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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

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 (247 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 247).   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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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

 «Үйлестірілген PR-шешім» – 6М051400 – Қоғамдық байланыс 

мамандығы бойынша бейіндік пәндер блогының міндетті пәні, бейіндік 

бағыт, 1,5 жыл, үйлестірілген шешімге түрлі коммуникация саласындағы 

алдыңғы қатарлы жетістіктерді біріктіруде білім мен машықтарды 

қалыптастырады.  

Оқу қурсы қоғаммен байланыс саласындағы зерттеу тәжірибелерінің 

дәстүрлі шеңберден шығып, мүмкіндіктерін тереңдетуге ықпал етеді. Пән 

кешенді коммуникацияның барлық формаларының өзара әрекет етуіндегі 

теориялық және практикалық машықтарды қалыптастырады. Берілген 

бағыттағы қазақстандық PR-дың жинақталған бай тәжірибесін бағалауға баса 

назар аудару маңызды. Әлемдік саясат, экономика және социумдағы 

өзгерістерге байланысты қоғаммен байланыс жоғары тиімділікке жетіп, 

бірнеше нұсқаның ішінен ең тиімдісін таңдау үшін қарым-қатынастарды 

оңтайландырумен айналысуы тиіс. Мұндай өзгерістердің стратегиялық 

сипаты қабылданған шешімдерде, атап айтқанда сәйкестендіру, позициялау, 

мотивация жасауда көрініс табады. Қазіргі компаниялардың көпшілігінде PR-

технологиялары кешенді түрде қолданыс табады. Жалпы тиімді нәтижеге 

жету үшін басшылардың маңызды міндеттерінің бірі – жұмысты ойластырып 

бөлу, персонал қызметін үйлестіру, жауапкершілік салаларын анықтау. Пәнді 

оқу барысында магистрант мамандық бойынша бакалавриатта алған негізгі 

білімі мен құзіреттіліктерін жете пайдаланады. Бағдарламаны меңгеру 

нәтижесінде магистрант саланың жаңа әдістері мен түрлерін, ортақ 

жетістіктерін және технологиялық тәсілдерін іздеу жүйесін, қазіргі қоғаммен 

байланыстың жүйелік үлгілері мен технологияларына түрлі факторлардың 

ықпалын, коммуникация тиімділігін күшейтуді ғылыми негізде бағалауды 

үйренеді. Мекеменің, кәсіпорынның, фирманың немесе қызметкердің 

бірыңғай коммуникациялық стратегиясы құрылымдық бөлімшелер 

арасындағы өзара қызметтің ауқымды нәтижесіне және материалдық емес 

активтердің өсуіне, материалдық капиталдардың ұлғаюына бағытталады. 
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Құзіреттіліктер: 

- Қоғаммен байланысқа бейімдеу үшін түрлі салалардағы жаңа 

идеялар мен инновациялардың көздерін білу, коммуникациялық 

жобаларды жоспарлау, жүзеге асыру және бағалауға әдістемелік 

және практикалық көзқарас тұрғысынан келу, интеграция 

принциптерін және қолданылған технологиялардың үйлесімділігін 

түсіну; 

-  PR, жарнама, ақпараттық менеджмент және коммуникативтік 

маркетинг салаларында іздеу жүргізе білу, коммуникациялық 

қызметтің жаңа түрлерін туғызуда құрастырудың жаңа тәсілдерін 

меңгеру;  

- үйлестірілген шешімдердің мәнін түсіну, өзгерістерді басқарудың 

әлеуетін білу. 

Пререквизиттер: PRТТ 2206 Паблик рилейшнздің теориясы мен 

тәжірибесі 

Постреквизиттер: жоқ 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1. Қоғамдағы ақпараттық-коммуникациялық шамадан тыс жарылыс 

2. Бірлескен шешімге алдыңғы қатарлы жетістіктерді біріктіру 

3. Қоғамдық байланысқа технологиялық әсерді күшейту 

4. Кешенді коммуникациялық ізденіс 

5. Қазақстандағы және әлемдегі интеграциялық жетістіктер 

6. Бөлшектік әдістер жобаларын жүзеге асыру 

7. Коммуникациялық үдерістерді үйлестіру түрлері 

8. Тиімділікті бағалау 

9. Жедел бақылау және жобаларды түзету 

10. Ноу-хауды қолдану 

11. Микс-технологиялары 

12. Бәсекеге қабілеттілікті арттырудың жаңа дереккөздерін іздестіру 

13. Жобаның ресурстық әлеуетті мәселелерін шешу жолдары  

14. Ноу-хау мен дамудың әлеуетті мүмкіндіктерін сәйкестендіру қажеттілігі 

15. Креативтілік, инновациялық, эвристикалық   

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 Курстың мақсаты – магистранттарға бірлескен PR-шешімдерді құру 

базасында коммуникативтік практика саласының негіздерін үйрету; 

 Курстың міндеттері: 

 -  коммуникацияның кешенді даму әдістерімен таныстыру; 

- магистранттарға кәсіби ортадағы негізгі мазмұндық, ойлау, 

технологиялық машықтарды үйрету; 



5 
 

- өнімді бағалау түсініктері мен ноу-хауды мамандықта қолдануға 

үйрету; 

- түрлі әдіс-тәсілдер арқылы жобаны жүзеге асыру негіздерін үйрету; 

- отандық және шетелдік нарыққа бағытталған жаңа PR-өнімдерді 

жобалауды үйрену. 

Берілген пәннің аясында оқытудың негізгі нысандары: PR-дағы ноу-

хау, бірлескен шешім, ынталандыру жүйесі, түрлі әдіс-тәсілдердің негізінде 

PR-өнімдер жасау. 

Берілген пән аралас ғылымдар базасына сүйене отырып, магистрдің 

инновациялық шешімдер саласында ізденуіне әдіснамалық траектория 

қалайды.  
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Қоғамдағы ақпараттық-коммуникациялық шамадан тыс жарылыс 

Ақпараттық жарылыс – әлемдік масштабтағы ақпараттың жылдамдығы 

мен көлемін тұрақты ұлғайту. XXI ғасыр қоғамында коммуникацияның 

дамуын жеделдету. Инновация есебінен қоғамдық қатынастардың сапасын 

өсіріп, жақсарту. Қоғаммен байланыстағы түрлі әдістер арқылы аудиторияға 

ықпал етудің объективті бұқаралығы. Нарықтың шамадан тыс болуы.   

Экономикалық нарықпен қатар қоғамда коммуникация индустриясының 

ерекше үлесін иемдену. Ақпараттық-коммуникациялық шамадан тыс 

жарылысқа байланысты әртүрлі концепциялардың пайда болуы: «жаңа 

технологиялар және ұйымдар» (Дж Гэлбрейт),  «адамзат техникалары» (Ж. 

Эллюль), «ақпараттық техноқұрылымдар» (П. Дракер), «зияткерлік 

технологиялар», «электронды қоғам» (Д. Белл), «болашақтың ақпараттық 

қоғамы» (Ж.-Л. Сер-ван-Шрейбер) және т.б. Қазіргі мемлекеттің маңызды 

сипаттарының бірі қоғамдық дамудың барлық үдерістеріне ықпал ететін 

коммуникативтік тұрғыдан қамтылуы.  
 

Бірлескен шешімге алдыңғы қатарлы жетістіктерді біріктіру 

PR, жарнама, ақпараттық менеджмент және коммуникативтік 

маркетингтің озық тәжірибелерін бірлестіру. Үйлестірілген шешімдер 

түсінігі. Қоғаммен байланыстың дәстүрлі шеңберден шығуы. Берілген 

үдерістің шарттылығы мен қажеттілігі. Жоспарлау және позициялау. 

Интеграцияланған коммуникациялар – бұл мекеменің барлық құрамдас 

бөліктерінің өзара қызмет стратегиясына негізделген коммуникациялық 

үдерістер. Бөлімдер арасындағы өзара қызметті орнатып, алға қойылған 

бизнес-мақсатты орындап, оң және қомақты нәтижелерге жету үшін біртұтас 

коммуникациялық стратегия қалыптастыру арқылы материалдық емес 

активтерді арттыру, материалдық қорды өсіру. Берілген үдерісті 

жоспарлаудағы ғылыми әдістің маңыздылығы.  
 

Қоғамдық байланысқа технологиялық әсерді күшейту 

PR-өнімнің бірліктерін мөлшерлеу, оны рационалдық және эмоциялық 

қосымша бағыттардың көмегімен кеңейту мүмкіндігі. Ұлттық ерекшеліктерді 

есепке ала отырып PR-өнімдерді детерминациялау. Коммуникацияның 
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қосымша әсерлерін құру. Технологиялық әсер ету арқылы PR-дың бәсекелік 

артықшылықтарын көрсету, қоғамдық топтар саласындағы мотивациялық 

өзгерістерді қабылдауға кедергілерді жеңу. Жаңа технологиялық арналар 

арқылы жылжыту мүмкіндіктерін есепке ала отырып жаңа идеяларды жүзеге 

асыру. Ұлттық ресурстарды тарту. Қазіргі заманғы PR-саладағы жаһандану.  
 

Кешенді коммуникациялық ізденіс 

Кешенді коммуникациялық ізденістер. Ойлау трансформациясы. 

Басқару шешімдерін бақылау. Оның маңызды ерекшелігі – ақпаратты 

жіберуші мен алушының арасындағы екіжақты байланысты орнату арқылы 

коммуникациялық алмасудың жаңа мүмкіндіктеріне жол ашу. Қазақстанда 

коммуникативтік тәжірибені кеңейту. Коммуникативтік технологиядағы 

ұнамды және ұнамсыз тұстардың болуы. Жағымсыз салдарларды, әсіресе 

дағдарыс жағдайында бейтараптандыру. Жанасудың мүмкін болатын 

нүктелерін іздеу. Стандартты мәселелерге жаңа көзқарас. 
 

Қазақстандағы және әлемдегі интеграциялық жетістіктер 
Коммуникация кешені барлық түрлерінің өзара қызметі. Жеке және 

бұқаралық жүйедамытушы функциялар. Шетелдік PR-дың жетістіктерін 

Қазақстанда шығармашылық тұрғыдан меңгеру. Жинақталған бай тәжірибе 

мен бастамашылдық нәтижесінде топтың жаңа жағдайларда 

ұйымдастырушылық қабілетін көрсетудегі ықпалдастық. Үдерістің 

мәліметтерін келесі шамалар бойынша өлшеу: үйлестірілген жүйе, 

үйлестірілген кешен және үйлестірілген көзқарас. Мемлекеттер арасындағы  

және ішіндегі партикуляризмді жою, қоғаммен байланыс негізінде 

ықпалдастықтың жаңа үлгілерін қалыптастыру. PR-дың ықпалдасуды 

қабылдауға бейім салалары. Коммуникациялық парадокстарды жеңу. Жоғары 

экономикалық тиімділік пен шығынды азайтуға қол жеткізу үшін 

коммуникацияның барлық түрлерін маркетингтің құралдарымен біріктіру. 

Дискретті имитациялық үлгілер құру. Жаңа бизнес құру немесе интеграция 

есебінен қызметтің жаңа салаларына енгізу. 
 

Бөлшектік әдістер жобаларын жүзеге асыру 

Жобаларды символдық және бөлшектік әдістер арқылы жүзеге асыру. 

Сәйкес белгілердің жиынтығы. Бөлшек жұмыстарды бақылау және басқару. 

Жобаларды даярлап, жүзеге асыру кезеңдері. Жобалардың өмірлік 

циклдарын ұзарту. Бөлшектік ұйымдастырудың негізгі қозғаушы күштері. 

Жоба инжинирингі. Блок құрудағы офистің рөлі. Қосымша үдерістер. 

Жобалардың корреляциясы: орындалған біреуінің нәтижесінің келесісіне 

шығу ақпаратына айналуы. 
 

Коммуникациялық үдерістерді үйлестіру түрлері 

Жалпы мақсаттарға жету үшін үдерістер мен іс-әрекеттерді тұрақты 

үйлестіру қажеттілігі. Үйлестіру функциясының нысандары басқарылатын 

әрі басқарушы жүйелердің бөліктері болып табылады. Коммуникациялық 

үдерістердің тиімділігін арттыру мақсатымен ерекшеліктері мен мән-

маңызын анықтау. Ұйымдастырушы жүйелердегі коммуникацияның типтері 
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мен негізгі түрлерін сараптау. Коммуникациялық үдерістердің негізгі 

кезеңдері мен құрылымдық бөліктерін анықтау. Коммуникациялық 

қызметтерді жүзеге асырудың түрлерін сипаттау. Коммуникация 

тиімділігінің басқару құрылымының ұтымдылығымен байланысы. 

Айырбастың ұтымдылығын арттыру. 
 

Тиімділікті бағалау 

 Жедел бақылау және жобаларды түзету. Жобаларды орындаудың 

барлық кезеңдеріндегі жүзеге асырудың тиімділігін үнемі бағалау. PR-

науқанның тиімділігі мақсат-міндеттерді жоспарлауға қойылған кезеңін 

жүзеге асырумен бағаланады. PR-қызметтің сандық көрсеткіштерін есептеу 

және өлшеу. «Кері байланысты» есептеу. Кіріс көрсеткіштерін өлшеу. Сату 

көлемінің, пайданың өсімін, жаңа мақсатты аудиторияны қамту т.б. өлшеу. 

PR-дың экономикалық құрамдас бөліктерін бағалау үшін мына әдістерді жиі 

пайдаланады: бұқаралық сұрау салу, фокус-топтар, маркетингтік зерттеулер 

т.б. Бұл әдістерді кешенді қолдану PR-қызметтің тиімділігін толық бағалауға 

көмектеседі. 
 

Жедел бақылау және жобаларды түзету 

Жобаны жүзеге асырудағы әртүрлі факторларды жедел есептеу. Іс-шара 

құрылымының бір рет немесе кешенділігі, күрделілігі. Мазмұндық және 

қаржылық нәтижелердің ерекшелігі. Басталу және аяқталу мерзімдерін 

белгілеу. Контроллинг – жедел және стратегиялық менеджмент әдістерінің 

жиынтығы, нарық дамуының жаңа кезеңіндегі есепке алу, жоспарлау,  талдау 

және бақылау, фирманың стратегиялық мақсаттарына жетуге бағытталған 

біртұтас жүйе. Контроллинг компанияның қысқа мерзімдік жоспарына орай 

пайданы оңтайландыруды мақсат ететін, өмір сүруін қамтамасыз ететін жүйе, 

ал ұзақ мерзімді жоспарға орай қоршаған ортамен үйлесімді қарым-

қатынасты қолдауға ықпал етеді. Ағымдағы және жаңа жобалардың 

тиімділігін есептеуді бағалау. Бақылаудың ашық және тұйық жүйелері, 

олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. 
 

Ноу-хауды қолдану 

Жаңа технологиялардың ерекше мүмкіндіктері негізінде коммуникатор 

мен мақсатты аудитория арасында екіжақты байланыс орнату.  Екіжақты 

ассиметриялық және симметриялық коммуникация.  

Креативті пайдалану – коммерциялық шығармашылық – 

шығармашылық өнімдердің сатылуынан немесе шығармашылық өнімдерге 

мүліктік құқықтан пайда түсуі. PR-өнімдердің бірліктерін жасау үдерісіндегі 

жаңа жобалар есебінен қарым-қатынасты үйлестіру. Мақсатты аудиторияға 

жаңа өнімге деген тұрақты, ұзақ мерзімді қажеттілікті қалыптастыру. 

Экспрессивтік қызмет коммуникатормен байланысты көрсетеді және оның 

айтылған пікірге көзқарасын білдіреді. Метатілдік қызмет пен кодтың тікелей 

байланысы. Когнитивтік қызметтің контекске бағытталуы және нысанға 

тікелей үндеу арқылы жүзеге асырылуы. Когнитивтік қызметтің ақпаратты 

қабылдаушы жаққа тікелей әсер ету арқылы жүзеге асырылуы. Фатикалық 



8 
 

қызметтің мазмұнға көңіл аудармастан, байланысты қолдау мақсатын жүзеге 

асыруы. Риторикалық қызметтің көп жағдайда мазмұннан гөрі түрге 

бағытталуы. 
 

Микс-технологиялары 

Микс-технологиялары, олардың Қазақстан PR нарығындағы таралуы. 

Біріккен технологияларды пайдалану ерекшеліктері. 

PR-дың прагматикалық және альтруистік модельдерін компромистік 

модельге араластыру. Жүйелік ықпалдасу. «Бірікпейтіндерді біріктіру» 

қағидатының қолданылуы. Жоғары әлеуеттік тәуекелмен алгоритмдер 

қызметін құру. Іскери жедел-бірігу. Үздіктерді шоғырландыру. Ғылыми 

синтез бен жинақталған тәжірибе негізінде жаңа PR-шешімдердің каталогын 

қалыптастыру.  
 

Бәсекеге қабілеттілікті арттырудың жаңа дереккөздерін іздестіру 

Түрлі салалардағы жаңа идеялар мен инновациялардың дереккөздерін 

іздестіру. Өзгерістер архитектоникасы.  

Ұлттық ресурстарды шетелдік дереккөздері көмегімен жобалаудың 

жаһандық желілерінде қалыптастырып, қолдану. Өндірістік шығынды 

тұрақты төмендету. Қолданбалы ғылымды өндіріс пен бизнеске барынша 

жақындату, нәтижелерді өндіріске енгізу формасында соңғы нәтижеге 

бағытталу. Мемлекеттік және жеке қаржыландырудың түрлі сызбаларын 

енгізу. Жеке сананы қорғау және оның тиімді жұмсалуын қамтамасыз ететін 

механизмдер құру. Инновациялық инфрақұрылымдардың дамуы. 

Өзгерістерді басқару. 
 

Жобаның ресурстық әлеуетті мәселелерін шешу жолдары 

Ресурстар кез келген жоба мен мекеменің әлеуеті ретінде. Ресурстарды 

тағайындау.  

Жобаның ресурстық әлеуетті проблемасын шешу жолдары. 

Экономикалық  жеделдік негіздерін жасау. Ресурстарды бөлу және қайта 

бөлуге қажетті институционалдық элементтер жүйесі. Ресурстарды дұрыс 

бағалаудың маңыздылығы. Ресурс әлеуетін үнемдеу. Ресурстарды қызмет 

көрсету мен тауарларға айналдыру. Ресурстарды қарқынды пайдалану. 

Тәуекел-менеджмент әдістерін ресурстарды бөлуге пайдалану. Ресурстарды 

шекті мөлшерлеу.   
 

Ноу-хау мен дамудың әлеуетті мүмкіндіктерін сәйкестендіру 

қажеттілігі 

Басқарудың нысандары мен субъектісін сапалы талдау. PR-жобалау 

және PR-құрастырым әдістері арқылы әлеуметтік ақиқатқа жету. Ноу-хау 

енгізу кезіндегі міндеттер. Жаңа әдістер мен технология негізінде стратегия 

құру. PR-дағы жаңа шешімдерге бейімделу механизмі. Динамикалық 

имитациялық модельдер құру. Ноу-хау енгізу деңгейі. PR жаңа саладағы 

жеке ноу-хау ретінде. 
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Креативтілік, инновациялық, эвристикалық 

PR-өнім жасаудағы креативтік, инновациялық, эвристикалық әдістер. 

Жаңалық іздеудегі өзіндік әдістер. Жүйелік модельдер мен технологияларға 

түрлі факторлардың ықпалы. Ғылыми ойлаудың ұтымды парадигмалар 

ауқымынан шығу. Коммуникациялық ортадағы кез келген өзара қызметтің 

процессуалдық сипатын есепке алу. Жаңа категориялық жүйелерге өту. Жаңа 

әдістерге негізделген зерттеу міндеттері. Ерекше технологияларды 

қолданудағы PR-өнімнің өсуі мен қажеттілігі. 

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Ақпараттық-коммуникациялық жеделдету себептері. 

2. Біріккен шешімдер PR-дағы стимул ретінде. 

3. Қоғамдық байланысқа технологиялық әрекетті күшейту. 

4. Жаңа әдістер мен салалық формаларды іздестіру. 

5. Ықпалдасқан жетістіктерді пайдалану. 

6. Жобаларды жүзеге асырудың түрлі формалары. 

7. Коммуникациялық үдерістерді үйлестіру. 

8. Тиімділікті бағалау. 

9. Жобаларды жедел бақылау. 

10. PR-да ноу-хауды қолдану. 

11. Микс-технологиялары. 

12. Бәсекеге қабілеттілікті арттырудың дереккөздерін іздестіру. 

13. Ресурстық әлеуетті күшейту. 

14. Жобаларды барлық кезеңдерінде тиімді жүзеге асуын тұрақты бағалау.  

15. Тиімділікті арттырудың жолдары.  
 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҮЛГІ ТАҚЫРЫПТАРЫ 
 

1. Шамадан тыс жағдайдағы саланы дамыту жолдарын іздеу. 

2. Біріккен шешімдер негізінде жүйе құру. 

3. PR-дың технологиялық құрамдастарын күшейту. 

4. Коммуникациялық әдіснаманың деңгейлері. 

5. Кіріккен іздеу жүйесі. 

6. Жобалық өлшем. 

7. Біріккен PR-шешімдерді үйлестіру. 

8. Тиімділікті бағалу жүйесі. 

9. Контролинг. 

10. Жаңа технологияларды енгізу. 

11. Ықпалдасу негізінде әдістерді үйлестіру мүмкіндігі. 

12. Тиімді бәсекеге қабілеттілік. 

13. Ресурстық әлеует. 

14. Жобалаудағы өзара байланыстар. 

15. Жүйелік модельдер мен технологияға түрлі факторлардың ықпалы. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

 «Үйлестірілген PR-шешім» – 6М051400 – Қоғамдық байланыс 

мамандығы бойынша бейіндік пәндер блогының міндетті пәні, бейіндік 

бағыт, 1 жыл, үйлестірілген шешімге түрлі коммуникация саласындағы 

алдыңғы қатарлы жетістіктерді біріктіруде білім мен машықтарды 

қалыптастырады.  

Оқу қурсы қоғаммен байланыс саласындағы зерттеу тәжірибелерінің 

дәстүрлі шеңберден шығып, мүмкіндіктерін тереңдетуге ықпал етеді. Пән 

кешенді коммуникацияның барлық формаларының өзара әрекет етуіндегі 

теориялық және практикалық машықтарды қалыптастырады. Берілген 

бағыттағы қазақстандық PR-дың жинақталған бай тәжірибесін бағалауға баса 

назар аудару маңызды. Әлемдік саясат, экономика және социумдағы 

өзгерістерге байланысты қоғаммен байланыс жоғары тиімділікке жетіп, 

бірнеше нұсқаның ішінен ең тиімдісін таңдау үшін қарым-қатынастарды 

оңтайландырумен айналысуы тиіс. Мұндай өзгерістердің стратегиялық 

сипаты қабылданған шешімдерде, атап айтқанда сәйкестендіру, позициялау, 

мотивация жасауда көрініс табады. Қазіргі компаниялардың көпшілігінде PR-

технологиялары кешенді түрде қолданыс табады. Жалпы тиімді нәтижеге 

жету үшін жетекшілердің маңызды міндеттерінің бірі – жұмысты 

ойластырып бөлу, персонал қызметін үйлестіру, жауапкершілік салаларын 

анықтау. Пәнді оқу барысында магистрант мамандық бойынша 

бакалавриатта алған негізгі білімі мен құзіреттіліктерін жете пайдаланады. 

Бағдарламаны меңгеру нәтижесінде магистрант саланың жаңа әдістері мен 

түрлерін, ортақ жетістіктерін және технологиялық тәсілдерін іздеу жүйесін, 

қазіргі қоғаммен байланыстың жүйелік үлгілері мен технологияларына түрлі 

факторлардың ықпалын, коммуникация тиімділігін күшейтуді ғылыми 

негізде бағалауды үйренеді. Мекеменің, кәсіпорынның, фирманың немесе 

қызметкердің бірыңғай коммуникациялық стратегиясы құрылымдық 

бөлімшелер арасындағы өзара қызметтің ауқымды нәтижесіне және 
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материалдық емес активтердің өсуіне, материалдық капиталдардың 

ұлғаюына бағытталады. 

Құзіреттіліктер: 

- Қоғаммен байланысқа бейімдеу үшін түрлі салалардағы жаңа идеялар 

мен инновациялардың көздерін білу, коммуникациялық жобаларды 

жоспарлау, жүзеге асыру және бағалауға әдістемелік және практикалық 

көзқарас тұрғысынан келу, интеграция принциптерін және қолданылған 

технологиялардың үйлесімділігін түсіну; 

-  PR, жарнама, ақпараттық менеджмент және коммуникативтік маркетинг 

салаларында іздеу жүргізе білу, коммуникациялық қызметтің жаңа 

түрлерін туғызуда құрастырудың жаңа тәсілдерін меңгеру;  

- үйлестірілген шешімдердің мәнін түсіну, өзгерістерді басқарудың 

әлеуетін білу. 

Пререквизиттер: PRТТ 2206 Паблик рилейшнздің теориясы мен 

тәжірибесі. 

Постреквизиттер: жоқ 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

1. Қоғамдағы ақпараттық-коммуникациялық шамадан тыс жарылыс 

2. Бірлескен шешімге алдыңғы қатарлы жетістіктерді біріктіру 

3. Қоғамдық байланысқа технологиялық әсерді күшейту 

4. Кешенді коммуникациялық ізденіс 

5. Қазақстандағы және әлемдегі интеграциялық жетістіктер 

6. Бөлшектік әдістер жобаларын жүзеге асыру 

7. Коммуникациялық үдерістерді үйлестіру түрлері 

8. Тиімділікті бағалау 

9. Жедел бақылау және жобаларды түзету 

10. Ноу-хауды қолдану 

11. Микс-технологиялары 

12. Бәсекеге қабілеттілікті арттырудың жаңа дереккөздерін іздестіру 

13. Жобаның ресурстық әлеуетті мәселелерін шешу жолдары  

14. Ноу-хау мен дамудың әлеуетті мүмкіндіктерін сәйкестендіру қажеттілігі 

15. Креативтілік, инновациялық, эвристикалық   

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 Курстың мақсаты – магистранттарға бірлескен PR-шешімдерді құру 

базасында коммуникативтік практика саласының негіздерін үйрету; 

 Курстың міндеттері: 

 -  коммуникацияның кешенді даму әдістерімен таныстыру; 

- магистранттарға кәсіби ортадағы негізгі мазмұндық, ойлау, 

технологиялық машықтарды үйрету; 
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- өнімді бағалау түсініктері мен ноу-хауды мамандықта қолдануға 

үйрету; 

- түрлі әдіс-тәсілдер арқылы жобаны жүзеге асыру негіздерін үйрету; 

- отандық және шетелдік нарыққа бағытталған жаңа PR-өнімдерді 

жобалауды үйрену. 

Берілген пәннің аясында оқытудың негізгі нысандары: PR-дағы ноу-

хау, бірлескен шешім, ынталандыру жүйесі, түрлі әдіс-тәсілдердің негізінде 

PR-өнімдер жасау. 

Берілген пән аралас ғылымдар базасына сүйене отырып, магистрдің 

инновациялық шешімдер саласында ізденуіне әдіснамалық траектория 

қалайды.  
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Қоғамдағы ақпараттық-коммуникациялық шамадан тыс жарылыс 

Ақпараттық жарылыс – әлемдік масштабтағы ақпараттың жылдамдығы 

мен көлемін тұрақты ұлғайту. XXI ғасыр қоғамында коммуникацияның 

дамуын жеделдету. Инновация есебінен қоғамдық қатынастардың сапасын 

өсіріп, жақсарту. Қоғаммен байланыстағы түрлі әдістер арқылы аудиторияға 

ықпал етудің объективті бұқаралығы. Нарықтың шамадан тыс болуы.   

Экономикалық нарықпен қатар қоғамда коммуникация индустриясының 

ерекше үлесін иемдену. Ақпараттық-коммуникациялық шамадан тыс 

жарылысқа байланысты әртүрлі концепциялардың пайда болуы: «жаңа 

технологиялар және ұйымдар» (Дж Гэлбрейт),  «адамзат техникалары» (Ж. 

Эллюль), «ақпараттық техноқұрылымдар» (П. Дракер), «зияткерлік 

технологиялар», «электронды қоғам» (Д. Белл), «болашақтың ақпараттық 

қоғамы» (Ж.-Л. Сер-ван-Шрейбер) және т.б. Қазіргі мемлекеттің маңызды 

сипаттарының бірі қоғамдық дамудың барлық үдерістеріне ықпал ететін 

коммуникативтік тұрғыдан қамтылуы.  
 

Бірлескен шешімге алдыңғы қатарлы жетістіктерді біріктіру 

PR, жарнама, ақпараттық менеджмент және коммуникативтік 

маркетингтің озық тәжірибелерін бірлестіру. Үйлестірілген шешімдер 

түсінігі. Қоғаммен байланыстың дәстүрлі шеңберден шығуы. Берілген 

үдерістің шарттылығы мен қажеттілігі. Жоспарлау және позициялау. 

Интеграцияланған коммуникациялар – бұл мекеменің барлық құрамдас 

бөліктерінің өзара қызмет стратегиясына негізделген коммуникациялық 

үдерістер. Бөлімдер арасындағы өзара қызметті орнатып, алға қойылған 

бизнес-мақсатты орындап, оң және қомақты нәтижелерге жету үшін біртұтас 

коммуникациялық стратегия қалыптастыру арқылы материалдық емес 

активтерді арттыру, материалдық қорды өсіру. Берілген үдерісті 

жоспарлаудағы ғылыми әдістің маңыздылығы.  
 

Қоғамдық байланысқа технологиялық әсерді күшейту 

PR-өнімнің бірліктерін мөлшерлеу, оны рационалдық және эмоциялық 

қосымша бағыттардың көмегімен кеңейту мүмкіндігі. Ұлттық ерекшеліктерді 

есепке ала отырып PR-өнімдерді детерминациялау. Коммуникацияның 
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қосымша әсерлерін құру. Технологиялық әсер ету арқылы PR-дың бәсекелік 

артықшылықтарын көрсету, қоғамдық топтар саласындағы мотивациялық 

өзгерістерді қабылдауға кедергілерді жеңу. Жаңа технологиялық арналар 

арқылы жылжыту мүмкіндіктерін есепке ала отырып жаңа идеяларды жүзеге 

асыру. Ұлттық ресурстарды тарту. Қазіргі заманғы PR-саладағы жаһандану.  
 

Кешенді коммуникациялық ізденіс 

Кешенді коммуникациялық ізденістер. Ойлау трансформациясы. 

Басқару шешімдерін бақылау. Оның маңызды ерекшелігі – ақпаратты 

жіберуші мен алушының арасындағы екіжақты байланысты орнату арқылы 

коммуникациялық алмасудың жаңа мүмкіндіктеріне жол ашу. Қазақстанда 

коммуникативтік тәжірибені кеңейту. Коммуникативтік технологиядағы 

ұнамды және ұнамсыз тұстардың болуы. Жағымсыз салдарларды, әсіресе 

дағдарыс жағдайында бейтараптандыру. Жанасудың мүмкін болатын 

нүктелерін іздеу. Стандартты мәселелерге жаңа көзқарас. 
 

Қазақстандағы және әлемдегі интеграциялық жетістіктер 
Коммуникация кешені барлық түрлерінің өзара қызметі. Жеке және 

бұқаралық жүйедамытушы функциялар. Шетелдік PR-дың жетістіктерін 

Қазақстанда шығармашылық тұрғыдан меңгеру. Жинақталған бай тәжірибе 

мен бастамашылдық нәтижесінде топтың жаңа жағдайларда 

ұйымдастырушылық қабілетін көрсетудегі ықпалдастық. Үдерістің 

мәліметтерін келесі шамалар бойынша өлшеу: үйлестірілген жүйе, 

үйлестірілген кешен және үйлестірілген көзқарас. Мемлекеттер арасындағы  

және ішіндегі партикуляризмді жою, қоғаммен байланыс негізінде 

ықпалдастықтың жаңа үлгілерін қалыптастыру. PR-дың ықпалдасуды 

қабылдауға бейім салалары. Коммуникациялық парадокстарды жеңу. Жоғары 

экономикалық тиімділік пен шығынды азайтуға қол жеткізу үшін 

коммуникацияның барлық түрлерін маркетингтің құралдарымен біріктіру. 

Дискретті имитациялық үлгілер құру. Жаңа бизнес құру немесе интеграция 

есебінен қызметтің жаңа салаларына енгізу. 
 

Бөлшектік әдістер жобаларын жүзеге асыру 

Жобаларды символдық және бөлшектік әдістер арқылы жүзеге асыру. 

Сәйкес белгілердің жиынтығы. Бөлшек жұмыстарды бақылау және басқару. 

Жобаларды даярлап, жүзеге асыру кезеңдері. Жобалардың өмірлік 

циклдарын ұзарту. Бөлшектік ұйымдастырудың негізгі қозғаушы күштері. 

Жоба инжинирингі. Блок құрудағы офистің рөлі. Қосымша үдерістер. 

Жобалардың корреляциясы: орындалған біреуінің нәтижесінің келесісіне 

шығу ақпаратына айналуы. 
 

Коммуникациялық үдерістерді үйлестіру түрлері 

Жалпы мақсаттарға жету үшін үдерістер мен іс-әрекеттерді тұрақты 

үйлестіру қажеттілігі. Үйлестіру функциясының нысандары басқарылатын 

әрі басқарушы жүйелердің бөліктері болып табылады. Коммуникациялық 

үдерістердің тиімділігін арттыру мақсатымен ерекшеліктері мен мән-

маңызын анықтау. Ұйымдастырушы жүйелердегі коммуникацияның типтері 
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мен негізгі түрлерін сараптау. Коммуникациялық үдерістердің негізгі 

кезеңдері мен құрылымдық бөліктерін анықтау. Коммуникациялық 

қызметтерді жүзеге асырудың түрлерін сипаттау. Коммуникация 

тиімділігінің басқару құрылымының ұтымдылығымен байланысы. 

Айырбастың ұтымдылығын арттыру. 
 

Тиімділікті бағалау 

 Жедел бақылау және жобаларды түзету. Жобаларды орындаудың 

барлық кезеңдеріндегі жүзеге асырудың тиімділігін үнемі бағалау. PR-

науқанның тиімділігі мақсат-міндеттерді жоспарлауға қойылған кезеңін 

жүзеге асырумен бағаланады. PR-қызметтің сандық көрсеткіштерін есептеу 

және өлшеу. «Кері байланысты» есептеу. Кіріс көрсеткіштерін өлшеу. Сату 

көлемінің, пайданың өсімін, жаңа мақсатты аудиторияны қамту т.б. өлшеу. 

PR-дың экономикалық құрамдас бөліктерін бағалау үшін мына әдістерді жиі 

пайдаланады: бұқаралық сұрау салу, фокус-топтар, маркетингтік зерттеулер 

т.б. Бұл әдістерді кешенді қолдану PR-қызметтің тиімділігін толық бағалауға 

көмектеседі. 
 

Жедел бақылау және жобаларды түзету 

Жобаны жүзеге асырудағы әртүрлі факторларды жедел есептеу. Іс-шара 

құрылымының бір рет немесе кешенділігі, күрделілігі. Мазмұндық және 

қаржылық нәтижелердің ерекшелігі. Басталу және аяқталу мерзімдерін 

белгілеу. Контроллинг – жедел және стратегиялық менеджмент әдістерінің 

жиынтығы, нарық дамуының жаңа кезеңіндегі есепке алу, жоспарлау,  талдау 

және бақылау, фирманың стратегиялық мақсаттарына жетуге бағытталған 

біртұтас жүйе. Контроллинг компанияның қысқа мерзімдік жоспарына орай 

пайданы оңтайландыруды мақсат ететін, өмір сүруін қамтамасыз ететін жүйе, 

ал ұзақ мерзімді жоспарға орай қоршаған ортамен үйлесімді қарым-

қатынасты қолдауға ықпал етеді. Ағымдағы және жаңа жобалардың 

тиімділігін есептеуді бағалау. Бақылаудың ашық және тұйық жүйелері, 

олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. 
 

Ноу-хауды қолдану 

Жаңа технологиялардың ерекше мүмкіндіктері негізінде коммуникатор 

мен мақсатты аудитория арасында екіжақты байланыс орнату.  Екіжақты 

ассиметриялық және симметриялық коммуникация.  

Креативті пайдалану – коммерциялық шығармашылық – 

шығармашылық өнімдердің сатылуынан немесе шығармашылық өнімдерге 

мүліктік құқықтан пайда түсуі. PR-өнімдердің бірліктерін жасау үдерісіндегі 

жаңа жобалар есебінен қарым-қатынасты үйлестіру. Мақсатты аудиторияға 

жаңа өнімге деген тұрақты, ұзақ мерзімді қажеттілікті қалыптастыру. 

Экспрессивтік қызмет коммуникатормен байланысты көрсетеді және оның 

айтылған пікірге көзқарасын білдіреді. Метатілдік қызмет пен кодтың тікелей 

байланысы. Когнитивтік қызметтің контекске бағытталуы және нысанға 

тікелей үндеу арқылы жүзеге асырылуы. Когнитивтік қызметтің ақпаратты 

қабылдаушы жаққа тікелей әсер ету арқылы жүзеге асырылуы. Фатикалық 
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қызметтің мазмұнға көңіл аудармастан, байланысты қолдау мақсатын жүзеге 

асыруы. Риторикалық қызметтің көп жағдайда мазмұннан гөрі түрге 

бағытталуы. 
 

Микс-технологиялары 

Микс-технологиялары, олардың Қазақстан PR нарығындағы таралуы. 

Біріккен технологияларды пайдалану ерекшеліктері. 

PR-дың прагматикалық және альтруистік модельдерін компромистік 

модельге араластыру. Жүйелік ықпалдасу. «Бірікпейтіндерді біріктіру» 

қағидатының қолданылуы. Жоғары әлеуеттік тәуекелмен алгоритмдер 

қызметін құру. Іскери жедел-бірігу. Үздіктерді шоғырландыру. Ғылыми 

синтез бен жинақталған тәжірибе негізінде жаңа PR-шешімдердің каталогын 

қалыптастыру.  
 

Бәсекеге қабілеттілікті арттырудың жаңа дереккөздерін іздестіру 

Түрлі салалардағы жаңа идеялар мен инновациялардың дереккөздерін 

іздестіру. Өзгерістер архитектоникасы.  

Ұлттық ресурстарды шетелдік дереккөздері көмегімен жобалаудың 

жаһандық желілерінде қалыптастырып, қолдану. Өндірістік шығынды 

тұрақты төмендету. Қолданбалы ғылымды өндіріс пен бизнеске барынша 

жақындату, нәтижелерді өндіріске енгізу формасында соңғы нәтижеге 

бағытталу. Мемлекеттік және жеке қаржыландырудың түрлі сызбаларын 

енгізу. Жеке сананы қорғау және оның тиімді жұмсалуын қамтамасыз ететін 

механизмдер құру. Инновациялық инфрақұрылымдардың дамуы. 

Өзгерістерді басқару. 
 

Жобаның ресурстық әлеуетті проблемасын шешу жолдары 

Ресурстар кез келген жоба мен мекеменің әлеуеті ретінде. Ресурстарды 

тағайындау.  

Жобаның ресурстық әлеуетті проблемасын шешу жолдары. 

Экономикалық  жеделдік негіздерін жасау. Ресурстарды бөлу және қайта 

бөлуге қажетті институционалдық элементтер жүйесі. Ресурстарды дұрыс 

бағалаудың маңыздылығы. Ресурс әлеуетін үнемдеу. Ресурстарды қызмет 

көрсету мен тауарларға айналдыру. Ресурстарды қарқынды пайдалану. 

Тәуекел-менеджмент әдістерін ресурстарды бөлуге пайдалану. Ресурстарды 

шекті мөлшерлеу.   
 

Ноу-хау мен дамудың әлеуетті мүмкіндіктерін сәйкестендіру 

қажеттілігі 

Басқарудың нысандары мен субъектісін сапалы талдау. PR-жобалау 

және PR-құрастырым әдістері арқылы әлеуметтік ақиқатқа жету. Ноу-хау 

енгізу кезіндегі міндеттер. Жаңа әдістер мен технология негізінде стратегия 

құру. PR-дағы жаңа шешімдерге бейімделу механизмі. Динамикалық 

имитациялық модельдер құру. Ноу-хау енгізу деңгейі. PR жаңа саладағы 

жеке ноу-хау ретінде. 
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Креативтілік, инновациялық, эвристикалық 

PR-өнімді жасаудағы креативтік, инновациялық, эвристикалық әдістер. 

Жаңалық іздеудегі өзіндік әдістер. Жүйелік модельдер мен технологияларға 

түрлі факторлардың ықпалы. Ғылыми ойлаудың ұтымды парадигмалар 

ауқымынан шығу. Коммуникациялық ортадағы кез келген өзара қызметтің 

процессуалдық сипатын есепке алу. Жаңа категориялық жүйелерге өту. Жаңа 

әдістерге негізделген зерттеу міндеттері. Ерекше технологияларды 

қолданудағы PR-өнімнің өсуі мен қажеттілігі. 

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢҮЛГІСІ 

 

1. Ақпараттық-коммуникациялық жеделдету себептері. 

2. Біріккен шешімдер PR-дағы стимул ретінде. 

3. Қоғамдық байланысқа технологиялық әрекетті күшейту. 

4. Жаңа әдістер мен салалық формаларды іздестіру. 

5. Ықпалдасқан жетістіктерді пайдалану. 

6. Жобаларды жүзеге асырудың түрлі формалары. 

7. Коммуникациялық үдерістерді үйлестіру. 

8. Тиімділікті бағалау. 

9. Жобаларды жедел бақылау. 

10. PR-да ноу-хауды қолдану. 

11. Микс-технологиялары. 

12. Бәсекеге қабілеттілікті арттырудың дереккөздерін іздестіру. 

13. Ресурстық әлеуетті күшейту. 

14. Жобаларды барлық кезеңдерінде тиімді жүзеге асуын тұрақты бағалау.  

15. Тиімділікті арттырудың жолдары.  

 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢҮЛГІСІ 

 

1. Шамадан тыс жағдайдағы саланы дамыту жолдарын іздеу. 

2. Біріккен шешімдер негізінде жүйе құру. 

3. PR-дың технологиялық құрамдастарын күшейту. 

4. Коммуникациялық әдіснаманың деңгейлері. 

5. Кіріккен іздеу жүйесі. 

6. Жобалық өлшем. 

7. Біріккен PR-шешімдерді үйлестіру. 

8. Тиімділікті бағалу жүйесі. 

9. Контролинг. 

10. Жаңа технологияларды енгізу. 

11. Ықпалдасу негізінде әдістерді үйлестіру мүмкіндігі. 

12. Тиімді бәсекеге қабілеттілік. 

13. Ресурстық әлеует. 
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14. Жобалаудағы өзара байланыстар. 

15. Жүйелік модельдер мен технологияға түрлі факторлардың ықпалы. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«PR-дың ғылыми негіздері» – 6М051400 – Қоғамдық байланыс 

мамандығы бойынша ғылыми-педагогикалық бағыттағы  магистранттарға 

мамандықтың негізін беретін міндетті пән. Ол ғылыми және практикалық 

қызметтегі қажеттіліктерге сай қоғаммен байланыстың түрлі бағыттарындағы 

теориялық және практикалық даярлықты тереңдетуге мүмкіндік береді. Пән 

PR-технологияларды зерттеу үшін кең таралған құралдарды қолдану, ғылыми 

зерттеулердегі модельдеу қағидаттарын, қоғаммен байланыстағы болжаудың 

табиғатын,  ғылыми зерттеу үшін іріктеу жүргізудің ғылыми машықтарын 

қалыптастырады. Пәнді меңгеру үшін магистрант мамандық бойынша 

бакалавриатта алған білімі мен құзіреттіліктерді кең қолданады. Берілген 

пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант оқу үдерісінде алған білімі мен 

машықтарын кәсіби міндеттерді шешуге өздігінен қолдануы тиіс. 

Қазақстанды демократияландыру, шынайы азаматтық құқық, еркін қызмет 

ететін саяси және экономикалық институттарды реформалау жағдайында 

мекемені басқару өзіндік басқарумен тиімді үйлеседі. Жаңа сын-қатерлерге, 

мемлекеттік құрылымдар мен корпорациялардың жетекшілеріне қоғамдық 

сенімсіздіктің өсуіне алаңдап отырған Үкімет, ұйымдар, қоғамдық 

бірлестіктер азаматтық қоғам мен оның мақсатты топтарының арасында 

серіктестік қарым-қатынас орнату мүмкіндіктерін, жолдарын қарастырады. 

Сондықтан қоғаммен байланыстың әлемдегі, Қазақстандағы қарқынды дамуы 

ғылыми зерттеулерді тереңдетіп, мамандықтың теориялық материалдарын 

қорыту мәселесін күн тәртібіне қояды. 

 Құзіреттіліктер: 

- қоғаммен байланыс институтының қызмет ету және даму негізгі 

қағидаларын білу, PR-зерттеудің сандық және сапалық формалары, 

үлгілеу қағидалары, қоғаммен байланысты зерттеудің ерекшеліктері; 

- абырой-бедел капиталын қалыптастырудың негізгі тенденцияларын 

көрсете отырып, компаниялардың қоршаған ортасын ғылыми талдау 

жасай білу, өлшеу және салыстыру процедураларын жүргізу, зерттеу 
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кампаниясының мәліметтерін ғылыми және практикалық жұмыста 

қолданып, ақпарат сапасын бағалау, ағымдағы және стратегиялық 

жоспарлау, қызығушылық білдірген тұлғаларға әдістемелік және 

ақпараттық материалдар дайындау машықтарын меңгеру.  

- коммуникация кедергілерін жою, аудитория және рейтингті зерттеудің 

тәсілдері мен қағидалары, қолданылу субъектісі мен объектлеріне 

қатысты PR градациясы, өзі ақпараттандырған қоғамды қамту үшін 

қызмет және коммуникация бағдарламасын тұрақты даярлап, орындау, 

бағалау механизмдерін түсіну. 

Пререквизиттер: PRТТ 2206 Паблик рилейшнздің теориясы мен 

тәжірибесі 

Постреквизиттер: жоқ 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1. Қоғаммен байланыс – тенденцияларды талдау және салдарларды 

сараптау ғылымы 

2. Коммуникацияны ұйымдастыру құралдарының типологиясы 

3. Қазіргі PR жіктелісінің әралуандығы 

4. Қазақстандағы PR дамуының ғылыми қағидалары 

5. Қоғамды ақпараттандыру 

6. Жаңа технологияларға қажеттілік және PR-құрылымдардан түсетін 

ұсыныстар 

7. Ұйымдастырудың ғылыми формалары 

8. Өзара қызметтің желілік және функционалдық үлгісі 

9.  Коммуникациялық нарықты капиталдандыру 

10. Жетекші және мазмұндық әдістер 

11. PR-дағы пішіндеу 

12. Болжау 

13. PR-дың дамуына демократиялық ортаның ықпалы 

14. Коммуникациялық технологиялардың артықшылықтарын пайдалану 

15. PR-дың аса қажетті бағыттарының градациясы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 Курстың мақсаты – магистранттарға қоғаммен байланыстағы ғылыми 

зерттеулердің негізін үйрету, пиарология мен материал жинаудың 

эмпирикалық машықтары мен теориялық талдаудың негіздерін меңгеру. 

 Курстың міндеттері:  

- қоғаммен байланыстағы ғылыми талдаудың әдістерімен таныстыру; 

- магистранттарға кәсіби салада өздігінше ғылыми зерттеулер 

жүргізудің әдістерін үйрету; 
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- ғылыми зерттеудің барлық базалық әдіс-тәсілдерін 

магистранттардың түсініп, сезінуіне мүмкіндік беру; 

- пиарологияның барлық құралдарын пайдаланудың негіздерін 

меңгерту; 

- қоғаммен байланыстың тиімділігін арттырудың факторларын 

үйрету. 

Берілген пәннің аясында оқытудың негізгі нысандары: теориялық және 

практикалық зерттеу әдістері, түрлері, коммуникациялық қызметтің 

формалары мен деңгейлері, қоғаммен байланыстағы типология, PR 

саласындағы зерттеулерде қолданылатын әртүрлі модельдер. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қоғаммен байланыс – тенденцияларды талдау және салдарларды 

сараптау ғылымы 

Қоғаммен байланыстағы тенденцияларды талдау және салдарларды 

сараптау. Пиарологияның қалыптасуы – қоғаммен байланысты ХХ ғасырдың 

соңында жеке пән ретінде оқып-үйрену ғылымы. Пиарология – қоғаммен 

байланыстың әлеуметтік коммуникативтік практикадағы қызметінің 

заңдылықтары, принциптері мен механизмдері туралы ғылым. 

Ғылыми бағыт қалыптасуының негізгі себептері: әртүрлі саладағы PR-

қызметтің кеңеюі, қоғаммен байланыстағы жинақталған білім мен идеяларды 

сараптау қажеттілігі, қолда бар тәсілдерді жүйелеу және кеңейту, қоғамның 

жаңа саласына кірігу. Қоғаммен байланыс теориясының негізін қалаушы 

ғалымдар: американдық Карл Ботан, Винсент Хазлтон, Скотт М. Катлип, 

Аллен X. Сентер, Глен М. Брум, Джеймс Грюнинг;  британдық ғалым Сэм 

Блэк; ресей зерттеушілері И. Алешина, Л. Варустин, А. Зверинцев,                             

Г. Почепцов, Г. Тульчинский, М. Шишкина, И. Яковлев т.б.  

 

Коммуникацияны ұйымдастыру құралдарының типологиясы 

Саланың дамуын сараптау және қарастырудың қажеттілігі. Америкалық, 

еуропалық, ресей және қазақстандық қоғаммен байланыс саласының 

ерекшеліктері. Пәнді түсіндірудің көпқырлылығы. Бірбелгілі және көпбелгілі 

жіктелістер. Типологиялар құру. Маңызды жүйе және ішкі жүйелерді 

айқындау, қоғамдық жағдайларға сәйкес бейімделу. Қажетті ақпаратты 

анықтау. Іздестіру, дескриптивті және себеп-салдарлы фазалар әзірлеу. 

Өлшеу және салыстыру процедураларын анықтау. Анықтама жіктелісін 

құрастыру және оны ғылыми негіздеу. 

 

Қазіргі PR жіктелісінің әралуандығы 

1807 ж. АҚШ-та «Конгреске жетінші арнауында» PR ұғымының пайда 

болуы. 1906 жылғы PR ұстанымдары туралы Декларация. Оның өзге 

ғылымдардың әдістемесін пайдалана отырып одан әрі дамуы. PR дамуының 

эволюциялық жолы. Зерттеу пәні ретіндегі коммуникациялық мәселелер. 



22 
 

Коммуникациялық қызметтің түрлерін, деңгейлерін және формаларын 

қарастыру. Бұл үрдістегі пайда болатын кедергілерді жеңуге арналған 

нұсқаулар. Ақпарат түрлерімен интерсубъектілі айырбас жасау. Қазіргі 

коммуникацияның сипаты.  

Қазақстандағы PR дамуының ғылыми қағидалары 

Қоғаммен байланыс саласындағы отандық ғалымдардың зерттеулері. 

Материалдың эмпирикалық жинақталу формалары. PR-дың арнаулы пән 

ретінде, кейіннен Қазақстан жоғары оқу орындарында бүтіндей мамандық 

ретінде пайда болуы. Отандық қоғаммен байланыс саласының дамуындағы 

сандық және сапалық зерттеу әдістері. Мемлекеттік және коммерциялық PR-

дың дамуындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар. Қазақстандық 

қоғаммен байланыс агенттіктеріндегі жұмысты ұйымдастыру жүйесі. Еңбекті 

ұйымдастырудың ғылыми әдістері. Жүйелі негіздегі коммуникациялық 

кедергілерді жою. Қазіргі заманғы практикалық зерттеулер. 

 

Қоғамды ақпараттандыру 

Ақпараттық қоғам – жұмыс істеушілердің басым бөлігі ақпаратты және 

оның жаңа формасы білімді өндіру, сақтау, қайта өңдеу және таратумен 

айналысатын қоғам. Ақпараттандырудың мақсаты – өнімділікті арттырып, 

еңбек жағдайын жеңілдету арқылы адамдардың өмірін жақсарту. Қазіргі 

ақпараттық технологияларды қолданудағы коммуникативтік мәдениет. 

Ақпараттық қоғамның жаңа жетістіктерін қоғаммен байланыста қолдану. PR 

саласында өзгерістерді жүзеге асырудағы ғылыми сараптау. 

 

Жаңа технологияларға қажеттілік және PR-құрылымдардан түсетін 

ұсыныстар 

Тиімді коммуникацияны қалыптастырып, ұстап тұруға ықпал ететін PR 

конструктивті функцияны орындау. Ықпал етудің негізгі нысандары – 

қоғамның пікірі (қоғамдық пікір) немесе оның белгілі бөліктері. Қоғаммен 

байланыс ақпараттық кеңістікке белсенді қатынастың түрі ретінде. PR-

құрылымнан жақсартып, өзгертуге арналған ұсыныстардың болуы. Ғылыми 

негіздеме. Әлеуметтік институт ретінде қоғаммен байланыс мекемелер мен 

қоғамға мүдделер келісімінің түрлі жолдарын ұсынады. 

 

Ұйымдастырудың ғылыми формалары  

Қоғаммен байланыстағы ғылыми таным үдерісі түрлі жобаларды жүзеге 

асыруда пайда болатын түрлі міндеттерді шешу түрінде. Коммуникациялық 

үдерістерді практикалық және теориялық тану амалдары мен әдіс-

тәсілдерінің жиынтығы. Эмпирикалық тәсілдің ерекшеліктері: деректерді 

жинау және ақпарат, сипаттау және оларды алғашқы жүйелеу. Теориялық 

жалпылау: түсіндіру, болжамдар ұсыну, жаңа теориялар жасау. Қоғаммен 

байланыс саласын зерттеудің өзіне тән ерекшеліктері. PR-дағы зерттеліп 

отырған пән мен құбылыстың қасиеттерінің, қарым-қатынастың жиынтығын 
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ескеруге мүмкіндік беретін жан-жақтылық қағидасына сүйену. Бұл әдіс көп 

қырлы зерттеулерді қосып, түрлі әдістермен алынған нәтижелерді біріктіреді.  

Нейролингвистикалық бағдарлама. Бұқаралық сана мен бұқаралық 

әлеуметтік мінез-құлықты зерттеу ғылымы. Нейролингвистикалық 

бағдарламаның лингвистикамен байланысы. Нейролингвистикалық 

бағдарламаның аспектлері: рефрейминг, метафора, қабылдаудың үш 

позициясы т.б. Ақпарат алатын коммуникациялық арналардың 

әрқайсысының адам үшін жетекші болуы. Бұқаралық санаға манипуляция 

жасау.  

 

Өзара қызметтің желілік және функционалдық үлгісі 

PR-технологиялардың тиімділігін бағалау жолдарын іздеу. Өлшеу 

шкаласының бытыраңқылығы. PR-дың тиімділігін бағалауға арналған Нью-

Иорк Саммиті (1996 ж.). Аралық нәтижелерді салыстыру және өлшеу 

жолымен жүргізілген зерттеу жұмысы, технология мамандығында 

қолданылатын негізгі нәтижелер мен салдарлар. Бағалаудың дәстүрлі және 

инновациялық түрлері. Стратегиялық және тактикалық ақпараттық 

технологиялар. Рикерт шкаласын қолдану. Алынған нәтижелердегі 

стандартты ауытқулар. Зерттеліп отырған нысанның біртектілік және 

әртектілік көрсеткіштері. 

 

Коммуникациялық нарықты капиталдандыру 

Коммуникация саласындағы интеграциялық шешімдер. Іскери бедел, 

имидж және өзге де материалдық емес активтер саласына қаржылық қызмет 

технологияларын енгізу. Бизнес-жоба саласындағы инновациялық шешімдер. 

Отандық және шетелдік нарықтағы брендингті зерттеу. Жобаның әртүрлі 

құрамдастарын синхрондау қажеттігі. Коммуникациялық нарықтың өзегін 

іздеу. 

 

Жетекші және мазмұндық әдістер 

PR-дағы зерттеудің мәні. Алғашқы және екінші ретті зерттеу. 

Мәліметтерді пайдалану және нәтижелерді алу. Қажетті ақпараттың түрін 

анықтау және оны алудың дереккөздері. Міндеттер мен зерттеудің мақсатын 

қою. Зерттеудің кең таралған құралдары. Сауалнама құрастыру. 

Сауалнаманың түрлері. Сұрақ-жауап парақшаларын жасау. Сараптамалық 

бағалау жүйесі. Зерттеулердегі басты жиынтық. Іріктеу: квоттық және 

кездейсоқ, іріктеуге негіз. Өзгерістер динамикасын бағалау. PR-дағы ең 

төменгі сапа стандартын жүйе түрінде өлшеу (1997 жылдың маусымында 

Хельсинкиде PR-дың Бүкіләлемдік конгресінде қабылданған), төмендегі 

санаттар бойынша: 1 санат – PR-қызметтегі үдеріс, 2 санат – PR-маманы 

меңгеруге тиісті әдістер, 3 санат – орындау, яғни қызмет қалай көрсетіледі, 4 

санат – PR-қызметкерлердің жеке машықтары. 
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PR-дағы пішіндеу 

Әртүрлі қоғамдық топтардағы коммнуикацияның сипаты. 

Макроэкономикалық жәнге макроәлеуметтік өзгерістерді болжау, жасырын 

мүмкіндіктерді маңызды ету және қажетті байланыстарды орнату үшін 

ресурстарды жұмылдыру. Объект үлгілері бойынша зерттелетін пішіндеу 

үдерісінің ауқымын кеңейту. Ғылыми зерттеудегі пішіндеу қағидалары: 

пәндік пішіндеу, белгілік пішіндеу, ойша пішіндеу. PR құбылысын талдау 

және синтез жасау. Жүйелік тәсілдер. Қоғаммен байланысты зерттеуге 

пайдаланылатын ғылыми әдістердің әртүрлілігі.  

 

Болжау  

Болжаудың түрлері. Болжауды PR-дың ерекшеліктеріне негіздеу, 

ғылымның аралас салаларының өзара ықпалдастығын есепке алу. Болжаудың 

жорамалдық сипатын ескеру. Әлеуметтік ғылымдағы алдын ала білудің 

жоспарлық, бағдарламалық, жобалық, басқару ғылыми корреляциясы. 

Экономикалық және әлеуметтік құбылысты танудың ғылыми әдістеріне 

негізделген және құралдар мен әдіс-тәсілдердің жиынтығын қолданған 

экономикалық және әлеуметтік болжамдар. Қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді болжаудың ерекшеліктері. PR-саланың дамуына негізделген 

базалық үлгі жасау. Экономикалық, әлеуметтік, ғылыми-техникалық 

үдерістер мен тенденцияларды есепке алу. 

 

PR-дың дамуына демократиялық ортаның ықпалы 

PR теориясындағы «гуманистік» және «эмпирикалық» дәстүрлердің 

қалыптасуы. Азаматтық келісім қағидаты қоғаммен байланыстың негізгі 

қағидаты ретінде. Соқыр сезімге, санаға және әлеуметтік субъектлердің 

мінез-құлқына әсер етудің ерекшеліктері. Қоғаммен байланысты барлық 

институттардың – мемлекеттік және қоғамдық, саяси және шаруашылық, 

қайырымдылық және әсіресе коммерциялық институттардың қоғамның 

алдындағы, адамдардың қазіргі және болашақ ұрпағының алдындағы 

жауапкершілікті сезіндіруді қамтамасыз ету. PR-қызметтегі бұл теорияны 

меңгеру қозғаушы күші ақпараттық орта және ақпараттық технологиялар 

болып табылатын қазіргі қоғамның ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік 

береді. 

 

Коммуникациялық технологиялардың артықшылықтарын 

пайдалану 

Қоғамды саналы ету деңгейі болашағы зор технологияларды 

қолданудың тиімділігін анықтайды. Ең алдыңғы және кең таралған PR-

технологиялар. Білімге және тиімділігі жоғары технологияға негізделген 

қазіргі қоғамның даму стратегиясы қоғаммен байланыстың теориясы мен 

практикасына коммуникациялық технологиялардың артықшылықтары 

есебінен түбегейлі түзетулерді енгізуді талап етті. PR саласындағы кәсібилік 

деңгейін арттыруға бағытталған ғылымның жаңа үлгілерін іздеуді белсенді 
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ету. PR-маман тұлғасын дамыту, оның әлеуметтік орта жағдайларына 

бейімделуін қамтамасыз ету. Коммуникациялық технология және ақпарат 

құралдарын кешенді қолдану. 

 

PR-дың аса қажетті бағыттарының градациясы 

ҚБ жөніндегі бөлімдердің құрылымдық элементтері. Коммуникациялық 

қорларды саналы және жасанды басқару.  ҚБ жөніндегі бөлімдердің жеке 

мақсаттары мен міндеттері. PR-бөлім мен мекеменің өзара қызметі. 

Жағдайды сараптау, стратегия, жүзеге асыру және бағалау. PR-дың 

мамандандырылған бағыттарын нарықтың қажет етуі: public affairs 

(мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық ұйымдармен байланыс бойынша 

жұмыс істеу), corporate affairs (корпоративтік имиджді басқару), public 

involvement (қоғамдық сараптау), investor relations (инвесторлармен өзара 

қарым-қатынас), crisis management (дағдарыс жағдайын басқару), consulting 

management (кеңес беру менеджменті), massage management (мақсатты 

аудиторияның қабылдауын басқару), (оқиғаны басқару), marketing PR 

(маркетинг стратегиясын жүзеге асыру үдерісін басқару). 

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢҮЛГІСІ 

 

1. Пиарологияның пайда болуы мен дамуы. 

2. Ғылыми танымның ерекшеліктері. 

3. Қазіргі коммуникацияның типологиясы. 

4. Қазақстандағы PR дамуының ғылыми қағидаттары. 

5. Америкалық, еуропалық, ресейлік және қазақстандық қоғаммен 

байланыстың ғылыми базисі. 

6. PR-технологиялардың тиімділігін арттыру жолдары. 

7. Іскери бедел және имидж саласындағы инновациялық шешімдер. 

8. PR саласына демократиялық ортаның ықпалы. 

9. PR-технологияны зерттеудегі кең таралған құралдар. 

10.  Ғылыми зерттеулердегі пішіндеу қағидаттары. 

11.  Қоғаммен байланыстағы болжаудың табиғаты.  

12.  Ғылыми зерттеуге іріктеу жасау. 

13.  Ғылыми жаңалықтарды басқару. 

14.  Қазақстандық PR – ойлаудың жетістіктері. 

15.  Коммуникациялық үдерістердің өзегін зерттеу. 

 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ 

ҮЛГІСІ 

 

 1. PR-дың ғылыми мектептерін жасаудағы ғылыми ойлауды біріктіру. 

 2. Қоғаммен байланыстың қызмет ету механизмдері, қағидалары мен 

заңдылықтары. 
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 3.   Ақпарат түрлерімен интерсубъектілі айырбас жасау. 

 4. PR – ғылымның жаңа саласы ретінде. 

 5. Қазақстандағы пиарология негіздері. 

 6. PR-дағы зерттеулерді салыстыру және өлшеу процедуралары. 

 7. Қоғаммен байланыс саласындағы нысандардың негізгі 

көрсеткіштері. 

 8. Зерттеу ұйымдастыру қағидалары. 

 9. Коммуникациялық нарықты қапиталдандыру. 

 10. Сараптамалық бағалау жүйесі. 

 11. Ғылыми көзқарастарды бір үлгіге салу. 

 12. PR-дағы синтез және талдау. 

 13. Өзгерістерді болжау әдістері. 

 14. Ғылыми әдістердің детерминациясы. 

 15. PR-дағы базалық үлгілер. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Шыңғысова Н.Т. «Журналистика социологиясы». Оқу құралы, Алматы, 

«Қазақ университеті», 2010. 

2.  Варакута С.А. Связи с общественностью. - М., 2015. 

3. Гринберг Т.Э. Связи с общественностью. Теория, практика, 

коммуникационные стратегии. - М., 2013. 

4.  Королько В.Г., Некрасова О.В. Связи с общественностью. Научные 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «Интегрированные PR-решения» – обязательная дисциплина из блока 

профильных по специальности 6М051400 – Связь с общественностью, 

профильное направление 1,5 года, которая дает знания и навыки по 

объединению передовых достижений различных коммуникационных сфере в 

интегрированные решения. Такой подход позволяет за счет синтеза лучшего 

опыта добиваться наибольшей эффективности профессиональных проектов.  

 Учебный курс дает возможность выхода исследовательских практик в 

связях с общественностью за традиционные рамки. Дисциплина формирует 

теоретические и практические навыки во взаимодействии всех форм 

комплекса коммуникаций. Особо важно обратить внимание на оценку 

накопленного в данном направлении опыта казахстанского PR. В связи с 

изменениями в мировой политике, экономике и социуме связи с 

общественностью должны заниматься оптимизацией отношений, что 

позволяет добиваться большей эффективности, выбирать из множества 

вариантов наиболее рациональный. Стратегический характер подобных 

изменений находит отражение в принимаемых решениях, в частности, в 

идентификации, позиционировании, мотивации. В большинстве 

современных компаний технологии PR используются в комплексе.  И 

важнейшими задачами руководителей являются продуманное разделение и 

распределение работы, определение сферы ответственности и координация 

действий персонала с целью достижения наилучших общих результатов. Для 

изучения дисциплины магистрант должен обладать основными знаниями и 

компетенциями, полученными в бакалавриате по специальности. В 

результате освоения программы курса магистрант овладеет системой поиска 

новых методов и форм отрасли, интеграционных достижений и 

технологического подхода, сможет на научной основе оценивать влияние 

различных факторов на системные модели и технологии в современных 

связях с общественностью, усиления эффективности коммуникаций.  Единая 

коммуникационная стратегия организации, учреждения, фирмы или персоны 
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направлены на достижение больших результатов во взаимодействии между 

структурными подразделениями и рост нематериальных активов и 

увеличение материальных капиталов.  

 Компетенции: 

 - знать источники новых идей и инноваций в различных сферах для 

адаптации их в связи с общественностью, методологические и практические 

подходы в планировании, реализации и оценке коммуникационных проектов, 

понимать принципы интеграции и совместимость применяемых технологий; 

 - уметь производить поиск в сферах PR, рекламы, информационного 

менеджмента и коммуникативного маркетинга и конструировать новейшие 

подходы в создании новых видов коммуникационной деятельности,  

 - понимать сущность интеграционных решений, рассчитывать потенциал 

управления изменениями.  

Пререквизиты: TPPR 2206 Теория и практика паблик рилейшнз. 

Постреквизиты: нет. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Информационно-коммуникационный сверхвзрыв в обществе 

2. Объединение передовых достижений в интегрированные решения 

3. Усиление технологического воздействия на общественные связи 

4. Комплексный коммуникативный поиск 

5. Интеграционные достижения в Казахстане и мире 

6. Реализация проектов блоковыми подходами 

7. Формы координации коммуникативных процессов 

8. Оценка эффективности 

9. Оперативный контроль и корректировка проектов 

10. Применение ноу-хау 

11. Технологии-микс 

12. Поиск новых источников повышения конкурентоспособности 

13. Пути решения проблемы ресурсного потенциала 

14. Необходимость соотнесения ноу-хау с потенциальными возможностями 

развития 

15. Креативность, инновационность, эвристичность 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

 Цель курса – получение студентами основ в сфере коммуникативных 

практик на базе создания интегрированных PR-решений. 

 Задачи курса: 

 -    представить методы комплексного развития коммуникаций; 

- получение магистрантами основных содержательных, смысловых, 

технологических навыков в профессиональной сфере; 
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-добиться понимания оценок выработки и использования ноу-хау в 

профессии; 

-дать основы для реализации проектов различными методами; 

- изучение проектного создания новейшей PR-продукции, 

ориентированной как на отечественный, так и на зарубежный рынок.  

Основные объекты изучения в рамках данной дисциплины: ноу-хау в 

PR, интегрированные решения, системы стимулирования, создание PR-

продукции на основе различных методик. 

Данная дисциплина закладывает траектории методологий поиска 

магистра в инновационных решениях, опираясь на базу смежных наук.   

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Информационно-коммуникационный сверхвзрыв в обществе 

Информационный взрыв – постоянное увеличение скорости и объемов 

информации в масштабах планеты.  Интенсификация развития 

коммуникаций в обществе XXI века. Увеличение и улучшение качества 

общественных связей за счет инноваций. Объективная массовость 

воздействия на аудиторию различными методами в связях с 

общественностью. Перенасыщение и сверхнасыщение рынков. Приобретение 

индустрией коммуникации особого веса в обществе, наряду с реальными 

экономическими рынками.  Появление разнообразных концепций, 

обусловленных информационно-коммуникационным сверхвзрывом: «новой 

технологии и организации» (Дж Гэлбрейт), «человеческой техники» (Ж. 

Эллюль), «информационной техноструктуры» (П. Дракер), 

«интеллектуальной технологии», «электронного общества» (Д. Белл), 

«информатизированного общества будущего» (Ж.-Л. Сер-ван-Шрейбер) и др. 

Одной из важнейших характеристик современного государства становится 

уровень его коммуникативного обеспечения, оказывающего влияние на все 

процессы общественного развития.  Продуцирование новых видов массовой 

деятельности, сопряженных с многообразными способами оперирования 

информационными массивами и потоками. 

 

Объединение передовых достижений в интегрированные решения 

Объединение передовых достижений PR, рекламы, информационного 

менеджмента и коммуникативного маркетинга в интегрированные решения. 

Понятие интегрированного решения. Выход связей с общественностью за 

традиционные рамки.  Необходимость и обусловленность данных процессов. 

Стереотипные и продвинутые подходы. Планирование и позиционирование. 

Интегрированные коммуникации – это протекаемые в организациях 

коммуникационные процессы, основанные на четко выстроенной стратегии 

взаимодействия всех составляющих ее структур. Формирование единой 

коммуникационной стратегии для достижения позитивных и больших 

результатов во взаимодействии между департаментами и выполнения 
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поставленных бизнес-целей, а также, как следствие, повышения 

нематериальных активов и роста материальных капиталов. Обоснованность 

при планировании данных процессов.  

 

Усиление технологического воздействия на общественные связи 

Усиление технической многоукладности, влекущее появление 

многообразия в общественных связях. Содержание единицы PR-продукции, 

возможность расширения ее за счет дополнительных аргументов по двум 

направлениям: рациональному и эмоциональному. Детерминация  PR-

продукции  с учетом национальной специфики. Создание дополнительных 

эффектов коммуникации. Выражение через технологическое воздействие 

конкурентных преимуществ PR, преодоление барьеров восприятия и 

инициация изменений в мотивационной сфере общественных групп. 

Воплощение главной идеи с учетом возможностей продвижения через новые 

технологические каналы. Привлечение национальных ресурсов. 

Глобализация в современной PR-отрасли. Техноизменения с точки зрения 

системного подхода в связях с общественность  не вызывающие линейно 

определенные эффекты, но влекующие трансформацию определенных 

формы коммуникации, подходов и методов.  

 

Комплексный коммуникативный поиск 

Комплексный коммуникативный поиск. Смысловая трансформация. 

Контроль управленческих решений. Важная особенность его – замена 

однолинейной связи между отправителем и получателем информации 

многофункциональной и диалоговой связью, создающей новые возможности 

для участия в коммуникативном обмене. Расширение коммуникативного 

опыта в Казахстане. Наличие в коммуникативных технологиях как 

положительных, так и отрицательных сторон. Нейтрализация негативных 

последствий, особенно в кризисный период. Поиск возможных точек 

соприкосновения. Новый взгляд на стандартные проблемы. 

 

Интеграционные достижения в Казахстане и мире 

Взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций. Индивидуальные 

и массовые системоразвивающие функции. Творческое освоение достижений 

зарубежного PR в Казахстане. Интеграция как проявление умения группы 

самостоятельно создавать организацию в новых ситуациях за счет  

инициативности и разнообразие форм накопленного опыта. Измерения 

данных процессов через следующие величины: интеграционная система, 

интеграционный комплекс и интеграционный подход. Устранение 

партикуляризма между государствами и внутри них, формирование новой 

модели интеграции на основе связей с общественностью. Наиболее 

восприимчивые к интеграции сферы PR. Преодоление коммуникационных 

парадоксов. Объединение всех форм коммуникаций с другими 

инструментами маркетинга для достижения максимальной экономической 
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эффективности и минимизации затрат. Построение дискретных 

имитационных моделей. Создание новых бизнесов или внедрение в новые 

сферы деятельности за счет интеграции.  

 

Реализация проектов блоковыми подходами 

Реализация проектов через символьные и блоковые подходы. Наборы 

идентификационных признаков. Получение поддающихся управлению и 

контролю блоков работы. Фазы подготовки и реализации проектов. 

Продление жизненных циклов проектов. Основные движущие силы в 

блоковой организации. Инжиниринг проектов. Роль офиса в создании 

блокового подхода. Вспомогательные процессы. Корреляция проектов: 

результат  выполнения  одного   становится   исходной   информацией   для 

следующего. 

 

Формы координации коммуникативных процессов 

Необходимостью постоянной координации деятельности и процессов  

для достижения общих целей. Фокусирование координации фокусируется на 

программировании и упорядочивании активности сторон и участников 

процесса. Объектом функции координирования является как управляемая, 

так и управляющая подсистемы. Определение сущности и выявление 

специфики коммуникативных процессов с целью повышения их 

эффективности. Анализ основных видов и типов коммуникаций в 

организационных системах. Определение структурных компонентов и 

основных этапов коммуникационного процесса. Характеристика форм 

реализации коммуникативной функции. Связь эффективности коммуникаций 

с рациональностью структуры управления. Рационализация обмена. 

 

Оценка эффективности 

 Оперативный контроль и корректировка проектов. Постоянная оценка 

эффективности реализации всех этапов выполнения проектов. 

Эффективность PR-кампании оценивается, исходя из реализации всех 

поставленных на этапе планирования целей и задач. Измерение и подсчет 

количественных показателей PR-деятельности. Подсчет «обратной связи». 

Измерение показателей дохода. Насколько выросли продажи, каков рост 

прибыли, захват новых целевых аудиторий и т. д. При оценке экономической 

составляющей PR, очень часто используют такие методы как: массовый 

опрос, фокус-группы, маркетинговые исследования и т.д. Использование 

данных методов в совокупности позволяет получить наиболее полную 

оценку эффективности PR-деятельности.  

 

Оперативный контроль и корректировка проектов 

Оперативный учет различных факторов при реализации проекта. 

Однократность или комплексность, сложность структуры мероприятий. 

Специфичность содержательных и финансовых результатов. Заданность 
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сроков начала и окончания. Контроллинг – совокупность методов 

оперативного и стратегического менеджмента, учета, планирования, анализа 

и контроля на качественно новом этапе развития рынка, единая система, 

которая направлена на достижение стратегических целей фирмы. 

Контроллинг выступает как система обеспечения выживаемости компании в 

краткосрочном плане, нацеленная на оптимизацию прибыли, в долгосрочном 

– на поддержание гармоничных отношений с окружающей средой. Оценка 

расчетов эффективности текущих и новых проектов. Замкнутые и открытые 

системы контроля, их преимущества и недостатки.  

 

Применение ноу-хау 

Создание на основе новых технологий уникальных возможностей для 

осуществления двустороннего контакта между коммуникатором и целевой 

аудиторией. Двусторонняя ассиметричная и симметричная коммуникация. 

Использование креатива – коммерческого творчества, доход от которого 

образуется за счет торговли продуктами данного творчества или 

имущественными правами на продукты данного творчества. Гармонизация 

отношений за счет новых разработок в процессе создания единицы PR-

продукции. Формирование и закрепление у целевых аудиторий устойчивых 

долгосрочных потребностей в новых продуктах. Экспрессивная функция 

отражает связь с коммуникатором и выражает его отношение к исходящей 

речи. Метаязыковая функция имеет непосредственную связь с кодом. 

Когнитивная функция сориентирована на контекст и реализуется 

посредством обращения непосредственно к объекту. Конативная функция 

выражает непосредственное воздействие на сторону, принимающее 

сообщение. Фатическая функция реализует цели поддержания контакта, не 

обращая особого внимания на содержание. Риторическая функция в большей 

степени ориентируется на форму, чем на содержание. 

 

Технологии-микс 

Технологии-микс, их распространение на рынке PR в Казахстане. 

Особенности использования совмещенных технологий. Смешение 

прагматической и альтруистической модели PR в компромиссную. 

Системная интеграция. Использование принципа «совмещение 

несовместимого». Создание алгоритмов действий с повышенным 

потенциалом риска. «Перекрывание» смежных отраслей методами PR для их 

поддержки. Деловое экспресс-совмещение. Объединение лучшего. 

Формирование каталогов новейших PR-решений на основе научного синтеза 

и учета накопленного опыта.   

 

Поиск новых источников повышения конкурентоспособности 

Поиск источников новых идей и инноваций в различных сферах. 

Архитектоника изменений. Использование и формирование национальных 

ресурсов с помощью зарубежных источников в глобальной цепи 
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проектирования. Постоянное снижение издержек производства. 

Максимальное приближение прикладной науки к производству и бизнесу, 

ориентация на конечный результат в форме внедрения результатов в 

производство. Внедрение различных схем государственного и частного 

финансирования. Защита интеллектуальной собственности и создание 

механизмов, стимулирующих ее эффективное использование. Развитие 

инновационной инфраструктуры. Управление изменениями. 

 

Пути решения проблемы ресурсного потенциала 

Ресурсы как потенциал любого проекта и организации. Назначение 

ресурсов. Поиск путей решения проблемы ресурсного потенциала проекта. 

Создание основы экономической мобильности. Ранжирование ресурсного 

обеспечения. Система институциональных элементов, необходимая для 

распределения и перераспределения ресурсов. Важность правильной оценки 

ресурсов. Экономия ресурсного потенциала. Трансформация ресурсов в 

услуги и товары. Интенсификация использования ресурсов. Использование 

методов риск-менеджмента в распределении ресурсов. Лимитирование 

ресурсов.  

 

Необходимость соотнесения ноу-хау с потенциальными 

возможностями развития 

Качественный анализ объекта и субъекта управления. Создание 

социальной реальности методами PR-проектирования и PR-конструирования. 

Оценка возможностей внедрения новых технологий. Круг решаемых задач на 

счет внедрения ноу-хау. Создание наступательных стратегий на основе 

новейших методов и технологий. «Шоковая терапия». Механизмы адаптации 

новых решений в PR. Создание динамических имитационных моделей. 

Уровни внедрения ноу-хау. PR как собственно ноу-хау в новых сферах. 

 

Креативность, инновационность, эвристичность 

Креативность, инновационность, эвристичность подходов в создании 

PR-продукта. Оригинальные способы поиска нового. Оценка неочевидных 

проблем. Влияние различных факторов на системные модели и технологии. 

Выход за пределы рационалистической парадигмы научного мышления. Учет 

процессуального характера любого взаимодействия в коммуникационной 

сфере. Переход на новые категориальные системы. Исследовательские 

задачи на основе новых подходов. Рост и востребованность PR-продукта при 

применении оригинальных технологий.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Причины информационно-коммуникационного ускорения. 

2. Интегрированные решения как стимул в PR. 

3. Усиление технологического массива в связях с общественностью. 
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4. Поиск новых методов и форм отрасли. 

5. Использование интеграционных достижений. 

6. Различные формы реализации проектов. 

7. Координация коммуникативных процессов. 

8. Оценка эффективности. 

9. Оперативный контроль проектов. 

10. Применение ноу-хау в PR. 

11. Технологии-микс. 

12. Поиск источников повышения конкурентоспособности. 

13. Увеличение ресурсного потенциала. 

14. Транспарентность процессов в связях с общественностью. 

15. Пути повышения эффективности.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Поиск путей развития отрасли в условиях сверхнасыщения. 

2. Создание систем на основе интегрированных решений. 

3. Усиление технологической составляющей PR. 

4. Уровни коммуникационные методологии. 

5. Система интеграционного поиска. 

6. Проектное измерение. 

7. Координация в интегрированных PR-решениях. 

8. Система оценка эффективности. 

9. Контролинг. 

10. Внедрение новых технологий. 

11. Возможности сочетания методик на основе интеграции. 

12. Эффективная конкурентоспособность. 

13. Ресурсный потенциал. 

14. Взаимосвязи в проектировании. 

15. Влияние различных факторов на системные модели и технологии.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Альжанова А.Б. Связи с общественностью. - А., 2011. 

2. Butterick Keith. Introducing Public Relations. - Los Angeles, 2011. 

3. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. - СПб., 2011. 

4. Кривоносов А.Д. Интегрированные коммуникации. - Спб., 2011. 

5. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. - М., 2011. 

 

Дополнительная: 

1. Варакута С.А. Связи с общественностью. - М., 2014. 

2. Маслова В.И. Связи с общественностью в управлении персоналом. - М., 

2012. 
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3. Ноздренко А.А., Карлова О.А., Пантелеева И.А., Карлов И.А. Теория и 

практика креативной деятельности. - Красноярск, 2012. 

4. Нахимова Е.А., Чудинов А.П. Основы теории коммуникации. М., 2013. 

5. Старикова Ю.А. Связи с общественностью (паблик рилейшнз). - СПб., 

2010. 

6. Соловей В.Д. Основы PR в бизнесе. М., 2016. 

7. Фролов С.С. Связи с общественностью в работе фирмы. - М., 2014. 

8. PR и СМИ в Казахстане. - А., 2001-2016.  

9. Советник. - М., 2001-2016. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «Интегрированные PR-решения» – обязательная дисциплина из блока 

профильных по специальности 6М051400 – Связь с общественностью, 

профильное направление, 1 год, которая дает знания и навыки по 

объединению передовых достижений различных коммуникационных сфере в 

интегрированные решения. Такой подход позволяет за счет синтеза лучшего 

опыта добиваться наибольшей эффективности профессиональных проектов.  

 Учебный курс дает возможность выхода исследовательских практик в 

связях с общественностью за традиционные рамки. Дисциплина формирует 

теоретические и практические навыки во взаимодействии всех форм 

комплекса коммуникаций. Особо важно обратить внимание на оценку 

накопленного в данном направлении опыта казахстанского PR. В связи с 

изменениями в мировой политике, экономике и социуме связи с 

общественностью должны заниматься оптимизацией отношений, что 

позволяет добиваться большей эффективности, выбирать из множества 

вариантов наиболее рациональный. Стратегический характер подобных 

изменений находит отражение в принимаемых решениях, в частности, в 

идентификации, позиционировании, мотивации. В большинстве 

современных компаний технологии PR используются в комплексе.  И 

важнейшими задачами руководителей являются продуманное разделение и 

распределение работы, определение сферы ответственности и координация 

действий персонала с целью достижения наилучших общих результатов. Для 

изучения дисциплины магистрант должен обладать основными знаниями и 

компетенциями, полученными в бакалавриате по специальности. В 

результате освоения программы курса магистрант овладеет системой поиска 

новых методов и форм отрасли, интеграционных достижений и 

технологического подхода, сможет на научной основе оценивать влияние 

различных факторов на системные модели и технологии в современных 

связях с общественностью, усиления эффективности коммуникаций.  Единая 
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коммуникационная стратегия организации, учреждения, фирмы или персоны 

направлены на достижение больших результатов во взаимодействии между 

структурными подразделениями и рост нематериальных активов и 

увеличение материальных капиталов.  

 Компетенции: 

 - знать источники новых идей и инноваций в различных сферах для 

адаптации их в связи с общественностью, методологические и практические 

подходы в планировании, реализации и оценке коммуникационных проектов, 

понимать принципы интеграции и совместимость применяемых технологий; 

 - уметь производить поиск в сферах PR, рекламы, информационного 

менеджмента и коммуникативного маркетинга и конструировать новейшие 

подходы в создании новых видов коммуникационной деятельности,  

 - понимать сущность интеграционных решений, рассчитывать потенциал 

управления изменениями.  

Пререквизиты: TPPR 2206 Теория и практика паблик рилейшнз. 

Постреквизиты: нет. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Информационно-коммуникационный сверхвзрыв в обществе 

2. Объединение передовых достижений в интегрированные решения 

3. Усиление технологического воздействия на общественные связи 

4. Комплексный коммуникативный поиск 

5. Интеграционные достижения в Казахстане и мире 

6. Реализация проектов блоковыми подходами 

7. Формы координации коммуникативных процессов 

8. Оценка эффективности 

9. Оперативный контроль и корректировка проектов 

10. Применение ноу-хау 

11. Технологии-микс 

12. Поиск новых источников повышения конкурентоспособности 

13. Пути решения проблемы ресурсного потенциала 

14. Необходимость соотнесения ноу-хау с потенциальными возможностями 

развития 

15. Креативность, инновационность, эвристичность 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

 Цель курса – получение студентами основ в сфере коммуникативных 

практик на базе создания интегрированных PR-решений. 

 Задачи курса: 

 -    представить методы комплексного развития коммуникаций; 

- получение магистрантами основных содержательных, смысловых, 

технологических навыков в профессиональной сфере; 
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-добиться понимания оценок выработки и использования ноу-хау в 

профессии; 

-дать основы для реализации проектов различными методами; 

- изучение проектного создания новейшей PR-продукции, 

ориентированной как на отечественный, так и на зарубежный рынок.  

Основные объекты изучения в рамках данной дисциплины: ноу-хау в 

PR, интегрированные решения, системы стимулирования, создание PR-

продукции на основе различных методик. 

Данная дисциплина закладывает траектории методологий поиска 

магистра в инновационных решениях, опираясь на базу смежных наук.   

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Информационно-коммуникационный сверхвзрыв в обществе 

Информационный взрыв – постоянное увеличение скорости и объемов 

информации в масштабах планеты. Интенсификация развития коммуникаций 

в обществе XXI века. Увеличение и улучшение качества общественных 

связей за счет инноваций. Объективная массовость воздействия на 

аудиторию различными методами в связях с общественностью. 

Перенасыщение и сверхнасыщение рынков. Приобретение индустрией 

коммуникации особого веса в обществе, наряду с реальными 

экономическими рынками.  Появление разнообразных концепций, 

обусловленных информационно-коммуникационным сверхвзрывом: «новой 

технологии и организации» (Дж Гэлбрейт), «человеческой техники» (Ж. 

Эллюль), «информационной техноструктуры» (П. Дракер), 

«интеллектуальной технологии», «электронного общества» (Д. Белл), 

«информатизированного общества будущего» (Ж.-Л. Сер-ван-Шрейбер) и др. 

Одной из важнейших характеристик современного государства становится 

уровень его коммуникативного обеспечения, оказывающего влияние на все 

процессы общественного развития.  Продуцирование новых видов массовой 

деятельности, сопряженных с многообразными способами оперирования 

информационными массивами и потоками. 
 

Объединение передовых достижений в интегрированные решения 

Объединение передовых достижений PR, рекламы, информационного 

менеджмента и коммуникативного маркетинга в интегрированные решения. 

Понятие интегрированного решения. Выход связей с общественностью за 

традиционные рамки.  Необходимость и обусловленность данных процессов. 

Стереотипные и продвинутые подходы. Планирование и позиционирование. 

Интегрированные коммуникации – это протекаемые в организациях 

коммуникационные процессы, основанные на четко выстроенной стратегии 

взаимодействия всех составляющих ее структур. Формирование единой 

коммуникационной стратегии для достижения позитивных и больших 

результатов во взаимодействии между департаментами и выполнения 

поставленных бизнес-целей, а также, как следствие, повышения 
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нематериальных активов и роста материальных капиталов. Обоснованность 

при планировании данных процессов.  
 

Усиление технологического воздействия на общественные связи 

Усиление технической многоукладности, влекущее появление 

многообразия в общественных связях. Содержание единицы PR-продукции, 

возможность расширения ее за счет дополнительных аргументов по двум 

направлениям: рациональному и эмоциональному. Детерминация  PR-

продукции  с учетом национальной специфики. Создание дополнительных 

эффектов коммуникации. Выражение через технологическое воздействие 

конкурентных преимуществ PR, преодоление барьеров восприятия и 

инициация изменений в мотивационной сфере общественных групп. 

Воплощение главной идеи с учетом возможностей продвижения через новые 

технологические каналы. Привлечение национальных ресурсов. 

Глобализация в современной PR-отрасли. Техноизменения с точки зрения 

системного подхода в связях с общественность  не вызывающие линейно 

определенные эффекты, но влекующие трансформацию определенных 

формы коммуникации, подходов и методов.  
 

Комплексный коммуникативный поиск 

Комплексный коммуникативный поиск. Смысловая трансформация. 

Контроль управленческих решений. Важная особенность его – замена 

однолинейной связи между отправителем и получателем информации 

многофункциональной и диалоговой связью, создающей новые возможности 

для участия в коммуникативном обмене. Расширение коммуникативного 

опыта в Казахстане. Наличие в коммуникативных технологиях как 

положительных, так и отрицательных сторон. Нейтрализация негативных 

последствий, особенно в кризисный период. Поиск возможных точек 

соприкосновения. Новый взгляд на стандартные проблемы. 
 

Интеграционные достижения в Казахстане и мире 

Взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций. Индивидуальные 

и массовые системоразвивающие функции. Творческое освоение достижений 

зарубежного PR в Казахстане. Интеграция как проявление умения группы 

самостоятельно создавать организацию в новых ситуациях за счет  

инициативности и разнообразие форм накопленного опыта. Измерения 

данных процессов через следующие величины: интеграционная система, 

интеграционный комплекс и интеграционный подход. Устранение 

партикуляризма между государствами и внутри них, формирование новой 

модели интеграции на основе связей с общественностью. Наиболее 

восприимчивые к интеграции сферы PR. Преодоление коммуникационных 

парадоксов. Объединение всех форм коммуникаций с другими 

инструментами маркетинга для достижения максимальной экономической 

эффективности и минимизации затрат. Построение дискретных 

имитационных моделей. Создание новых бизнесов или внедрение в новые 

сферы деятельности за счет интеграции.  
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Реализация проектов блоковыми подходами 

Реализация проектов через символьные и блоковые подходы. Наборы 

идентификационных признаков. Получение поддающихся управлению и 

контролю блоков работы. Фазы подготовки и реализации проектов. 

Продление жизненных циклов проектов. Основные движущие силы в 

блоковой организации. Инжиниринг проектов. Роль офиса в создании 

блокового подхода. Вспомогательные процессы. Корреляция проектов: 

результат  выполнения  одного   становится   исходной   информацией   для 

следующего. 
 

Формы координации коммуникативных процессов 

Необходимостью постоянной координации деятельности и процессов  

для достижения общих целей. Фокусирование координации фокусируется на 

программировании и упорядочивании активности сторон и участников 

процесса. Объектом функции координирования является как управляемая, 

так и управляющая подсистемы. Определение сущности и выявление 

специфики коммуникативных процессов с целью повышения их 

эффективности. Анализ основных видов и типов коммуникаций в 

организационных системах. Определение структурных компонентов и 

основных этапов коммуникационного процесса. Характеристика форм 

реализации коммуникативной функции. Связь эффективности коммуникаций 

с рациональностью структуры управления. Рационализация обмена. 
 

Оценка эффективности 

 Оперативный контроль и корректировка проектов. Постоянная оценка 

эффективности реализации всех этапов выполнения проектов. 

Эффективность PR-кампании оценивается, исходя из реализации всех 

поставленных на этапе планирования целей и задач. Измерение и подсчет 

количественных показателей PR-деятельности. Подсчет «обратной связи». 

Измерение показателей дохода. Насколько выросли продажи, каков рост 

прибыли, захват новых целевых аудиторий и т. д. При оценке экономической 

составляющей PR, очень часто используют такие методы как: массовый 

опрос, фокус-группы, маркетинговые исследования и т.д. Использование 

данных методов в совокупности позволяет получить наиболее полную 

оценку эффективности PR-деятельности.  
 

Оперативный контроль и корректировка проектов 

Оперативный учет различных факторов при реализации проекта. 

Однократность или комплексность, сложность структуры мероприятий. 

Специфичность содержательных и финансовых результатов. Заданность 

сроков начала и окончания. Контроллинг – совокупность методов 

оперативного и стратегического менеджмента, учета, планирования, анализа 

и контроля на качественно новом этапе развития рынка, единая система, 

которая направлена на достижение стратегических целей фирмы. 

Контроллинг выступает как система обеспечения выживаемости компании в 

краткосрочном плане, нацеленная на оптимизацию прибыли, в долгосрочном 
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– на поддержание гармоничных отношений с окружающей средой. Оценка 

расчетов эффективности текущих и новых проектов. Замкнутые и открытые 

системы контроля, их преимущества и недостатки.  
 

Применение ноу-хау 

Создание на основе новых технологий уникальных возможностей для 

осуществления двустороннего контакта между коммуникатором и целевой 

аудиторией. Двусторонняя ассиметричная и симметричная коммуникация. 

Использование креатива – коммерческого творчества, доход от которого 

образуется за счет торговли продуктами данного творчества или 

имущественными правами на продукты данного творчества. Гармонизация 

отношений за счет новых разработок в процессе создания единицы PR-

продукции. Формирование и закрепление у целевых аудиторий устойчивых 

долгосрочных потребностей в новых продуктах. Экспрессивная функция 

отражает связь с коммуникатором и выражает его отношение к исходящей 

речи. Метаязыковая функция имеет непосредственную связь с кодом. 

Когнитивная функция сориентирована на контекст и реализуется 

посредством обращения непосредственно к объекту. Конативная функция 

выражает непосредственное воздействие на сторону, принимающее 

сообщение. Фактическая функция реализует цели поддержания контакта, не 

обращая особого внимания на содержание. Риторическая функция в большей 

степени ориентируется на форму, чем на содержание. 
 

Технологии-микс 

Технологии-микс, их распространение на рынке PR в Казахстане. 

Особенности использования совмещенных технологий. Смешение 

прагматической и альтруистической модели PR в компромиссную. 

Системная интеграция. Использование принципа «совмещение 

несовместимого». Создание алгоритмов действий с повышенным 

потенциалом риска. «Перекрывание» смежных отраслей методами PR для их 

поддержки. Деловое экспресс-совмещение. Объединение лучшего. 

Формирование каталогов новейших PR-решений на основе научного синтеза 

и учета накопленного опыта.   
 

Поиск новых источников повышения конкурентоспособности 

Поиск источников новых идей и инноваций в различных сферах. 

Архитектоника изменений. Использование и формирование национальных 

ресурсов с помощью зарубежных источников в глобальной цепи 

проектирования. Постоянное снижение издержек производства. 

Максимальное приближение прикладной науки к производству и бизнесу, 

ориентация на конечный результат в форме внедрения результатов в 

производство. Внедрение различных схем государственного и частного 

финансирования. Защита интеллектуальной собственности и создание 

механизмов, стимулирующих ее эффективное использование. Развитие 

инновационной инфраструктуры. Управление изменениями. 
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Пути решения проблемы ресурсного потенциала 

Ресурсы как потенциал любого проекта и организации. Назначение 

ресурсов. Поиск путей решения проблемы ресурсного потенциала проекта. 

Создание основы экономической мобильности. Ранжирование ресурсного 

обеспечения. Система институциональных элементов, необходимая для 

распределения и перераспределения ресурсов. Важность правильной оценки 

ресурсов. Экономия ресурсного потенциала. Трансформация ресурсов в 

услуги и товары. Интенсификация использования ресурсов. Использование 

методов риск-менеджмента в распределении ресурсов. Лимитирование 

ресурсов.  
 

Необходимость соотнесения ноу-хау с потенциальными 

возможностями развития 

Качественный анализ объекта и субъекта управления. Создание 

социальной реальности методами PR-проектирования и PR-конструирования. 

Оценка возможностей внедрения новых технологий. Круг решаемых задач на 

счет внедрения ноу-хау. Создание наступательных стратегий на основе 

новейших методов и технологий. «Шоковая терапия». Механизмы адаптации 

новых решений в PR. Создание динамических имитационных моделей. 

Уровни внедрения ноу-хау. PR как собственно ноу-хау в новых сферах. 
 

Креативность, инновационность, эвристичность 

Креативность, инновационность, эвристичность подходов в создании 

PR-продукта. Оригинальные способы поиска нового. Оценка неочевидных 

проблем. Влияние различных факторов на системные модели и технологии. 

Выход за пределы рационалистической парадигмы научного мышления. Учет 

процессуального характера любого взаимодействия в коммуникационной 

сфере. Переход на новые категориальные системы. Исследовательские 

задачи на основе новых подходов. Рост и востребованность PR-продукта при 

применении оригинальных технологий.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Причины информационно-коммуникационного ускорения. 

2. Интегрированные решения как стимул в PR. 

3. Усиление технологического массива в связях с общественностью. 

4. Поиск новых методов и форм отрасли. 

5. Использование интеграционных достижений. 

6. Различные формы реализации проектов. 

7. Координация коммуникативных процессов. 

8. Оценка эффективности. 

9. Оперативный контроль проектов. 

10. Применение ноу-хау в PR. 

11. Технологии-микс. 

12. Поиск источников повышения конкурентоспособности. 

13. Увеличение ресурсного потенциала. 

14. Транспарентность процессов в связях с общественностью. 
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15. Пути повышения эффективности.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Поиск путей развития отрасли в условиях сверхнасыщения. 

2. Создание систем на основе интегрированных решений. 

3. Усиление технологической составляющей PR. 

4. Уровни коммуникационные методологии. 

5. Система интеграционного поиска. 

6. Проектное измерение. 

7. Координация в интегрированных PR-решениях. 

8. Система оценка эффективности. 

9. Контролинг. 

10. Внедрение новых технологий. 

11. Возможности сочетания методик на основе интеграции. 

12. Эффективная конкурентоспособность. 

13. Ресурсный потенциал. 

14. Взаимосвязи в проектировании. 

15. Влияние различных факторов на системные модели и технологии.  
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доктор филологических наук, 

профессор КазУМОиМЯ им. Абылай хана Т.В. Шевякова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «Научные основы PR» – обязательная дисциплина по специальности 

6М051400 – Cвязь с общественностью, научное и педагогическое 

направление, которая дает магистрантам основы научного базиса профессии. 

Она предоставляет возможность углубить теоретическую и практическую 

подготовку в различных направлениях связей с общественностью, 

обусловленных потребностями научной и практической деятельности. 

Дисциплина формирует научные навыки применения наиболее 

распространенных инструментов для исследований PR-технологий, 

принципов моделирования в научном исследовании, специфики 

прогнозирования в связях с общественностью, создание выборок для 

научного исследования, управления научными изысканиями. Для освоения 

дисциплины магистрант должен обладать основными знаниями и 

компетенциями, полученными в бакалавриате по специальности. В 

результате освоения данного курса магистрант должен самостоятельно 

применять полученные знания и навыки при решении профессиональных 

задач. В условиях демократизации Казахстана, реальных гражданских прав, 

реформирования политических и экономических институтов, действующих 

свободно, управление организации органично сочетается с самоуправлением. 

Правительства, организации, общественные объединения, обеспокоенные 

новыми вызовами, ростом общественного недоверия к руководству 

государственных структур и корпораций, ищут новые пути и возможности 

налаживания партнерских отношений с гражданским обществом и его 

целевыми группами. Поэтому стремительное развитие связи с 

общественностью в мире, в Казахстане ставят вопрос об углублении научных 

исследований и обобщении теоретического материала профессии.  

Компетенции: 

 - знать основные принципы функционирования и развития института 

связи с общественностью, количественные и качественные формы 
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исследования PR, принципы моделирования, специфические особенности 

изучения связи с общественностью; 

 - уметь осуществлять научный анализ среды компании, выделяя 

основные тенденции формирования репутационного капитала, проводить 

процедуры измерения и сопоставления в профессии, использовать данные 

исследовательских кампаний в научной и практической работе и оценивать 

качество информации, иметь навыки текущего и стратегического 

планирования, готовить методические и информационные материалы для 

широкого круга заинтересованных лиц; 

 - понимать механизмы преодоления барьеров коммуникации, 

принципы и подходы в изучении аудиторий и рейтингов, градации PR по 

отношению к его субъектам и объектам применения, постоянную разработку, 

выполнение и оценку программ деятельности и коммуникации для 

обеспечения ими информированной общественности. 

 Пререквизиты: TPPR 2206 Теория и практика паблик рилейшнз. 

Постреквизиты: нет. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Связь с общественностью – наука анализа тенденций и предсказания 

последствий 

2. Типология средств организации коммуникаций 

3. Разнообразие современных классификаций PR 

4. Научные принципы развития PR в Казахстане 

5. Информатизация общества  

6. Потребность в новейших технологиях и предложения со стороны PR-

структур 

7. Научные формы организации 

8. Линейные и функциональные схемы взаимодействия 

9. Капитализация коммуникационного рынка 

10. Доминирующие и содержательные методы 

11. Моделирование в PR 

12. Прогнозирование 

13. Влияние демократической среды на развитие PR 

14. Использование преимуществ  коммуникационных технологий 

15. Градация наиболее востребованных направлений PR 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Цель курса – получение студентами основ научных исследований 

связей с общественностью, освоение основ пиарологии и формирование 

навыков эмпирического сбора материала и теоретического анализа. 

 Задачи курса: 

 -    представить методы научного анализа в связях с общественностью; 
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- получение магистрантами знаний по методологиям самостоятельных 

научных исследований в профессиональной сфере; 

-    добиться понимания и осознания всех базовых методик научного 

исследования; 

-    дать основы использования всех инструментов пиарологии; 

- изучение факторов повышения эффективности связей с 

общественностью.  

Основные объекты изучения в рамках данной дисциплины: 

теоретические и практические исследовательские методы, виды, уровни и 

формы коммуникационной деятельности, типологии в связи с 

общественностью, различные модели, применяемые в исследованиях отрасли 

PR. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Связь с общественностью – наука анализа тенденций и 

предсказания последствий 

Анализ тенденций и предсказание последствий в связях с 

общественностью. Становление пиарологии – науки, изучающей связь с 

общественностью, как самостоятельной дисциплины в конце XX в. 

Пиарология – наука о закономерностях, принципах и механизмах 

функционирования связей с общественностью как социальных 

коммуникативных практик. Интерсубъектный обмен различными видами 

информации. 

Основные причины формирования научного направления: расширение 

PR-деятельности в различных сферах, необходимость анализа накопленных 

знаний и идей в области связей с общественностью, систематизация и 

расширение существующих подходов, интеграция в новые сферы общества. 

Плеяда ученых, заложивших основы изучения теории связей с 

общественностью: американцы Карл Ботан, Винсент Хазлтон, Скотт М. 

Катлип, Аллен X. Сентер, Глен М. Брум, Джеймс Грюнинг;  британский 

ученый Сэм Блэк; российские исследователи И. Алешина, Л. Варустин, А. 

Зверинцев, Г. Почепцов, Г. Тульчинский, М. Шишкина, И. Яковлев и др.  
 

Типология средств организации коммуникаций 

Необходимость рассмотрения и анализа развития отрасли. 

Отличительные черты американских, европейских, российских и 

казахстанских связей с общественностью. Многогранность трактовок 

предмета. Однокритериальные и многокритериальные классификации. 

Выстраивание типологии. Установление важнейших систем и подсистем, 

комбинирование в зависимости от общественной ситуации. Определение 

необходимой информации. Разработка поисковой, дескриптивной и 

причинно-следственной фаз. Определение процедур измерения и 

сопоставление. Составление классификатора определений и их научное 

обоснование.  
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Разнообразие современных классификаций PR 

Появление понятия PR в «Седьмом обращении к Конгрессу» в США в 

1807 г. Декларация о принципах PR 1906 г. Их дальнейшее развитие с 

использованием методологий других наук. Эволюционный путь развития PR. 

Коммуникационные проблемы как предмет исследования. Рассмотрение 

видов, уровней и форм коммуникационной деятельности. Рекомендации по 

преодолению возникающих в этих процессах барьеров. Интерсубъектный 

обмен различными видами информации. Градации PR по отношению к его 

субъектам и объектам применения. Характер современных коммуникаций. 
 

Научные принципы развития PR в Казахстане 

Исследования отечественных ученых в области связи с 

общественностью. Формы эмпирического накопления материалов. 

Появление PR как специальной дисциплины, а позже и целой специальности 

в вузах Казахстана. Количественные и качественные формы исследования 

развития отечественной отрасли связи с общественностью. Общее и 

различное в развитии государственного и коммерческого PR. Система 

организации работы в казахстанских агентствах по связи с общественностью. 

Научные методики организации труда. Преодоление барьеров коммуникации 

на основе системного подхода. Современные исследовательские практики. 
 

Информатизация общества  

Информационное общество – общество, в котором большинство 

работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 

информации, особенно высшей ее формы – знаний. Цель информатизации – 

улучшение качества жизни людей за счет повышения производительности и 

облегчения условий их труда. Коммуникативная культура с использованием 

современных информационных технологий. Использование в связях с 

общественностью новейших достижений информационного общества. 

Научный анализ в проведении преобразований в сфере PR. 
 

Потребность в новейших технологиях и предложения со стороны 

PR-структур 

Выполнение PR конструктивной (созидательной) функции, 

способствующей созданию и поддержанию эффективной коммуникации. 

Основной объект воздействия – мнение общественности (общественное 

мнение) или определенной ее части. 

 Связи с общественностью как форма активного отношения к 

информационному пространству, содержание которого составляет 

целесообразное изменение и преобразование последнего. Предложения со 

стороны PR-структур по его улучшению и изменению. Научная 

обоснованность. В качестве социального института современные связи с 

общественностью предлагают организациям и общественности различные 

пути согласования интересов. 
 

Научные формы организации 

Процесс научного познания в связях с общественностью как решение 
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многообразных задач, возникающих в ходе практической реализации 

различных проектов. Совокупность приемов и операций практического и 

теоретического познания коммуникационных процессов. Особенности 

эмпирического подхода: сбор фактов и информации, описание 

и их первичная систематизация. Теоретическое обобщение: объяснение, 

выдвижение гипотез, создание новых теорий. Специфические особенности 

изучения отрасли связей с общественностью. Опора на принцип 

всесторонности, позволяющий учесть множественность свойств, сторон, 

отношений и т. п. изучаемых предметов и явлений в PR. Данный подход 

позволяет свести во едино многосторонние исследования, объединить 

полученные разными методами результаты.  
 

Линейные и функциональные схемы взаимодействия 

 Поиск путей оценки эффективности PR-технологий. Разрозненность 

шкалы измерений. Нью-Йоркский (1996 г.) Саммит, посвященный проблеме 

оценки эффективности PR. Исследовательская работа, проводимая путем 

измерения и соотнесения промежуточных результатов, последствий и 

основных итогов применяемых в профессии технологий. Традиционные и 

инновационные формы оценки. Стратегические и тактические 

информационные технологии. Механистическая и гуманистическая модели 

оценок. Использование шкалы Рикерта. Стандартные отклонения в 

полученных результатах. Показателя однородности или разнородности 

изучаемых объектов.  
 

Капитализация коммуникационного рынка 

Интегрированные решения в сфере коммуникаций. Внесение технологий 

финансовой деятельности в сферу деловой репутации, имиджа и др. 

нематериальных активов. Инновационные решения в сфере бизнес-проектов. 

Исследование брендинга на отечественном и зарубежном рынках. 

Необходимость синхронизации различных составляющих проектов. Поиск 

ядра коммуникационных рынков.  
 

Доминирующие и содержательные методы 

Значения исследований в PR. Первичные и вторичные исследования. 

Использование данных и получение результатов. Определение типа 

требуемой информации и источников ее получения. Постановка задач и 

целей исследований. Наиболее распространенные инструменты для 

исследований. Составление анкет. Различные виды анкетирования. Создание 

опросных листов. Системы экспертных оценок. Генеральная совокупность в 

исследованиях. Выборка: квотная и случайная, основы для выборок. Оценка 

динамики изменений. Изучение минимальных стандартов качества в PR как 

системы (принятые на Всемирном конгрессе PR в Хельсинки в июне 1997 г., 

Хельсинки) по категориям: 1-ая категория – процесс PR-деятельности; 2-ая – 

методики, которыми должен владеть PR-специалист; 3-ая категория – 

исполнение, т. е. то, как предоставляются услуги; 4-ая категория – 

персональные навыки работников PR-служб. 
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Моделирование в PR 

Характер коммуникаций в различных общественных группах. 

Прогнозирование макроэкономических и макросоциальных изменений, 

актуализация скрытых возможностей и мобилизация ресурсов для 

установления необходимых контактов. Расширение рамок процесса 

моделирования, при котором объект изучается по его модели. Принципы 

моделирования в научном исследовании: предметное моделирование; 

знаковое моделирование;  мысленное моделирование. Анализ и синтез 

явлений PR. Системный подход. Разнообразие используемых научных 

методов в изучении связей с общественностью.  
 

Прогнозирование 

Типы прогнозов. Базирование прогнозов на специфике PR, учет 

взаимовлияния смежных отраслей науки. Учет гипотетического характера 

прогнозов. Корреляция научного предвидения в социальных науках с 

планированием, программированием, проектированием, управлением, 

целеполаганием. Экономические и социальные прогнозы, основанные на 

научных методах познания экономических и социальных явлений и 

использовании всей совокупности методов, способов и средств. 

Методологическая ориентация не на безусловное предсказание, а на оценку 

вероятного (при условии сохранения наблюдаемых тенденций) и 

желательного (при условии заранее заданных норм) состояния объектов в PR. 

Особенности краткосрочного и долгосрочного прогнозирования. 

Использование вероятностного подхода. Создание базовых моделей развития 

PR-отрасли. Учет экономических, социальных, научно-технических 

процессов и тенденций.  
 

Влияние демократической среды на развитие PR 

Формирование в теории PR «гуманистической» и «эмпирической» 

традиции. Принцип  гражданского согласия как основополагающий принцип 

связей с общественностью. Особенности воздействия на подсознание, 

сознание и поведение социальных субъектов. Обеспечение связями с 

общественностью осознания всеми институтами – государственными и 

общественными, политическими и хозяйственными, благотворительными и 

сугубо коммерческими – ответственности перед обществом, перед 

нынешним и будущими поколениями людей. Усвоение этих теорий 

позволяет в PR-деятельности учитывать специфику современного общества, 

в котором движущими силами становятся информационная среда и 

информационные технологии. Политическая власть сегодня все больше 

опирается на культуру формирования масс, апеллируя не столько к мощи 

репрессивного аппарата, сколько к технологиям отношений с 

общественностью. 
 

Использование преимуществ  коммуникационных технологий 

Уровень интеллектуализации общества определяется эффективностью 

использования перспективных технологий. Наиболее продвинутые и 
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распространенные PR-технологии. Стратегия развития современного 

общества на основе знаний и высокоэффективных технологий потребовала 

внесения значительных корректив в теорию и практику связей с 

общественностью за счет преимуществ  коммуникационных технологий. 

Активизация поиска новых моделей науки, направленных на повышение 

уровня квалификации и профессионализма в отрасли PR. Развитие личности 

PR-профессионала, обеспечение его успешную адаптации к условиям 

социальной среды, определяемым научно-техническим прогрессом, 

интеллектуализацией производственного труда. Комплексное применение 

средств информационных и коммуникационных технологий. 
 

Градация наиболее востребованных направлений PR 

 Структурные элементы подразделений по СО. Сознательное и 

искусственное управление коммуникационными ресурсами. Ситуационный 

анализ, стратегия, реализация и оценка. Востребованность рынка 

специализированных направлений PR: public affairs (работа по связям с 

госучреждениями и общественными организациями), corporate affairs 

(управление корпоративным имиджем), public involvement (общественная 

экспертиза), investor relations (взаимоотношения с инвесторами), crisis 

management (управление кризисными ситуациями), consulting management 

(консультационный менеджмент), massage management (управление 

восприятием целевой аудитории), spindoctor (управление событиями), 

marketing PR (управление процессом реализации стратегии маркетинга).  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Возникновение и развитие пиарологии. 

2. Особенности научного познания. 

3. Типология современных коммуникаций.  

4. Научные принципы развития PR в Казахстане.  

5. Научный базис американских, европейских, российских и казахстанских 

связей с общественностью. 

6. Пути повышения эффективности PR-технологий. 

7. Инновационные решения в сфере деловой репутации и имиджа. 

8. Влияние демократической среды на отрасль PR. 

9. Наиболее распространенные инструменты для исследований PR-

технологий. 

10. Принципы моделирования в научном исследовании. 

11. Специфика прогнозирования в связях с общественностью. 

12. Создание выборок для научного исследования.  

13. Управление научными изысканиями. 

14. Достижения казахстанской PR-мысли. 

15. Изучение ядра коммуникационных процессов.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Кооперация научной мысли по созданию научной школы PR. 

2. Закономерности, принципы и механизмы функционирования связей с 

общественностью. 

3. Интерсубъектный обмен различными видами информации.  

4. PR как новая отрасль науки.  

5. Основы пиарологии в Казахстане. 

6. Процедуры измерения и сопоставления в исследованиях по PR.  

7. Основные показателя объектов отрасли связей с общественностью. 

8. Принципы организации исследований. 

9. Капитализация коммуникационного рынка. 

10. Системы экспертных оценок.  

11. Стандартизация научных подходов.  

12. Анализ и синтез в PR. 

13. Методики прогнозирования изменений.  

14. Детерминация научных методик.  

15. Базовые модели в PR.  
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