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Оқу құралында баспасөз қызметінің мәні мен мазмұны, құрылымы мен 

функциялары зерттеліп, теориясы мен практикасының өзекті мәселелері 

қарастырылады. Баспасөз қызметінің, баспасөз хатшысының міндеттері, 

жұмыс тәсілдері мен әдістері баяндалады.   

Экономика, қоғаммен байланыс, журналистика мамандықтары бойынша 

білім алып жүрген студенттерге, маркетинг және жарнама саласының 

қызметкерлеріне, ізденушілерге арналған.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 І-тарау. Баспасөз қызметі туралы түсінік 

Тарауда:  

- Баспасөз қызметі қоғаммен байланыстың түйінді буыны   

- Баспасөзбен байланыстың пайда болу тарихы. Қазақстандағы баспасөз 

қызметі. Е.Шаймерденұлы-тұңғыш кәсіби баспасөз хатшысы; 

- Баспасөз қызметі-қоғамдық институт ретінде. Мемлекеттің және 

ұймның ақпараттық саясаты; 

- Баспасөз қызметінің функциялары мен қағидаттары; 

- Баспасөз қызметінің құрылымы, баспасөз хатшысы және ұйымның 

ресми, баспасөз мәслихаты, баспасөз баяндары  өкілі жә; 

- Баспасөз қызметінің  мақсаттары мен міндеттері, функциялары мен 

қағидаттары қарастырылады. 
    

1.1. Баспасөз қызметі - қоғаммен байланыстың түйінді буыны 

Біз ақпараттық төңкеріс заманында, ақпарат қоғамды өрге сүйреген кезеңде 

өмір сүріп отырмыз. Елді елең еткізетін оқиғаның жаңалыққа, ақпаратқа 

айналу үдерісіне қоғаммен байланыс (ағылшынша атауы   «public relations», 

қысқаша РR)  және бұқаралық ақпарат құралдары тікелей атсалысады. 

Қоғамдық институттардың – үкіметтік мекемелердің, бейресми және 

коммерциялық ұйымдардың жұртшылықпен,  сайлаушылармен, 

тұтынушылармен өзара қарым-қатынасы осы РR, яғни қоғаммен байланыс  

арқылы жүзеге асса, бұқаралық ақпарат құралдары (қысқаша – БАҚ) - 

телерадио, газет-журнал, кітап өнімдері екі ортаға дәнекер болады. Бұл 

түсініктер ауқымына жұртшылық байланыстарын басқару формалары және 

осы байланыстарды ұйымдастырып, бағыттап отыратын құрылымдар ұғымы 

кіреді. Бұл құрылымдар қатарына баспасөз қызметі жатады. Баспасөз қызметі  

қоғам мен ресми және бересми, коммерциялық және қоғамдық ұйымдар 

арасындағы ақпарат алмасуды қамтамасыз  ететін «көпір» болып табылады.   

Осы орайда «қоғаммен байланыс» терминінің мәні мен мазмұнына тоқтала 

кеткен орынды. Зерттеушілердің бірқатары бұл ұғымды «жұртшылықпен 

байланыс» деп қолданып жүр және ұйымдармен мекемелер РR-

департаменттері мен бөлімдерінің атауы да «жұртшылықпен байланыс» 

делінеді. (Ескерту. «Қоғаммен байланыс» мамандығының атауы кезінде ЖОО 

мамандықтары сыныптамасына орысшадан қате аудармамен енген. ЖБ.). 

«Жұртшылық» түсінігі нақты кезеңдегі  адамдар қауымдастығы, бірлестігі 

деген мағынаны береді, ол ағылшынның «public», орыстың «общественность» 

ұғымдарының мәніне толық сәйкес келеді.  

Біздіңше, бұл дұрыс сияқты, себебі «қоғам» түсінігінің ауқымы кең, ол 

тарихи-формациялық ұғым ретінде қолданылады. Ал, қоғамдық қатынастар 

дегеніміз-қоғамның саяси, экономикалық, әлеуметтік құрылымдары 

арасындағы қарым-қатынастарды білдіреді. Қоғамдық қатынастардың қай 

түрінің де (білім беру, дін, насихат, жарнама немесе бұқаралық мәдениет) 

жұмыс істеу тетігі бірдей. Бұл тетіктің моделі К.Шеннонның ақпарат 

теориясында бейнеленген. Осы теорияға сәйкес қоғамдық қатынастар тетігінің 

принципті құрылымдарын бөліп көрсетуге болады. Оларға: 



Ақпарат көзі; 

Ақпаратты жөнелтуші, беруші, коммуникатор; 

Коммуникация тәсілі, арнасы; 

Ақпаратты қабылдаушы; 

Ақпаратты алушы, адресат; 

Кері байланыс жүйесі  (ол адрестаттың келіп түскен хабарламаға қарым-

қатынасын көрсетеді) жатады.   

Қоғаммен немесе жұртшылықпен байланыс тарапынан басқарылатын 

қоғамдық қатынастар тетігі тұрғысынан алғанда ақпарат көзі ретінде билік 

құрылымдары, фирмалар, партиялар, қозғалыстар мен PR құрылымдары 

көрінеді. Әсер ету объектісі, ақпарат алушылар ел жұртшылығы, саяси және 

экономикалық құрылымдар болып табылады. Коммуникация арнасы рөлін 

бұқаралық ақпарат құралдары, саясатшылар, мұғалімдер, діни қызметкерлер, 

яғни оқу орындары мен мешіттер, сондай-ақ бұқаралық акциялар-жиындар мен 

мерекелер, симпозиумдар, конференциялар, көрмелер орындайды. Ақпарат 

қабылдаушы (адресат) дегеніміз-коммуникация арнасы бойынша, келіп түскен 

ақпаратты қабылдауға қабілетті құрылым. Адресатқа әсер ете отырып, ақпарат 

оның жай-күйін өзгертеді. Осы өзгерістер жөніндегі деректер кері байланыс 

арналары арқылы басқару субъектісі - PR құрылымына жеткізіледі, сөйтіп, 

қоғамдық қатынастар тетігінің қызметіне қажетті түзетулер енгізіледі. 

Қоғаммен байланыс субъектісінің (айталық, саяси тұлғаның, мекеменің, 

ұйымның, т.б.) мұраттарынан, құндылықтары мен талап-талғамынан 

жұртшылықпен байланыстың мақсаттары туындайды. Қоғаммен байланыстың 

мақсаты, белгілі теоретик С.Блэктің пайымдауынша, субьектінің мақсатты 

жұртшылықпен келісімге келуі, яғни екі жақтың ақиқатқа, толық хабардарлық 

пен білімге негізделген тең құқықты өзара сұхбат орнатуы болып табылады.   

PR мақсаттарына сәйкес ішкі (мекеме қызметкерлері) және сыртқы өзара 

байланыстарды жолға қою жөніндегі бағдарламалар мен іс-шаралары 

жасалады.  

Қоғаммен байланыстың негізгі міндеттері ретінде, әдетте, мына 

төмендегілер көрсетіледі: 

- Мекеменің оны қоршаған әлеуметтік ортамен байланысын 

(коммуникациясын) қамтамасыз ету арқылы қоғамның толыққанды мүшесі 

ретіндегі мекеме бейнесін-образын қалыптастыру; 

-  Бәсекелестік күресте озық позицияларды қамтамасыз ету; 

-  Мекеменің қоғамға әсерін ұлғайту; 

- Беделді, белгілі де ықпалды саясаткерлер, ғалымдар, өнер, мәдениет, 

ғылым-білім қайраткерлері арасындағы мекеме достарының ауқымын кеңейту; 

-  Ұйымның өз ішінде жағымды психологиялық көңіл-күй ахуалын орнату. 

Қарым-қатынастарды үйлестіруге бағытталған PR-дың басты міндеттерінің 

бірі дағдарысты ахуалдарды шиеленістірмей шешу және олардың алдын алу 

болып табылады, мұның өзі ықтимал қауіпті біліп-сезіп отыруды және туындай 

қалған жағдайда оны жою жоспарларының болуын талап етеді, атап айтқанда: 

- «Типтік», яғни күнделікті дағдарысты ахуалға арналған ақпаратты 

жинастыру; 



-   Басшылықты жаттықтыру, тренингтен өткізу; 

-   Хабарлау құрылымын жасақтау; 

-   «Оң көзқарастағы» бейресми (неформал) тұлғалар тізімін жасау және т.б. 

Қоғаммен байланыстың мән-маңызы ұйым (мекеме, кәсіпорын, партия, 

қоғамдық қозғалыс) халықпен арадағы қарым-қатынастарды орнатып, қолдап 

отыру үшін жүзеге асыратын коммуникативтік іс-әрекеттердің өзге түрлерімен 

PR-ды салыстыру барысында бедерлене көзге түседі. Бір жағынан, бұл 

қызметтің (PR-дың) жарнамамен ұқсастығы бар. Дегенмен, жұртшылықпен 

байланыс сұхбат орнату, мәмілеге келу арқылы жұртшылықпен келісімге 

келуге бағытталады. PR-дың негізгі мақсаттарының бірі - жұртшылықпен 

байланыс субъектісінің жағымды имиджін қалыптастыру болып табылады, ал 

жарнаманың мақсаты -тауарды өткізу. Жарнама белгілі бір ақыға 

орналастырылады, ал жұртшылықпен байланыс ауқымында таратылатын 

ақпарат ақылы сипатқа ие емес. 

Қоғаммен байланыс әлеуметтік тенденцияларды зерделеуге, олардың 

салдарларын талдап, болжауға, қоғамдық пікір, әртүрлі тараптардың 

ұстанымдары, өзге де мәселелер туралы деректерді талдауға және баға беруге 

бағытталады. Қоғаммен байланысты ұйымдастыру жөніндегі қызмет 

бағдарламаларды зерттеуден, жоспарлау мен жүзеге асырудан, осы 

бағдарламалардың жұртшылыққа әсер ету тиімділігін айқындаудан тұрады. 

Жұртшылықпен байланыс саласының көкейтесті мәселеріне арналып 

Ресейде «Пресс-секретарь», «Связи с общественностью», «Советник» сияқты 

кәсіби басылымдар жарық көруде. Қазақстанда әзірге мұндай басылымдар жоқ. 

Қоғаммен байланыс ұғымының көптеген анықтамалары бар.  Америкалық 

әйгілі PR зерттеуші Сэм Блэк: «Рublic relations – шындық пен толық 

хабардарлыққа негізделген өзара түсіністік арқылы үйлесімділікке жету өнері 

мен ғылымы болып табылады», деп тұжырым береді. Бүгінде анықтамалар 

саны 500-ден асып кетті: қоғаммен байланыс жөніндегі кітап жазған  

авторлардың қай-қайсысы да өз ұғым-түсініктерін алға тартады. Солардың 

кейбіреулеріне ғана тоқталып өтелік.   

Сонымен, қоғаммен байланыс дегеніміз - 

- қоғамдық байланыстарды дамыту; 

- жанама жарнама; 

- қоғамдық пікірді басқару жөніндегі ғылым; 

- жарнаманың жасырын түрі; 

- мәртебелік немесе фирмалық, жарнама; 

- қазіргі заманғы тенденцияларды ой елегінен өткізіп отыратын; 

менеджерлерге кеңес беріп, тапсырысшы-ұйымдар ғана емес, сондай-ақ 

олардың аудиториялары да мүдделілік танытатын науқандар өткізетін өнер әрі 

әлеуметтік ғылым; 

- абырой-бедел менеджменті; 

- абырой-бедел жасаушы; 

- ұйым және оның аудиториясы арасында өзара тиімді қарым-

қатынастарды орнатып, қолдап отыру жөніндегі алдын ала ойластырылып, 

ұдайы назарда болатын қызмет түрі; 



- ұйым мен көпшілік арасында өзара тиімді қарым-қатынас орнатып, 

қолдап отыратын менеджмент функциясы,  

- ұйым мен оның жұртшылығы арасында өзара түсіністікке қол жеткізуге 

бағытталған коммуникация түрі; 

- ұйым мен оның жұртшылығы арасында коммуникациялық байланыс 

орнату жөніндегі менеджементтің дербес функциясы. 

Осы орайда «ұйым», «жұртшылық», «коммуникация» деген ұғымдарға 

түсінік бере кету қажет. Көптеген зерттеушілердің пікірі бойынша, «ұйым» 

дегеніміз-әлеуметтік қызметтің кез келген субъектісі. Мұнда меншік түрлері 

мен қызмет саласы арасында айтарлықтай айырмашылық жоқ. Яғни, 

коммерциялық банкті де, көтерме сауда фирмасын да, шағын дүкенді де бірдей 

дәрежеде «ұйым» ретінде қарастыруға болады. Сондай-ақ ел президентінің 

әкімшілігі мен атқарушы билік органдары, қоғамдық мекемелер де осы ұғым 

аясына кіреді. 

«Жұртшылық» дегеніміз – «ұйымның» әлеуметтік әсері бағытталып 

отырған объект болып табылады. Бірақ, бұдан «жұртшылық» айтқанға көніп, 

айдағанға жүре береді деген түсінік тумаса керек, қажетті жерде «жұртшылық» 

өз дегеніне жетіп, «ұйымға» әсер ете алады, міне, сондықтан да «ұйым» өз 

кезегінде «жұртшылықпен» әрдайым ынтымақтасып, ұдайы қарым-қатынас 

жасауға ұмтылады. 

«Коммуникация» термині ғылыми әдебиетте ХХ ғасырдың бас кезінде 

пайда болды. Кең мағынада коммуникация түрлі ақпаратты туғызуға, 

жөнелтуге және қабылдауға мүмкіндік беретін өзара араласу процесі және 

байланыс тәсілі ретінде қарастырылады. Адамдар арасында коммуникация 

дидарласу формасында жүзеге асады. Коммуникацияның әлеметтанушылық 

бағыты кісіаралық, топаралық, халықаралық араласудың ақпараттық 

құралдарының коммуникабельділігіне назар аударады. 

Қазіргі таңда «коммуникация» ұғымының негізгі үш түсінігі бар. 

Біріншіден, коммуникация материалдық және рухани әлемнің кез келген 

объектісінің байланыс құралы, яғни белгілі бір құрылым ретінде көрінеді. 

Коммуникация жеке адамның хабар-ошары мен қоғамдық тұрғыдағы ақпарат 

арасындағы көпір сияқты. Коммуникацияның негізгі тетігі-жеке тұлғаның 

ақпарат қабылдауын әлеуметтік тұрғыдан  маңызды жеке және жаппай әсер 

процесіне айналдыру болып табылады. Бұл тетік адамдардың сөйлесу 

қызметінде көрініс табады, нақ осы тілдесу, сұхбаттасу арқылы тілдің 

әлеуметтік тұрғыдан негізделген нормалары мен ережелері жүзеге асады. 

Екіншіден, коммуникация-процесс болып табылады, осы арқылы жұрт бір-

бірімен ақпарат алмасады. 

Үшіншіден, коммуникация ретінде қоғамға және оның құрамдас 

бөліктеріне әсер, ықпал ету мақсатымен ақпарат беру және жаппай хабар 

алмасу түсініледі.                                                 

«Коммуникация» ұғымы (латынның «communicare» - байланыстыру, 

біріктіру деген сөзінен) ақпаратты алу, өңдеу, жеткізу және сақтау 

процестерінің жиынтығы болып табылады. Бұл процестерді жекебастық-

тұрмыстық деңгейден ғаламдық-әлеуметтік деңгейге дейінгі ауқымда 



қарастыруға болады.  Психология, әлеуметтану және нарықты зерттеу 

деректеріне негізделетін коммуникация теориясының іргетасы американдық 

саясаттанушы Гарольд Лассуэлдің белгілі формуласында қаланған.  Оны 

төмендегіше  кескіндеуге болады: 

 
1-сурет.  Жалпы коммуникация моделі 

 

 

 

 

 

 

 

Әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан алғанда бұл модельдің төмендегідей 

элементтері бар. Сызбаға сәйкес ақпарат көзі коммуникатор деп аталады. Ал, 

жұртшылыққа, аудиторияға жолданып отырған белгілі  бір ақпарат өз кезегінде 

хабарлама (мәселен, баспасөз баяны) деп аталады. Сол ақпаратты жариялаған 

бұқаралық ақпарат құралы – БАҚ хабар таратушы деліндеі. Хабарламаға көз 

жүгірткен, тыңдаған адам қабылдаушы болып табылады. Егер ол бұқаралық 

ақпарат құралына қоңырау шалып, болмаса ғаламторда өз пікірін білдіріп 

жатса, бұл кері байланыс жүзеге асырылғанын көрсетеді.  

Ресейдің  қоғаммен байланыс саласындағы ғылыми мектебінің негізін 

қалаушылардың бірі - М.А.Шишкина қоғаммен байланыс «әлеуметтік 

субъектінің өз жұртшылығымен тиімді коммуникация жүйесін қалыптастыруға 

бағытталған» деп есептейді. Белгілі батыс ғалымдары С.М.Катлип, 

А.Х.Сентер, Г.М.Брум: «Паблик рилейшнз дегеніміз ұйым мен жұртшылық 

арасындағы өзара тиімді байланыстарды орнатуға немесе қолдап отыруға 

жәрдемдесетін басқару функциясы, ұйымның табысқа жетуі немесе сәтсіздікке 

ұшырауы көбіне осы функцияның дұрыс яки бұрыс атқарылуына байланысты 

болады» - деген анықтама ұсынады. 

Украиндық РR теоретигі В.Г.Королько: «Басқару ретінде ақпараттық 

сылтау-себеп пен ақпарат туындату процесін, сондай-ақ қолайлы қоғамдық 

пікірді мақсатты түрде қалыптастыру үшін коммуникация құралдары арқылы 

дайын ақпараттық өнімді таратуды түсінетін болсақ, паблик рилейшнз 

дегеніміз - ақпаратты (соның ішінде әлеуметтік ақпаратты) басқарудың арнайы 

жүйесі болып табылады» - деп жазады. 

Ресейлік ғалымдар А.Н.Чумиков пен М.П.Бочаров «PR-белгілі бір жоба 

ішіндегі, сондай-ақ жобаға қатысушылар мен олардың төңірегіндегілер 

арасындағы өзара қарым-қатынастарды осы жобаны жемісті жүзеге асыру 

мақсатымен   үйлестіруге бағытталған ақпараттық-талдамалдық және 

процедуралық-технологиялық іс-әрекеттер жүйесі»  -деп есептейді.  

Бұл анықтамалардан «РR –ды жетік білмейінше, жұртшылықпен тиімді 

қарым-қатынасты жолға қою мүмкін емес» деген ой туындайды.  

Қазіргі таңда елімізде қоғаммен байланыс теориясы мен практикасы 

әлеуметтік-экономикалық проблемаларды ұғынықты талдап-түсіндіруге, 

  Коммуникатор                 Хабарлама                    Хабар таратушы                   Қабылдаушы 
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басқару субъектісі (мемлекеттік және қоғамдық органдар) жөнінде жағымды 

пікір қалыптастыруға, қолайлы әлеуметтік көңіл-күй ахуалын орнатуға бағыт 

алып отыр. Түптеп келгенде мұндай мақсатты бағытталған іс-әрекет  

әлеуметтік жүйедегі тұрақты құндылық бағдарды қалыптастырып, адамдарды 

саналы қызметке итермелейді. Сөйтіп, басқару субъектісі мен жұртшылық 

топтары арасындағы көптеген кедергілер жойылып, халықтың елеулі бөлігі 

әлеуметтік үдерістерге, мемлекеттік шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыруға 

атсалыса бастайды.  

РR - қоғаммен байланыс ауқымында өзіндік коммуникативтік-

технологиялық ерекшеліктерге ие:  басқару органдары мен басшылардың 

жағымды образдарын жасау, әлеуметтік топтармен қарым-қатынастар орнату, 

кадрлармен жұмыс істеу, тұсаукесер шараларын өткізу, дағдарысты 

ахуалдарды икемге келтіру және басқалар сияқты бағыттарды атап өтуге 

болады. Бұл бағыттардың қай-қайсысының да өзіндік басқару жүйесі бар. 

Алайда, қоғаммен байланыс бағыттарының әрқилылығына, коммуникативтік 

ерекшеліктеріне қарамастан олар белгілі бір жүйенің құрамдас бөліктері болып 

табылады. 

Қоғаммен байланыстың бүгінде имиджмейкинг, РR-брендинг, медиа-

рилейшнз, кикілжіңдерді реттеу, лоббилік қызмет, кеңесшілік сияқты түрлері 

қалыптасып қалды. Бұлардың мынадай қысқаша сипаттамалары бар: 

Имиджмейкинг (ағылшынның image-бейне және making-жасау, өндіру 

деген сөздерінен туындайды) – менеджменттің ежелгі түрлерінің бірі. 

Қоғаммен байланыстың бұл түрінің басты міндеті-қайсыбір ұйымның, 

басшының бейнесін жұртшылық топтары үшін жағымды кейіпте мүсіндеу. 

РR-брендинг (бренд-сауда маркасы) - бұқара санасына сараланған сөздерді, 

танымал символдарды, мән-мағыналарды сыналап енгізу үрдісі, осы арқылы 

жұртшылықпен байланыс субьектісінің алға қойған мақсаттарына қарай 

адамдарды біріктіріп, топтастыруға немесе керісінше, қарсыласушы, бәсекелес 

топтарға бөліп, ажыратуға болады. Басқаша айтқанда, бренд дегеніміз белгілі 

бір сөз саптау үрдісі бойынша адамдардың қандай да бір жұртшылық 

топтарына қатыстылығын айқындауға мүмкіндік беретін өзіндік бір 

анықтауыш болып табылады.   

Медиа-рилейшнз - мақсатты аудиторияларға компанияның немесе ұйымның 

қызметі туралы ақпараттық хабарламалар жеткізу мақсатында бұқаралық 

ақпарат құралдарымен білікті түрде жұмыс істеу үрдісі. 

Кикілжіңдерді реттеу айырықша біліктілік пен машықты талап етеді. 

Қоғаммен байланыстың бұл түрі бәсекелес ортада текетірес пен шиеленісті 

бәсеңдетудің жолдары мен әдіс-амалдарын іздестіруді мақсат тұтады. 

Лоббилік қызмет лобби жасаушы топтың мүдделеріне орай шешім 

қабылдату мақсатымен мемлекеттік лауазымды тұлғаларға ықпал етуге 

бағытталады, бұл қызметке жұртшылықпен байланыстың бүкіл белгілері тән 

болғандықтан, ол РR-дың бір түрі болып табылады.  

Қоғаммен байланыстың әрбір түрінің ауқымындағы міндеттерді шешу 

түрлі салалардағы мамандардың күш-жігер біріктіруін талап етеді. Мәселен, 

имиджді қалыптастыруға аналитик-ғалымдар, психологтар, визажистер, 



спичрайтерлер, әлеуметтанушылар, көпшілік акцияларды ұйымдастырушылар, 

жарнамашылар атсалысады. Осындай функционалдық еңбек бөлінісі қоғаммен 

байланыстың барлық түрлеріне тән. Ал осындай саралау нәтижесінде қоғаммен 

байланыс ауқымында тар шеңбердегі функционалдық міндеттерді орындайтын, 

арнайы білімі, машығы бар мамандар пайда болды. 

Қазіргі таңда қоғаммен байланыс ауқымындағы еңбек бөлінісі мына 

төмендегідей негізгі қызмет түрлерінің өмірге келуіне түрткі болды: 

- Рекламистика - жарнама науқанының тұжырымдамасын түзіп, 

жұртшылық топтарын құлақтандыруға, көпшілік санасына белгілі бір бейне-

образдарды сіңіруге және олардың бойында басқару субъектісінің 

мақсаттарына сай келетін иланым-сенімдерді қалыптастыруға қажетті әртүрлі 

жарнамалық өнімдер жасауды білдіретін қызмет түрі;  

- РR-науқандарды аналитикалық қамтамасыз ету. Қызметтің бұл түрімен 

ең алдымен аналитиктер, әлеуметтанушылар, психологтар айналысады. Олар 

басқарушылық әсер ету объектісі болып табылатын жұртшылық топтарының 

көңіл-күйін, райын, құндылық бағдарларын зерделейді, әлеуметтік-

экономикалық және саяси ахуалды зерттеп, қандай да бір РR науқанына 

тікелей басшылық жасайтын менеджерлер үшін нұсқамалар әзірлейді; 

- Медиа-жоспарлау, яғни жарнаманы, өзге де ақпараттық материалдарды 

бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру жоспарын түзу; 

- Имиджмейкинг, сөздің қысқа мағынасында топ-менеджерлер образы 

мен мінез-құлқын жағымды ету мақсатында РR-кеңесшілердің олармен 

мақсатты жұмыс істеуі; 

- Спичрайтинг, немесе басқарудың жоғары буыны үшін сөйлейтін сөз 

мәтінін жазу. 

Осы қызмет түрлерінің соңғы төртеуі тікелей баспасөз қызметіне тікелей 

қатысты.  

РR қызметінің бұл келтірілген  тізімін толық деуге болмайды. Қазіргі таңда 

ньюсмейкер, веб-дизайнер сияқты жаңа мамандықтар пайда болды. Сөйтіп, 

қоғаммен байланыс сараланып қана қоймай, сондай-ақ кәсіби белгілер 

бойынша да өрісін жая түсуде. 

Құрылымының үлкенді-кішілігіне, әлеуетіне қарай біздің елімізде  баспасөз 

қызметтері, қоғаммен, жұртшылықпен байланыс департаменттері, 

басқармалары, бөлімдері деп аталады. Мекемелердің көпшілігінде, әдетте, 

қоғаммен байланысты баспасөз хатшысы орындайды, ал арнайы штат 

қарастырылмаған жағдайда бұл міндетті атқару кадр бөлімінің қызметкеріне, 

болмаса, менеджемент және маркетинг құрылымдарының мамандарына 

жүктеледі. 

 

    1.2.  Баспасөзбен қызметі пайда болуының қысқаша тарихы 

     Баспасөз қызметі сияқты бірегей институттың қалыптасып, өркендеуі қазіргі 

заманғы қоғамның әлеуметтік-экономикалық, саяси өміріндегі елеулі оқиға 

болып табылады. Мұның өзі жариялылық пен демократияның маңызды белгісі 

ретінде  мемлекет пен қоғамды ақпараттық қамтамасыз етуде жетекші рөл 



атқарып отырған баспасөз қызметінің қаз тұрып, даму тарихын ой елегінен 

өткізуді талап етеді.  

     Зерттеушілер баспасөз қызметі қоғамдық институт ретінде АҚШ-та он 

тоғызыншы ғасырдың алғашқы жартысында  қалыптасты, деген пікірге 

тоқайласады. Бұл кезең Америка Құрама Штаттарындағы «жұртшылықпен 

жақындасу» немесе «паблисити» дәуірі, баспасөз агенттіктері заманы 

саналады. Ірі қалалардың пайда болуы,  халықтың шаһарларға шоғырлануы, 

сауаттылықтың артуы газеттердің оқырман аудиториясын ұлғайтты. Баспасөз 

қызметтері, сондай-ақ жұртшылықпен байланыс бөлімдері ашылып,  алуан 

түрлі салаларға дендеп ене бастады. Осы он тоғызыншы ғасырдың 30-шы 

жылдары бірқатар зерттеушілер алғашқы кәсіби баспасөз хатшысы деп атап 

жүрген Амос Кендалл тарих сахнасына көтерілді. Американың алтыншы 

президенті Эндрю Джексон журналистер қауымының қызметіне жиі жүгінгені 

белгілі. А.Кендалл президент Джексонның көмекшісі лауазымын иеленген 

бұрынғы газет репортері болатын. А.Кендалл президенттің сөйлейтін сөздерін 

жазып, көпшілікпен қарым-қатынас мәселері бойынша кеңес берген, тіпті 

нақты саясатқа да араласқан. Ол тарихта сондай-ақ Ақ үйдің өз газетін ашып, 

шығаруымен қалған.   

     АҚШ-тағы азамат соғысы (1861-1865 жылдар), сондай-ақ Кубамен соғыс 

баспасөзбен жұмысты жандандырып, оны жүргізудің әдістері мен тәсілдерін 

жетілдіруге ықпал етті. Американың мемлекеттік органдарында ХІХ ғасырдың 

соңын ала баспасөзбен жұмыс істейтін бөлімшелер құрылып, үкімет жұмысын 

көрсетуге тиісті журналистер ресми баяндамалар жазуға және баспасөз 

баяндарын құрастыруға машықтандырыла бастаған. Бұл дәстүр кейін жалғасын 

тауып, «Белл телефон компани» фирмасы 1900 жылдардың басында өзіне 

тиімсіз заңнамаға қарсы бағытталған газет материалдарының топтамасын 

ұйымдастыру науқанын өткізген. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде 

президент Вудро Вильсон әкімшілігі жанында кәсіби газетші Джордж Крилдің 

ұсынысы бойынша насихаттық комитет  (тарихқа «Крил комитеті» деген атпен 

енген) құрылған.Бұл комитетке бүгінде тарихи тұлғаларға айналған  Айви Ли 

мен Эдвард Бернейз жұмысқа тартылған.  

     Мамандығы журналист А.Ли 1914 жылы Джон (үлкен) Рокфеллердің 

баспасөз хатшысы болған. Сол кезеңде бизнес пен кәсіподақтардың, қаржы-

саясат олигархиясының және солшыл либерал зиялылардың қарым-

қатынастары ушығып тұр еді. А.Ли газет жарияланымдарының, фотосуреттер 

мен кинороликтердің көмегімен өз басшысының қайырымдылықтан қаржы 

аямайтын үлкен әулет иесі ретіндегі бейнесін жасаған. Либералдық 

ұстанымдарға берік А.Ли жекеменшік кәсіпкерліктің жақтаушысы болатын, 

бірақ солшыл көзқарастағы өзге әріптестерінен бір өзгешелігі - ол жұртшылық 

алдында «үлкен бизнестің» жағымды имиджін жасауға ұмтылды. Мәселен, 

Джон Рокфеллерге баспасөз атташесі болып келерден көп бұрын А.Ли көмір 

компаниясы басшылығы жанындағы жұртшылықпен байланыс маманының 

атқарымдарын орындады. Ереуіл алдындағы ахуалда ол газетшілерді 

жанжалды шынайы көрсетуге, жұртшылықты кәсіподақтарға, сондай-ақ жұмыс 

берушілерге объективті көзқарас танытуға үндеді, сөйтіп, шиеленістің 



ширығуын бәсеңдетуге тырысты.  А.Ли газет редакцияларына жөнелткен 

«Принциптер туралы декларацияда»: «шынайылығын өзім қосыла тексеруге 

қуана-қуана келісетін материалдарды ғана жөнелтемін» делінген болатын. 

Шамамен осы тұста А.Ли темір жол фирмаларының паблиситиімен, яғни 

жағымды бейнесін жасаумен айналысты.  

    1904 жылы екі американ жоғары оқу орынында - Пенсильвания және 

Висконсин университеттерінде жұртшылықпен байланыс жөніндегі бюролар 

құрылды. Бұл кезеңде АҚШ Ақпарат агенттігі-қоғамдық ақпарат комитеті 

жұртшылықты иландырудың жаңа әдіс-тәсілдерін қолданған ғылым мен 

тәжірибенің жаңа буын өкілдеріне  қолдау көрсетті. Жас мамандар арасынан 

австриялық көрнекті психолог З.Фрейдтің жиені, зерттеуші әрі практик 

Э.Бернейзді атап өтуге болады. Әлеуметтік-психологиялық әдістерді қоғаммен 

байланыста қолдану идеясы нақ осы Э.Бернейзге тиесілі. Міне, сондықтан да 

жұртшылықпен қарым-қатынастың  әлеуметтік қызметтің дербес түрі ретінде 

өз алдына жеке отау тігуі Бернейздің есімімен байланыстырылады. А.Ли 

сияқты Э.Бернейз де коммуникация нәтижесінде қалыптастырылып, қол 

жеткізілген жұртшылық көзқарасы кез келген ұйымның қызметі үшін маңызды 

екендігін атап көрсетті. 1919 жылы Бернейз танымдылықты басқару жөнінде 

фирма құрды. 

     Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлеуметтік коммуникативтік 

технологияларды талдайтын туындылар дүниеге келді. 1923 жылы Э.Бернейз 

жұртшылықпен байланыс жөніндегі алғашқы кітаптардың бірі – «Қоғамдық 

пікірдің қалыптасуы» атты еңбегін жарыққа шығарды. Осы жылы А.Лидің 

«Паблисити» атты кітабы шықты, мұның алдында американ социологиясының 

классигі Уолтер Липпманның «Қоғамдық пікір» атты кітабы өмірге келген 

болатын. У.Липпман бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық пікірді 

қалыптастырудағы рөлін бағалап, билік пен корпорациялардың  қоғамдық 

пікірмен санасуы қажеттігін атап көрсетті. Ғалымдар мен практиктердің іс-

әрекеттері өз жемісін берді. 1927 жылы «Американ телефон энд телеграф» 

фирмасының вице-президенті, В.Вильсонның бұрынғы кеңесшісі, белгілі 

маман Артур Пейдж корпорациялардың әлеуметтік жауапкершілігі артқанын 

атап өткен. 

     Жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысында халықаралық жұртшылықты 

Америка Құрама Штаттарының жетістіктері жөнінде ұдайы хабардар ету, 

сондай-ақ америкалық өмір салтын насихаттау мақсатымен АҚШ Ақпарат 

агенттігі (USIA) құрылды. Тәуелсіз сыртқы саяси ұйым болып табылғанымен, 

АҚШ президентіне тікелей бағынатын бұл ақпарат органын әлемде «Ғаламдық 

баспасөз қызметі» деп атайды.   

      Германиядағы баспасөз қызметінің пайда болуы тарихы тереңде. Сонау 

1816 жылдың өзінде  Пруссия королі Август фон Хандербергтің сарайында 

газет мақалаларына шолу жасап, түсініктеме беретін әдеби бюро жұмыс 

істеген. Баспасөзді мемлекет мүдделеріне пайдалану үрдісі кейіннен неміс 

мемлекеттігі отау тікен соң да жалғасын тапқан. ХІХ ғасырдың орта тұсында 

билік құрған Пруссия королі Вильгельм IV әдеби кабинет құрған, кейіннен ол 

журналистік іс орталық мекемесі немесе король мемлекеттік министрлігінің 



әдеби бюросы деп аталған. Шынтуайтына келгенде баспасөз бюросы болып 

табылған оған баспасөзді басқару міндеті жүктеліп, журналистердің ой-

пікірлері билік тұжырымдарынан алыс қонбауын қадағалап отыру 

тапсырылған. Вильгельм I неміс императоры болып жарияланған тұстан шетел 

істерінің баспасөз бөлімі (1871 жыл) құрылады. Осы бөлімді 22 жыл басқарған 

Отто Харман есімі шығармашыл жандармен тіл табыса алған талантты тұлға 

ретінде тарихқа енген. Ол өз төңірегіне билікке оң көзімен қараған бір топ 

журналисті (қазіргі ұғымға сәйкес  журналистік пул деп аталады) жинаған. 

Жалпы, неміс мемлекеті император және оның сарайы төңірегінде, елдегі 

оқиғалар жайлы жарияланған ақпаратқа өте мұқият қараған.  

    Зерттеушілер сондай-ақ Германияның мемлекеттік хатшысы, 1897 жылы 

әскери-теңіз флотының ақпараттық бюросын құрған Альфред фон Тирпитцтің 

есімін ерекше атайды. Тирпицтің күш-жігері арқасында әскери-теңіз флотының 

жағымды бейнесі жасалып, оның нәтижесінде Германияның басқыншылық 

соғыстарын ел  халқы кеңінен қолдаған. Ал, еркін ой-пікірге, баспасөз 

бостандығына тиым салынған Адольф Гитлер билігі тұсында кәсіби тұрғыдағы 

баспасөз қызметі жөнінде сөз қозғау мүмкін емес еді. Бұл кезеңде халық 

санасын улаумен, қолайлы бағытта өңдеумен айналысқан насихаттық 

бөлімшелердің бағы жанған-ды.  

     Ұлыбритания үкіметі бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде қоғаммен 

байланыс жұмысын жандандыра білді. 1918 жылдан бастап Король жанынан 

баспасөз хатшысы қызметі ашылды. Кейіннен министрліктерде баспасөзбен 

жұмыс істейтін өкілдер пайда болды. 1933 жылы Британияның Пошта 

қызметінде PR-бөлім құрылып, алғашқы жылдары ол баспасөз қызметінінң 

атқарымдарын, ақпараттық функцияларды орындайды. Екінші дүниежүзілік 

соғыс қарсаңында журналистермен жұмыс істейтін бөлімшелер 

Ұлыбританияның көптеген мемлекеттік мекемелерінде, қарулы күштер 

басшылығында құрылды.  

     Баспасөз қызметтері Еуропаның өзге елдерінде Екінші дүниежүзілік 

соғыстан кейінгі кезеңде құрыла бастады.  Баспасөзбен, ауқымдырақ алғанда  

жұртшылықпен қарым-қатынастың Батыста (алдымен АҚШ-та, кейіннен 

Еуропада) қоғамдық өмірдің дербес саласы ретінде қалыптасуының шоқтықты 

кезеңі постиндустриялық қоғамның іргесі қаланған 1960 жылдармен тұспа-тұс 

келеді. 1970 жылдары жұртшылықпен байланыс дербес мамандық, ал баспасөз 

қызметінің теориясы мен тәжірибесі бөлек  пән ретінде университеттер мен 

колледждердің оқу бағдарламаларына енді, бұл  қызметтер мемлекеттік 

мемкемелерде, фирмалар мен компанияларда, үкіметтік емес ұйымдарда пайда 

болды. Баспасөз хатшылары бар жекелеген «жұлдыздар» өнер аспанында 

көріне бастады.    

       Ал, Қазақстан, Ресей және басқа жаңа тәуелсіз мемлекеттер кіретін 

посткеңесітк кеңістікте билік органдарында, коммерциялық құрылымдарда 

1990 жылдары баспасөзбен жұмыс жолға қойылды.   
  

1.3.  Қазақстан Президентінің баспасөз қызметі. Ербол Шаймерденұлы 

–еліміздің тұңғыш кәсіби баспасөз хатшысы  



      Біздің елімізде алғашқы баспасөз қызметтерінің өмірге келуіне 

жиырмасыншы ғасырдың соңғы онжылдықтарында бұрынғы Кеңестер 

Социалистік Республикалар Одағында (КСРО) орын алған күрделі қоғамдық-

саяси үдерістер себепкер болды. Бұл кезең тарихқа «Қайта құру» деген атпен 

енген. Өзінің өркениеттік әлеуетін жоғалтқан кеңестік саясат пен экономиканы 

тығырықтан шығару үшін КСРО-ның бірінші әрі соңғы президенті 

М.С.Горбачевтің ортаға тастаған осынау бастамасы белгілі бір деңгейде еркін 

ойлылық пен пікір әралуандығын қамтамасыз етуді көздеді. «Жариялылық» 

ұранымен жүргізілген саяси науқан мемлекеттің басқарушы, бақылаушы әрі 

дем беруші орталығы-Коммунистік партия құрылымдарын да қамтыды.  

      Кеңестер Одағы Коммунистік партиясының (СОКП) қоғамдағы жетекші 

рөлі жөніндегі КСРО Конституциясының алтыншы бабының және цензура 

күшінің жойылуы билік құрылымдарын жаңаша жұмыс істеуге мәжбүр етті. 

Жариялылық пен демократияны дамыту жөнінде қолға алынған жұмысты 

Кеңестер Одағы халқы мен халықаралық қауымдастық ықыласпен қабылдады. 

Тарихтың бұрындары жабық болып келген беттерінің -«ақтаңдар ақиқатының» 

ашылуы Қазақстанда және басқа одақтас ресупбликаларда үлкен рухани 

өрлеуге жол ашты. Сондай-ақ 1986 жылы Алматы қаласында болған желтоқсан 

көтерілісі халық санасын оятып, жастардың саяси ұмтылыстарына серпін 

берді. Қазақ елінің мемлекеттік егемендігі мен тәуелсіздігі идеясы көтеріліп, ол 

көп ұзамай ақиқатқа айналды.      

     Қазақстанда баспасөз қызметінің пайда болып, қалыптасуына жариялылық 

үдерісі дүмпуімен билік құрылымдарының өз қызметіне ашықтық сипатын 

беруге тырысуы түрткі болды десек, артық айтқандық емес. Жұртшылықпен, 

қоғаммен байланыс-PR елдегі қоғамдық қатынастарды демократияландырудың 

пәрменді құралына, егемен мемлекеттің саяси, әлеуметтік-экономикалық 

дамуының маңызды факторына айнала бастады.  

     Біздің еліміздегі баспасөз қызметі саяси институт ретінде сахнаға 1990 

жылдың 7 тамызында ресми түрде шыққанын тарихи деректер дәлелдейді. Бұл 

күні елдегі билік тұтқасын ұстаған Қазақстан Коммунистік партиясы (ҚКП) 

Орталық Комитетінің баспасөз орталығын ұйымдастыру жөнінде шешім 

қабылданды. Баспасөз конференциялары мен брифингтер өткізетін орын 

ретінде ҚКП Орталық комитет ғимаратының және «Достық» 

мейманханасының конференц-залдары белгіленді. Баспасөз конфренциялары 

айына кемінде бір рет өткізу ұсынылды. Жаңа құрылымдық бөлімшенің штаты 

жетекшілік жасайтын баспасөз хатшысы және төрт кеңесші-консультант 

құрамында бекітілді. Сондай-ақ баспасөз орталығының материалдық базасын 

жасау және оның жұмысын техникалық тұрғыдан қамтамасыз ету, «Достық» 

мейманханасының конференц-залын синхронды (ілеспе) аударма жүйесімен 

жабдықтау жөнінде тиісті бөлімдер мен қызметтерге тапсырма берілді. Бұдан 

бір айдан астам уақыт өткеннен кейін, 1990 жылдың 12 қыркүйегінде белгілі 

журналист, ҚКП Орталық комитетінің жауапты қызметкері Ербол 

Шаймерденұлы Шаймерденов баспасөз хатшысы болып бекітілді. Сөйтіп, 

қарымды қаламгер, Солтүстік Қазақстан облысының «Қызыл ту» газетінің 

(бүгінгі ) және «Социалистік Қазақстан» (бүгінгі «Егемен Қазақстан») 



газеттерінің беттерінде шығармашылық талантымен танылған  ақын Ербол 

Шаймерденұлы еліміздің баспасөз қызметінің алғашқы кірпішін қалады.      

      Бұл кезеңде елімізде Президент институты енгізілген болатын, Қазақстан 

Компартиясы Орталық комитетінің бірінші хатшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев сонымен қатар Қазақ КСР Президентінің де қызметін атқаратын. 

Қазақстан Республикасы өз кезегінде Қазақ Кеңестік Социалистік 

Республикасының құқықтық мұрагері болып табылатындықтан, Ербол 

Шаймерденұлын Қазақстан Президентінің бірінші баспасөз хатшысы, еліміздің 

қоғаммен байланыс тәжірибесі тарихында тұңғыш рет ресми бекітіліп, 

танылған ресми өкіл, баспасөз қызметінің жетекшісі деп есептеу орынды.  

      Кейіннен, 1991 жылғы қаңтарда Ғадылбек Минажұлы Шалахметов Қазақ 

КСР Президентінің баспасөз хатшысы болып, ал 1992 жылдан Қазақстан 

Республикасы Президентінің Баспасөз қызметінің басшысы болып бекітілді.   

      Н.Назарбаевтың 1990-1991 жылдарда Қазақстанның егемендігін, аумақтық 

тұтастығын қамтамасыз ету жөніндегі тынымсыз қызметі еліміздің шынайы 

тәуелсіздік алуына негіз қалады. Баспасөз қызметі мемлекет басшысының 

санқырлы қам-қарекетін қалың елге таныту бағытында тындырымды тірліктер 

жасады. 1991 жылғы 3 шілдеде баспасөз қызметі Мәскеу қаласында президент 

Н.Назарбаевтың шетел және кеңес журналистеріне арналған баспасөз 

конференциясын ұйымдастырды.  Конференцияға қатысқан шетелдік 

бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің саны жағынан болсын, әлемдік 

баспасөзде жазылу, көрсетілу жағынан болсын бұл аса ауқымды шараға 

айналды. Шын мәнінде, бұл мәжіліс Қазақстанның әлем жұртшылығы 

алдындағы медиалық тұсауесері және елдің тізгінін ұстаған көшбасшының бар 

бітім-болмысымен жарқырап көрінген сәті болды. Баспасөз хатшысы 

Е.Шаймерденұлына осы шараны ұйымдастырып, оның жүргізушісі болу 

бақыты бұйырды. Конференцияға әзірліктің соңғы сатысында баспасөз 

хатшысы бір апталық іссапармен Мәскеуге келіп, қазақстандық 

журналистердің баспасөз конференциясына қатысуына қатысты мәселелерді  

шешумен айналысты.    

     Баспасөз конфренциясы Мәскеудегі жаңадан ашылған «Октябрь» 

мейманханасының екінші қабатында жергілікті уақытпен 16.00-де басталды. 

Журналистер өз репортаждарында жазғандарындай, «бұған дейін мұндай 

басқосуларға осынша халық жиналмаған». Бұл ғимаратта күніне екі-үш 

баспасөз конференциясы өтетіндігіне қарамастан мәслихатқа қатысқан 

баспасөз өкілдері өте көп болды. Қазақстан президентімен кездесу алдын ала 

көрсетілген мерзімі - таңертеңгі 11.00 сағаттан түстен кейінгі 16.00 сағатқа  

ауыстырылса да шетелдік тілшілердің түгелге жуығы оған қайыра келді. 

Оларға алты тілде баспасөз хабарламалары, жарнамалық проспектілер 

таратылды. Келген қонақтардың көбі президент Н.Назарбаевтың  «Молодая 

гвардия» баспасынан шыққан «Без правых и левых» атты кітабын, орталық 

«Правда» және «Известия» газеттерінде жуырда басылған сұхбаттарын 

өздерімен бірге ала келіпті. Залдың әжептәуір кеңдігіне қарамастан тілек 

білдіргендердің біразына орын жетпеді. Мұның барлығы Н.Назарбаевтың 



тұлғасына, оның сарабдал саясатына деген ынта-ықыластың көрінісі болатын. 

Журналистер де, саясаткерлер де оны шынайы лидер-көшбасшы деп таныды.    

     Баспасөз конференциясы екі сағаттай уақытқа созылды. Бірақ, мәслихат 

аяқталса да, Қазақстан президенті самсаған микрофондар мен телекамералар 

арасынан шыға алмай, сұхбатты жалғастырып жатты. Қытайдың танымал 

газеті, белгілі жапон телекомпаниясы және немістің салиқалы саяси журналы 

арнайы қабылдау жөнінде өтініштерін білдіруге асықты. Сондай-ақ тынығатын 

бөлмеге бас сұққан шетелдік әріптестер де табылып жатты. Нұрсұлтан 

Әбішұлының берілген сұрақтарға айқын да шынайы жауап қатуына, 

журналистер қойған сауалдардың барлығына ықыласпен лебіз білдіруіне 

сүйсінген итальяндық журналист шараны ұйымдастырушыларға «Сіздер өз 

президенттеріңізді сақтаңыздар» деген тілек білдірді.     

     Баспасөз конференциясында көтерілген мәселелердің дені Одақтық 

шарттың, дағдарысқа қарсы бағдарламаның, президенттің заңнамалық және 

саяси бастамаларының төңірегінде болды. Әлемнің әр түкпірінен жиылған 

қалам қайраткерлері танымал саяси қайраткер-Қазақстан басшысының әралуан 

тақырыптарға қатысты ой-пікірлерін, ұстанымдарын білуге асықты.  Оларды 

одақтас республикалар басшыларының орталықтың-Мәскеудің қатысуынсыз 

саммит өткізуі, Семей полигонындағы ядролық сынақтарға қатысты 

референдум ұйымдастыру, «Демократиялық реформалар қозғалысы» атты 

қоғамдық ұйым және М.С.Горабевтің оның жұмысына қатысуы, Қазақстандағы 

жер реформасы және казактар қозғалысы, ғалым-экономистер Г.Явлинский 

мен Н.Абалкиннің экономикалық бағдарламалары, экономика мен саясаттың 

бірін-бірі толықтыруы және басқа мәселелер жөніндегі Н.Назарбаевтың  пікірі 

қызықтырды. Н.Ә.Назарбаев арасында  талай құйтұрқы сұрақтар болған 

сауалдардың барлығына орнықты да  толымды жауап қайтарып, қаламгерлер 

көңілінен шықты. Сұрақтарға берілген жауаптардың ұтымды тұстарын 

журналистер өз басылымдарының алғашқы беттеріне жариялап, бас тақырып 

етіп алып жатты. Баспасөз қызметі кейіннен жасаған шолу барысында 

Н.Назарбаевтың бірқатар тұжырымды пікірлері еліміз бен шет мемлекеттердегі 

белгілі экономистер мен саясаткерлер ықыласына іліккенін көрсетті.  

     Е.Шаймерденұлы 1991 жылдың 27 қазанынан 1996 жылдың 15 наурызына 

дейін Қазақстан Парламентінің баспасөз қызметіне басшылық жасады. 

Баспасөз хатшысы еліміздің тәуелсіздік алуына және жаңа, егеменді мемлекет 

құрылуына қатысты көптеген тарихи оқиғалардың куәгері ғана емес, тікелей 

қатысушы да болды. Е.Шаймерденұлы Мемлекеттік егемендік туралы 

Декларация, Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі, Қазақстан 

Республикасының бірінші және екінші Конституциялары, Қазақстан 

Республикасының Президенті туралы Заң, Қазақ Кеңес Социалистік 

Республикасының атауын өзгерту туралы Заң және басқа тағдырлы құжаттар 

қабылданғанан кейін іле-шала брифингтер өткізудің бірегей мүмкіндігіне ие 

болды. Әртүрлі кезеңдерде, ХІ-ХІІ шақырылған Парламент төрағалары Е.М. 

Асанбаевпен (1991), С.Ә.Әбділдинмен (1991-1994), Ә.К.Кекілбаевпен (1994-

1996) және олардың орынбасарларымен, парламент комитеттерінің 

төрағаларымен және депутаттармен қоян-қолтық жұмыс істеді. Қазақстан 



Республикасы Парламентінің баспасөз хатшысы ретінде Қазақстан 

Республикасының екі палаталы жаңа парламентінің алғашқы спикерлерінің: 

Сенат төрағасы Ө.Байгелдінің (1996 жылғы 1 ақпан), Мәжіліс төрағасы 

М.Т.Оспановтың (1996 жылғы 2 ақпан) сайланғаннан кейінгі тұңғыш баспасөз 

мәслихаттарын өткізді.  

     Баспасөз қызметі Конституциялық Сот төрағасы М.Баймаханов және 

Орталық Сайлау комиссиясының төрағасы А.Ким лауазымдарына отырысымен 

олардың алғашқы баспасөз мәслихаттарын өткізді. Бұларды осы аталған 

мемлекеттік органдар баспасөз қызметі тарихының бастаулары ретінде 

қарастыруға болады. 

     Баспасөз қызметі Парламенттің халықаралық қарым-қатынастарына да қызу 

араласты. Қазақстандық депутаттардың парламентаралық байланыстарын, 

олардың ТМД Парламентаралық Ассамблеясының жұмысына қатысуын, 

Парламент төрағалары мен олардың орынбасарларының ресми сапарларын,  

сондай-ақ  халықаралық парламентаралық делегацияларының Қазақстанға 

келуін, заң шығару және азаматтық қоғамды дамыту мәселелері бойынша 

халықаралық түрлі ғылыми-тәжірибелік конференцияларды кеңінен жазып, 

көрсетті. Мәселен, 1993 жылы баспасөз қызметі Еуропа Кеңесі Парламенттік 

Ассамблеясы делегациясының Алматыдағы баспасөз конференциясын 

ұйымдастырып, өткізді.  

      Баспасөз қызметі мемлекеттік деңгейдегі жауапты тапсырмаларды 

абыроймен орындап жүрді. 1991 жылы Қазақстанның Қарабақ мәселелерін 

шешуге арағайын ретінде атсалысуды, 1992 жылы Мемлекеттік рәміздердің ең 

үздік жобасы үшін байқау ұйымдастыруды, 1993 жылы дүние жүзі 

қазақтарының құрылтайын ұймдастыруға қатысуды және бұқаралық ақпарат 

құралдарында жазып көрсетуді атауға болады.  Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Назарбаевтың 1991 жылғы 10 желтоқсандағы иннаугурациясын 

және 1992 жылғы 6 маусымдағы егемен Қазақстанның жаңа Мемлекеттік 

рәміздерінің ресми таныстырылу салтанатын баспасөз қызметі жазып, 

көрсетуді жоғары деңгейде атқара білді. Мұндай мәртебелі міндеттерді жүзеге 

асырудың сеніп тапсырылуы жаңа қоғамдық институт-баспасөз қызметінің 

кәсіби және азаматтық шеберлігі қалыптасқанына айғақ болады. Сол кездегі 

Парламенттің баспасөзбен берік те баянды баланыстарын қалыптастыруға 

Еркін Зікібаев, Ольга Бабий, Серікқали Байменшин мен Серік Қаражанов 

сияқты майталман журналистер көп еңбек сіңірді.   

     Жиырмасыншы ғасырдың 90-шы жылдары еліміздің өзге де ресми баспасөз 

қызметтері өмірге келген және қалыптасқан кезең болып табылады. Солардың 

ішінде Әміржан Қосанов басқарған Үкіметтің баспасөз қызметін айырықша 

атап көрсетуге болады. Жариялылық пен демократияның осынау маңызды 

институты ел аймақтарында да жедел өркендеп, дамыды.  Қазіргі таңда 

министрліктер мен ведомстволардың, облыстық әкімдіктердің, олардың 

құрылымдарының барлығының өзіндік баспасөз бөлімдері бар. Бұлар жедел де 

айқын ақпараттың сенімді көздері болып отыр.  
      

     1.4. Ақпараттық саясат және баспасөз қызметі. Ұғымдар мен түсініктер 



     Бүгінде біздің елімізде ақпараттық сала мемлекетті басқарудың басты 

тетігіне айналып, оның мәні мен мазмұны мемлекеттік ақпараттық саясаттан 

көрініс табуда. Бұл коммерциялық, қоғамдық салаларға да қатысты, әр ұйым өз 

мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес ақапаратты басқару дербес әзірлей алады. 

Сондықтан да баспасөз қызметінің тыныс-тіршілігін нақ осы  ақпараттық 

саясат аясында қарастырған орынды.  

Кез келген коммуникацияны байланысты жүзеге асырудың  негізгі тетігі, 

жоғарыда атап өткеніміздей, ақпарат болып табылады. Еліміздің 

демократиялық құндылықтарға негізделген дамудың жаңа деңгейіне, 

азаматтық және құқықтық қоғамға, саяси әралуандыққа көшуі ақпаратқа деген 

орасан зор сұранысты туғызып отыр. Осы сұранысты қанағаттандыру қажеттігі 

ақпараттық, коммуникациялық үдерістерді, яғни мемлекеттік, саяси-әлеуметтік, 

экономикалық құрылымдар мен жұртшылық арасындағы хабар алмасуды 

тиімді басқару мәселесін күн тәртібіне қоюда.  

Осы орайда «ақпарат» ұғымына қандай да болмасын дерек, мәліметтер мен 

білімдер жиынтығы кіретінін атап өткен орынды. Болмыстың адам санасында 

бейнеленуі болып табылатын таным процесінің мәні де «ақпарат» ұғымымен 

тығыз байланысты. Шығу тегіне байланысты ақпаратты биологиялық 

(генетикалық) ақпарат, техникалық ақпарат, геологиялық ақпарат, т.б. деп 

жіктеуге де болады. Ақпарат теориясында бұл түсінік сақтау, жеткізу, 

түрлендіру объектісі саналатын деректер жиыны ретінде пайымдалады, ал 

информатика ғылымы болса, ақпараттың құрылымы мен қасиеттерін, сондай-ақ 

оны жинақтауға, сақтауға, іздестіруге, өңдеуге, түрлендіруге, бөлуге және 

қызметтің түрлі салаларында пайдалануға қатысты мәселелерді зерттейтін пән 

ретінде көрінеді. 

Әлеуметтік болмыс құбылыстары мен үдерістерін еркін ақпарат  алмасу 

негізінде жетік білу қоғамның құрылымдарын ішкі және сыртқы ортаның 

өзгерістеріне орай мақсатты түрде қайта құруына мүмкіндік береді, сөйтіп, 

оның тұрақты да нық қызметі үшін негіз қалайды. Саяси және экономикалық 

өмірдің мәселелері бойынша басқару шешімдерін талдау мен қабылдау процесі 

жөніндегі адамдардың жан-жақты хабардарлығын, басқару органдары 

өкілдерінің тұрақты есептілігін қамтамасыз етпейінше, демократиялық қоғам 

орнату мүмкін еместігін тоталитаризм тарихы тайға таңба басқандай көрсетіп 

берді. 

Қоғамның өмір сүруінің айырықша қырын бейнелейтін ақпарат түрлерінің 

бірі – әлеуметтік ақпарат. Ол қоғамдық өмірдің әлеуметтік құбылыстары мен 

процестерінің сан алуан түрін сипаттайтын ақпарттың неғұрлым күрделі де 

мазмұнды саласы болып табылады. Ақпараттың кез келген түрі сияқты 

әлеуметтік ақпараттың да бірқатар өзіндік ерекшеліктері бар. Оның 

айқындаушы ерекшеліктерінің қатарына мазмұн жатады. Өйткені әлеуметтік 

танымның басты объектісі – адам. Қоғамдық қатынастарда адамның алатын 

орны, атқаратын қызметі әлеуметтік ақпараттың негізгі мәнін білдіреді. 

Басқару субъектісі жөнінде сөз қозғайтын болсақ, оның іс-әрекет негізі білім 

болып табылады, ал білім дегеніміз - әлеуметтік болмысты танып-білудің 

тәжірибеде тексерілген нәтижесі, нақтылап айтқанда, оның адам санасында 



бейнеленуі. Басқару құрылымына енгізілген білім әлеуметтік ақпаратқа 

айналады, ал, жүйелендіріліп, қорытылған ақпарат әлеуметтік білімді құрайды. 

Білімге негізделетін ақпараттық қоғамның негізгі «құрылыс материалы» 

әлеуметтік ақпарат болып табылады. 

Әлеуметтік ақпараттың қоғамымызда алатын орны дамудың жаңа белесі-

ақпараттық  экономика қыр астынан қол бұлғаған қазіргі кезеңде ерекше артып 

отыр. Өйткені шикізатқа емес, ғылым-білімге, ақпараттық технологияларға 

негізделетін экономикалық даму үрдісі қалыптасып келеді. Басты міндеттердің 

бірі – елдің ақпараттық ресурстарын молайту. Себебі, ақпараттық ресурстар 

қоғам дамуы барысында ортаймайтын (табиғи, қазба байлықтар сияқты), қайта 

уақыт өте ұлғайып отыратын, сапалық тұрғыдан жақсарып, өзге ресурстарды 

тиімді пайдалануға жәрдемдесетін бірден-бір ресурс түрі болып табылады. 

Ақпараттық саясат түптеп келгенде, нақ осы ақпараттық ресурстарды ұтымды 

пайдалануға және оның тиімділігін арттыруға бағытталады. 

Қазіргі кезде әлемдік қауымдастықта біртұтас ақпараттық кеңістік 

терминінің ортақ түсінігі қалыптасты. Біртұтас ақпараттық кеңістік деректер 

базалары мен банктерінің, оларды енгізу және пайдалану технологияларының, 

азаматтар мен ұйымдардың ақпараттық өзара байланысын және олардың 

ақпараттық сұраныстарын қамтамасыз ететін біртұтас қағидаттар мен жалпы 

ережелер негізінде жұмыс істейтін ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелер 

мен желілердің жиынтығы болып табылады. Біртұтас ақпараттық: 

- тиісті ақпарат тасушыларда бекітілген деректер, мәліметтер мен 

білімдер жинақталган ақпараттык ресурстар; 

- біртұтас ақпараттық кеңістіктің жұмыс істеуі мен дамуын, атап айтқанда 

ақпаратты жинауды, өңдеуді, сақтауды, таратуды, іздестіру мен беруді 

қамтамасыз ететін ұйымдық құрылымдар; 

- азаматтар мен ұйымдардың ақпараттық өзара байланыс құралдары, атап 

айтқанда тиісті технологиялар негізінде ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді 

қамтамасыз ететін бағдарламалық-техникалық құралдар және ұйымдық-

нормативтік құжаттар сияқты негізгі компоненттерден тұрады. 

Технологиялық даму нәтижесінде дүниежүзілік біртұтас ақпарат кеңістігі 

ақиқатқа айналды. Қазіргі таңда әлемнің дамыған елдерінің барлығы дерлік 

ақпараттық қоғам құру және оны дамыту жөніндегі өз саясатын айқындаған. 

Мәселен, 1993 жылы қабылданған «АҚШ әкімшілігінің Ұлттық ақпараттық 

инфрақұрылым саласындағы іс-жоспары» Б.Клинтон-А.Гор әкімшілігінің 

маңызды бастамасы болды. 1994 жылғы шілдеде Еуропалық қауымдастық 

комиссиясы «Ақпараттық қоғамға апаратын Еуропалық жол» жоспарын 

қабылдады. 1995 жылы Финляндия өзінің «Ақпараттық қоғамға апаратын фин 

жолы» бағдарламасын, 1997 ГФР үкіметі «Ақпараттық қоғамға апаратын 

Германия жолы» бағдарламасын қабылдады. 

2000 жылдан бері қарай     мемлекеттердің     көпшілігінде осындай 

бағдарламалардың үшінші, тіпті, төртінші буыны жүзеге асырыла бастады. 

Ақпараттық қоғам құруға жәрдемдесетін бірқатар халықаралық ұйымдар 

құрылды. 2000 жылдың маусымында «Үлкен сегіздіктің» кездесуінде ғаламдық 

ақпараттық қоғамның Окинава хартиясы қабылданып, онда ақпараттық 



технологиялардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени 

қосымшаларын дамытуға жоғары саяси деңгейде басымдық берілді. 

Ресейде 1999 жылы «Ресейде ақпараттық қоғам құру тұжырымдамасы» 

жасалды, кейіннен ақпараттық қоғам құру бағдарламасы  қабылданды. 2002 

жылы РФ Үкіметі «Электронды Ресей» мақсатты бағдарламасын бекітті, ол елді 

ақпараттандыру жөніндегі бірқатар жобаларды жүзеге асыруды, атап айтқанда, 

демократияны дамытуға жағдай жасауды, экономиканың, мемлекеттік басқару 

мен жергілікті өзін-өзі басқарудың тиімділігін арттыруды көздейді. 

Қазақстан Республикасының жаңа ғасырдағы әлеуметтік-экономикалық 

дамуы ақпараттық саясатты ұтымды ұйымдастырумен, жаңа үрдістер мен 

тәжірибелерді өмірге батыл енгізумен тығыз байланысты. Қазіргі таңда 

елімізде ақпараттық қоғамды қалыптастыру және дамыту жолдары 

нормативтік-құқықтық тұрғыда белгіленген. Қазақстан ғаламдық ақпараттық 

қоғамға кірігуге және ғаламдық ақпараттық инфрақұрылымға қосылуға 

ұмтылыс танытуда. Мұның өзі республиканың технологиялық және 

экономикалық тұрғыдан дамыған елдердің ат төбеліндей тобына саяси 

тәуелсіздікті, ұлттық ерекшеліктер мен мәдени дәстүрлерді сақтай отыра 

қосылуына, дамыған азаматтық қоғамы бар құқықтық мемлекет ретінде 

әлемдік өркениеттік дамуға үлес қосуына мүмкіндік бермек. 

Осы мақсатпен 1997 жылғы 9 желтоқсанда «Қазақстан 

Республикасының біртұтас ақпараттық кеңістігін қалыптастыру туралы» 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы шықты. Мемлекеттік 

басқаруда, экономикада, мәдениет пен әлеуметтік салада келешегі бар 

ақпараттық технологияларды, компьютер техникасы мен 

телекоммуникация құралдарын пайдалануға негізделетін жаңа технологиялық 

үрдістерді қалыптастыру, ақпарат пен білім нарығын жасау, жеке адамның, 

қоғам мен мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, қоғамдық 

өндірістегі ақпараттық құрылымның рөлін арттыру мақсатында Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2001 жылғы 16 наурыздағы №573 Жарлығымен 

«Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық құрылымын қалыптастыру 

мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» қабылданды. 

Ақпарат алу еркіндігі және оны тарату бостандығы ақпараттық қоғамның 

ерекше белгісі болып табылады. Бұл демократиялық процедураларды 

жетілдіруге, іскерлік белсенділікті арттыруға, адал бәсекені дамытуға, 

тұтынушылардың құқығын қорғауға жәрдемдесіп, экономиканың 

«олигархтануына», бюрократияның тиімділігі төмен монополистік 

құрылымдармен біте қайнасуына, сыбайлас жемқорлық пен шаруашылықтың 

құлдырауына тосқауыл қояды. Толық және дәл ақпаратқа сүйене отырып, 

саясатта, экономикада, ғылымда, практикалық қызметте дұрыс та сарабдал 

шешімдер қабылдауға болады. Ақпараттық қоғам мемлекетті басқаруды 

жетілдіру және жергілікті жағдайлар мен ресурстарды ұтымды пайдалану, 

өндіріс тиімділігін елеулі түрде арттыру, білім беруді дамыту, табиғат 

ресурстарын үнемдеу, қоршаған ортаны қорғау үшін кең мүмкіндіктер ашады. 

Электронды коммуникацияларды пайдалану білім беру жүйесін түбегейлі 

өзгертіп, денсаулық сақтау жүйесін жақсартады. Ақпараттық қоғам - барлық 



алдыңғы қатарлы елдердегі негізгі қоғамдық қабат саналатын «орта тапты» 

дамыту үшін оңтайлы орта болып табылады. 

Ақпараттық қоғамның барлық мүмкіндіктерін есепке ала отырып, сонымен 

бірге ол әкелетін проблемаларды да естен шығармау керек. Ең басты қауіп 

өндіріс ғаламдануының күшеюі мен әлемдік корпорациялардың әбжілдігі 

айналадағы ортаны қорғау саясатына және еңбек пен әлеуметтік қорғау 

құқығына жағымсыз әсер етіп отыр. Ғаламдық желілерді жиі пайдалану 

жағдайында мәдени агрессияның жаңа формалары пайда болып, тұтас бір 

қауымдастықтардың өзіндік мәдени, ұлттық ерекшеліктерін, соның ішінде 

тілін жоғалтуына әкеліп соғуы мүмкін. Ақпараттық ғасырдың осы және басқа 

қауіп-қатерлеріне қарсы тұрудың тиімді әдістері ғаламдық ақпараттық 

кеңістіктен іргені аулақ салуда емес, осы кеңістікті қалыптастыруға өз 

тарапынан толыққанды ат салысуда жатыр. Ұмсынғанның қолы жететін ашық 

ақпараттық желілер жағдайында әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан 

алғанда қауіпті болып табылатын ақпаратты шектеу, дербес деректерді 

электронды жолмен тарату, халықтың бір бөлігі ғана жаңа технологиялар мен 

ақпараттық ресурстарға кіре алатын ақпараттық элитаризм, авторлық құқық 

және электронды ақпаратты өндірушілер құқығы проблемалары туындап отыр. 

Ақпараттық қоғам орнатудың негізгі шарттарына:  

- біртұтас ақпараттық кеңістікті қалыптастыру; 

- келешегі мол ақпараттық технологияларды, есептеу техникасы және 

телекоммуникация құралдарын жаппай қолдануға негізделетін жаңа 

технологиялық үрдістердің экономикада қалыптасып, кейіннен басымдықта 

болуы; 

- ақпарат және білім нарығын құру; 

- байланыс, көлік, ақпарат инфрақұрылымын жасау; 

- жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету; 

- білім беру, ғылыми-техникалық, мәдени даму деңгейін арттыру; 

- азаматтар мен әлеуметтік институттардың ақпаратты еркін алу мен 

таратуға деген құқығын қамтамасыз етудің тиімді жүйесін жасау сияқты 

міндеттерді шешу қажеттігі жатқызылады. 

Мемлекеттердің біртұтас ақпараттық кеңістігін және планетаның ғаламдық 

ақпараттық кеңістігін қалыптастыратын негіз ретінде телекоммуникация және 

телерадиохабарын тарату технологияларына деген мемлекеттер мен қоғамдық 

ұйымдардың ынтасы күннен -күнге өсіп отыр. 

Қазақстан Республикасы біртұтас ақпараттық кеңістігінің техникалық негізі 

телерадиохабар және телекоммуникация кешендерінен, баспаханалардан, 

пошта байланысы мен алуан түрлі ақпараттық жабдықтан - ақпараттық 

кешеннен тұратын инфрақұрылым болып табылады. Көрсетілетін 

инфокоммуникациялық қызметтердің саны мен сапасының артуына 

байланысты телекоммуникациялық және ақпараттық кешендердің біртұтас 

ақпараттық-коммуникациялық кешенге кірігуі жүзеге асады.  

Мемлекеттік ақпараттық саясаттың ұзақ мерзімдік стратегиялық мақсаты - 

елдің біртұтас ақпараттық кеңістігін дамыту негізінде ашық ақпараттық 



қоғамды қалыптастыру, ұлттық ерекшеліктер мен мүдделерді ескере отырып, 

әлемдік ақпараттық кеңістікке кірігу, қоғамдық, мемлекетішілік және 

халықаралық деңгейлерде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып 

табылады.  

Ақпараттық саладағы құқықтық реттеу мәселелеріне арналған нормативтік-

құқықтық актілер және осы пән бойынша өзге құқықтық-нормативтік 

актілердегі жекелеген нормалар, сонымен бірге мемлекеттік ақпараттық 

саясатты қалыптастырудың негізгі салаларының бірі саналады. 

Қазіргі таңда "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы", "Байланыс туралы" 

және басқа негізгі ақпараттық заңдар қабылданды. Сөз бостандығының, 

ақпаратты еркін алу мен таратудың, цензураға тыйым салудың заңдық 

кепілдіктері бар, олар ел Конституциясында, қолданымдағы "Бұқаралық 

ақпарат құралдары туралы" Заңда бекітілген. Міне, осының арқасында отандық 

медиа-кеңістік қауырт дамып келеді  

     Ақпарат экономика саласына, индустрия түріне айналды. Оқиғаның 

жаңалыққа, ақпаратқа айналу үдерісіне коммуникацияның  РR - 

жұртшылықпен байланыс (ағылшынша  «public relations», қысқаша РR, пиар 

деп оқылады)  және бұқаралық ақпарат құралдары тікелей атсалысады. 

Қоғамдық институттардың – үкіметтік мекемелердің, қоғамдық және 

коммерциялық ұйымдардың тұрғындармен, сайлаушылармен, 

тұтынушылармен өзара қарым-қатынасы осы РR, яғни жұртшылықпен 

байланыс  арқылы жүзеге асса, бұқаралық ақпарат құралдары (қысқаша – БАҚ) 

- телерадио, газет-журнал, кітап өнімдері екі ортаға дәнекер болады. Бұл 

түсініктер ауқымына жұртшылық байланыстарын басқару формалары және 

осы байланыстарды ұйымдастырып, бағыттап отыратын құрылымдар ұғымы 

кіреді. 

Коммуникациялық саясат. Коммуникация мақсаттары. Мақсатты 

аудиторияларды таңдау коммуникацияның тиісті міндеттері негізінде 

жүргізіледі, бұл сондай-ақ фирма хабарландырулары жолданған 

алармандардың  күтіліп отырған жауап реакциясын қалыптастыруға да 

бағытталады. Коммуникацияның мақсаттарына әдетте: 

Хабарлылықтың негізін қалау; 

Қажетті ақпараттарды беру; 

Тиісті имиджді қалыптастыру; 

Жақын тарту сезімін ояту; 

Имиджді бекіту; 

Таңдау-талғамды орнықтыру; 

Сенімділікті нығайтып, қалыптастыру; 

Өнімді байқап көруге итермелеу; 

Өнімді сатып алуға итермелеу; 

Сату көлемін ұлғайту; 

Мақсатты аудиторияның экономикалық мінез-құлқын өзгерту 

жатқызылады. 

Әрбір мақсат көзделген мақсатты аудиторияның нақты жағдайына сай 

келеді және осы аудиторияны келесі күйге көшіруге бағытталады. 



 

1.5. Бұқаралық ақпарат құралдары және баспасөзбен байланыс 

     Бұқаралық ақпарат теориясы мен практикасы және қоғаммен байланыс. 

Білімнің осынау екі саласы бір-бірімен тығыз байланысты. Бүгінгі таңда 

Қазақстанда көп кісілер қоғаммен байланысты радио мен теледидарда, 

баспасөзде ақылы (тапсырысты) мақалалар мен сұхбаттар орналастыру деп 

түсінетінін айта кету керек. Журналистік шығармашылық негіздерін игеру 

қоғаммен байланыс жөніндегі маман қызметінің іргетасы болып табылады 

Ақпараттың экономикалық категорияға айналуына байланысты бүгінде 

мемлекет ақпараттық ресурстар саласындағы саясатты заңдық тұрғыдан 

белгілейді, яғни ақпарат тасқыны реттеліп отырады. Алайда, технологиялық 

дамудың нәтижесінде қазіргі таңда әлемде біртұтас ақпараттық кеңістік 

қалыптасып келе жатқандықтан, адамзат қоғамын техникалық құралдар 

(баспасөз, радио, теледидар, кинематограф, т.б.) арқылы таратылатын 

бұқаралық ақпаратпен кедергісіз қамтамасыз ету мүмкіндігі қамтамасыз 

етілген. Бүгінгі таңда біз өркениеттік дамудың ақпараттық сатысына көтерілдік 

деп нық сеніммен айта аламыз. 

Нақ осы ақпаратты өңдеу және тарату саласындағы түбірлі өзгерістер 

қоғамдық қатынастарды да түбегейлі, революциялық жолмен жаңартып 

отырды. Алғашқы төңкерісті бетбұрыс жазу-сызудың ойлап табылуы 

нәтижесінде жүзеге асты, сөйтіп ілім-білімді ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу 

мүмкіндігі туындады. Ал, 1450 жылы кітап басудың өмірге енуі арқылы 

болашақ индустриялық қоғамның іргетасы қаланды. Үшінші революция 

электрдің ойлап табылуымен тұспа-тұс келіп, телеграф, телефон, радио арқылы 

ақпаратты қашыққа беру, сондай-ақ оны орасан зор көлемде жинақтау ақиқатқа 

айналды. Ал, жуырда ғана, өткен ғасырдың 70-жылдары ойлап табылған 

микропроцессорлық технология және жеке компьютерлер төртінші төңкеріске 

негіз қалады. Микропроцессорлық және интегралдық схемаларды қолдана 

отырып, ғалымдар мен өнертапқыштар компьютер және ақпарат тарату 

жүйелерін жасап шығарды, ғаламтор желісі-интернет құрылды. Мұның өзі 

жеке және заңды тұлғалардың кезкелген ақпаратты уақыт пен кеңістік 

шарттылығына бағынбай, өз қалауынша жөнелтіп, қабылдап отыруына 

мүмкіндік берді. 

Алайда, қазіргі ақпараттық техника мен технологияның сипаты мен түрінің 

сан алуандығына қарамастан хабар-ошар алу мен жеткізудің ең дамыған 

арнасы бұқаралық ақпарат құралдары болып қалуда. Қалыптасқан көзқарасқа 

сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарына баспасөз, теледидар, радиохабар, 

баспалар мен кітап саудасы,  ақпарат және жарнама агенттіктері, Интернет 

желісі, сондай-ақ жұртшылықпен байланыс қызметтері жатады. Кейбір 

зерттеушілер пошта байланысы мен телефонды, анықтама қызметтерін де БАҚ 

түрлеріне жатқызып жүр. Ал, хабар жеткізетін техникалық құралдардың 

ерекшеліктеріне сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары (масс-медиа деп те 

аталады) баспасөз, электронды және Интернет-БАҚ болып бөлінеді. Мұндай 

бөліністі ТМД елдері зерттеушілерінің көбісі мақұлдайды. Жоғарыда атап 

өткеніміздей, ақпарат агенттіктерін жеке БАҚ түрі ретінде қарастыратын 



ғалымдар бар, алайда, қазіргі агенттіктер өздерінің жаңалық таспаларын 

Интернетке шығарып, нақты уақыт режимінде жаңғыртып отыратынына 

байланысты оларды интернет-медиа қатарына жатқызуға әбден болады.  

Қазіргі БАҚ жүйесі ұзақ уақыт бойы қалыптасты: ең әуелі газеттер мен 

журналдар пайда болды, ХІХ ғасырда олардың қатары ақпараттық 

агенттіктермен толықты, ХХ ғасырдың басында радио, орта тұсында 

теледидар, соңын ала Интернет дүниеге келді. БАҚ айтылатын, естілетін, 

көрініп-оқылатын ақпаратты жедел жеткізіп, жаппай тарататын, сөйтіп, осы 

арқылы қоғамдық пікірді қалыптастыратын  индустрияның дербес түріне 

айналды. Жұртшылықпен байланыс қызметі тұрғысынан алғанда бұқаралық 

ақпарат құралдарының әрқайсының өзіндік ерекшеліктері бар. Төмендегі 

кестеде соларға тоқталамыз. 

 
1-кесте.  Бұқаралық ақпарат құралдары түрлерінің өзіндік  ерекшеліктері 

 
Техникалық 

тасығышына орай 

БАҚ түрі 

Қазіргі заманғы жұмыс істеу 

ерекшеліктері 
Артықшылықтары мен 

мүмкіндіктері 
Кемшіліктері 

Баспа БАҚ Газеттер мен журналдар, 

анықтамалықтар мен 

каталогтар өз оқырмандарын 

жоғалту үстінде. 

Сарапшылардың пікірінше, 

болашақта тек нақты 

аудиторияға арналған 

тақырыптық басылымдар ғана 

сақталып қалмақ.  

Нақты тұтыну нарығында 

таралады. Материалдары 

уақыт тұрғысынан ұзақ 

мерзімді әсер етеді 

(мақаланы кейіннен оқуға, 

қиып алуға, жинап қоюға 

болады). 

Теледидармен 

салыстырғанда 

аудиториясы шағын. 

Жастар арасында 

таралуы төмен. Әсер 

ету мүмкіндігі шектеулі 

(мәтінді түсіну үшін 

белгілі білім деңгейі 

қажет). 

Теледидар Эфирлік, спутниктік және 

кабельдік теледидар өз 

алдарына бөлек отау тіккен. 

Кейбір зерттеушілер келешек-

жергілікті теледидардікі деп 

санайды. 

Аумақтар мен аудиторияны 

молынан қамтиды. Кешенді 

әсер етуіне (көру, есту, сезу 

мүшелеріне) байланысты 

аудиторияға ықпалы күшті.  

Материалдарды  әзірлеу 

мен эфирге 

орналастыру бағасы  ең 

жоғары БАҚ. 

Аудитория сегментке 

бөлшектене алмайды, 

сондықтан тауарлар 

мен қызметтерді 

өткізуге әсері шамалы. 

Радио «Сым» арқылы радиохабар 

таратылатын кейбір өңірлерде 

радионы FМ-радио 

(аудиториясы-жастар) және 

«үй-ішілік» радио 

(аудиториясы-аға буын 

өкілдері мен үй шаруасындағы 

әйелдерге) деп бөлу орын 

алған. 

Материалдарды эфирде 

орналастыру құны төмен әрі 

жедел таратылады. Эфирді 

қажет ақпаратпен толтыру 

мүмкіндігі жоғары.  

Бүгінде радионы 

арнайы ешкім 

тыңдамайды. 

Сондықтан да оның 

журналистік және 

жарнамалық 

материалдарының есте 

қалуы қиын. Радио 

көбіне таңғы (7.00-

10.00) және кешкі 

(18.00-23.00) уақытта 

тыңдалады. Өзге 

уақытта радио 

материалдырының 

тиімділігі төмен.  



Интернет-БАҚ Жетекші ақпарат 

агенттіктерінің нақты уақыт 

режимімен жаңартылып 

отыратын ақпараттық және 

жаңалықтық таспалары, 

тақырыптық, ойын-сауықтық 

сайттар, форумдар, чаттар, 

блогтар.  

Материалдарды 

жариялаудың әбжілдігі әрі 

орасан зор аумақты қамтуы. 

Көру және есту 

эффектілерін пайдалануға 

болады. Жарияланған 

материалдардың тиімділігін 

байқау (форумдардағы 

пікірлер, сайтқа кірушілер 

саны) мүмкіндігі бар. 

Аудиторияның 

шектеулілігі (жастар, 

табысы ортадан жоғары 

кісілер). Ақпараттық 

және жарнамалық 

материалдардың 

көптігі. Сондықтан да 

берілетін материалдар 

айырықша көзге түсетін 

болуы шарт, бұл 

жоғары 

шығармашылық және 

материалдық ресурсты 

талап етеді. 

 

БАҚ арқылы берілетін бұқаралық ақпарат қалың көпшілікке арналып, 

оқырман және көрермен қауымның талап-тілегін қанатағаттандыруға 

бағытталғандықтан, аталған ақпарат адамдардың таза кәсіби емес, жалпы 

әлеуметтік, экономикалық көзқарастарын қалыптастырады. Бұқаралық ақпарат 

құралдарымен жұмыс істеу барысында жұртшылықпен байланыс қызметтері 

медиа-нарықта болып жатқан өзгерістер мен жаңалықтарды жіті талдап әрі 

қадағалап отырулары үшін қазіргі заманғы масс-медиа типологиясын білуі 

қажет (2-кесте). Типология дегеніміз-зерттеу объектісін жалпылама модель 

арқылы танып-білу тәсілі. БАҚ типологиясына сәйкес жекелеген масс-медиа 

түрлерінің жұмыс ерекшеліктері, қасиеттері мен сапалық белгілері 

айқындалады. БАҚ сипаттамаларын зерттеу  аудиторияға жеткізілуге тиісті 

ақпаратты тиімді орналастыруға мүмкіндік береді. Мәселен, әкімшіліктен 

берілетін ақпарат таралымы жоғары БАҚ-қа ұсынылса, жаңа өнім немесе 

қызмет жайлы хабар бизнес-басылымда жариялануға тиіс.  

 
2-кесте. БАҚ типологиясы 

 

БАҚ түрі Сипаттамасы 

1. Бұқаралылығы бойынша 

Бұқаралық медиа Бұқаралық аудиторияға арналған, кейде аймақаралық («Мир» 

телекомпаниясы) немесе халықаралық («Каспионет» телебағдарламасы) 

деңгейде таралады. 

Корпоративтік медиа «Ішкі басылымдар» (газеттер, журналдар, радиобағдарламалар, 

қызметкерлерге арналған сайттар), баспагер-ұйымның «клиенттік» (нақты 

және ықтимал клиенттерге арналған) басылымдары. Толық мағынадағы 

бұқаралық ақпарат құралдары болып табылмайды.  

2. Аудиторияға бағытталуы бойынша 

Жалпыақпараттық 
медиа 

Әдетте, жаппай таралатын бұқаралық ақпарат құралдарына республикалық 

деңгейдегі газеттер мен телеарналар жатады. 

Тақырыптық (сапалық 

және бұқаралық) 
медиа 

Белгілі бір тақырыпқа мамандандырылу арқылы аудиторияның нақты бөлігі 

ғана тартылады. Тақырып тұрғысынан алғанда жастарға арналған журналдар,  

сапалы талдама берілетін  басылымдар ерекшеленеді. Оқырман көңілін 

көтеретін «сары баспасөз» де бар.  

Іскерлік  медиа Бизнес-құрылымдарға арналған. Жалпыақпараттақ басылымдарға қарағанда 

таралымы төмен. 



3. Таралу аймағы бойынша 

Республикалық  Бүкіл ел көлемінде таралады. 

Жергілікті Тек белгілі бір аймақта немес жапсарлас өңірлерде таралады. 

4. Меншік түрі бойынша 

Жекеменшік Бизнес-құрылымдарға қатысты басылымдар, солардың көзқарасын ұстанады. 

Мемлекеттік Құрылтайшыларының құрамына билік органдары кіреді, ішінара немесе 

толығынан мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады.  

 

Бұқаралық ақпарат негізінен алғанда, журналистика және оның 

инфрақұрылымдары, атап айтқанда БАҚ, жұртшылықпен байланыс 

қызметтері, жарнама және ақпарат агенттіктері арқылы таратылады. Сонымен, 

журналистика дегеніміз, біріншіден, газет-журнал редакцияларынан, кітап 

баспаларынан, телерадиокомпаниялар жиынтығынан тұратын қоғамның 

ерекше әлеуметтік институты болып табылады. Бұл институттың қызметі, яғни 

басылымдарды, теледидар және радио хабарларын көпшілік аудиторияға 

дайындап, тарату журналистиканың техникалық, ақпараттық, 

ұйымдастырушылық-басқарушылық инфрақұрылымы арқылы қамтамасыз 

етіледі. Бұл инфрақұрылымға сондай-ақ журналистикалық білім ордалары 

және ғылыми  орталықтар да кіреді.   Екіншіден, журналистика - осы қоғамдық 

институттың тіршілік етуіне қажетті маңызды әлеуметтік ақпаратты жинақтап, 

өңдеуге және таратуға мүмкіндік беретін қызмет түрі болып табылады. 

Үшіншіден, ол-журналистік қызметті жүзеге асыратын, редактордан 

корректорға, телережиссерден видеоинженерге дейінгі мамандықтар 

жиынтығы. Төртіншіден, ол - журналистер өмірге әкелетін туындылар жүйесі. 

Бесіншіден - бұқаралақ ақпаратты тарататын арналар кешені, яғни баспасөз, 

радио, теледидар, Интернет. Журналистика туралы сөз қозғағанда, БАҚ 

(бұқаралық ақпарат құралдары), БКК (бұқаралық коммуникация құралдары), 

баспасөз, пресса, масс-медиа деген ұғымдар қолданылады.  

Бұқаралық аудиторияға үн қатуы, алдына танымдық-тәрбиелік мақсаттар 

қойып, бір мезетте жедел таралуы, белгілі мерзімде шығып тұруы арқылы 

журналистика қоғамда аса маңызды рөл атқарады. Оны төртінші билік 

(атқарушы, заң шығарушы және сот билігінен кейінгі) деп бекер айтып жүрген 

жоқ. Себебі журналистика өз жарияланымдары арқылы өзге әлеуметтік 

институттарға ғана емес, сондай-ақ электораттың көңіл күйіне де әсер ете 

алады, сөйтіп, биліктің  алғашқы екі тармағының сайланбалы органдарының 

құрамын жасақтауға ықпал жасайды. 

Бұқаралық ақпарат құралдары дамуының қазіргі таңдағы тенденциясы-

ақпараттық қоғамға бетбұрыс болып табылады. Әлемдік журналистика жаңа 

сапалық деңгейге-цифрлық теледидар бағдарламалары мен баспасөз өнімдерін 

өндіруге көшті. Қазақстан журналистикасы да интерактивті теледидар 

стандарттарын қолдануға қам жасау үстінде, көптеген газеттердің 

редакциялары өз басылымдарының электронды нұсқаларын виртуалды 

кеңістікке шығарып үлгірді.  

 

 



 

Бақылау сұрақтары 

 

1.  Қазіргі қоғамдағы жұртшылықпен байланыс рөліне тоқталыңыз.  

2. Жұртшылықпен байланыстың даму кезеңдерін атаңыз. 

3. Қазақстандағы жұртшылықпен байланыстың пайда болу және даму 

ерекшеліктеріне тоқталыңыз. 

4. «Ақпарттық қоғам» және «әлеуметтік ақпарат» түсініктерін талдаңыз. 

5. Бұқаралық ақпарат құралдарына сипаттама беріңіз. 

6. Журналистика ұғымын түсіндіріңіз. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ-тарау. Баспасөз қызметінің фунциялары мен құрылымы 

 

Тарауда:  

-    Баспасөз қызметі туралы түсінік; 

-    Баспасөз қызметін ұйымдастыру; 

-    Баспасөз хатшысының фунциялары мен міндеттері; 

-    Баспасөз қызметінің мамандары мәселелері қарастырылады 

 

      2.1.  Баспасөз қызметінің функциялары мен қағидаттары 

     Баспасөз қызметінің атқаратын негізгі шаруасы коммуникативтік-

интегративтік саясатты жүзеге асыру болып табылады. Қоғаммен байланыс 

саласында баспасөз қызметі аналитикалық-прогностикалық (тенденцияларды 

зерделеу, талдау мен болжау), ұйымдастырушылық-басқарушылық (ұйым 

мақсаттарының орындалуын қамтамасыз ету), ақпараттық (басшылықты 

ақпаратпен қамтамасыз ету), кеңесшілік-әдістемелік атқарымдарын 

орындайды. Зерттеуші А.Б.Зельмановтың пікірінше, бұл орайда басты атқарым 

коммуникативтік функция болып табылады.  Коммуникативтік атқарымның 

кумулятивтік (ақпаратты жинақтау), аналитикалық (ақпаратты ой елегінен 

өткізу, талдау), трансляциялық (ақпаратты тарату, алмасу) сияқты түрлері бар. 

      Ресейдегі қоғаммен байланыс практикасын талдай отырып, белгілі ғалым 

В.Ф. Кузнецов: 

     Зерттеушілік-жұртшылықтың түрлі топтарының мүдделерін айқындап, 

елеп-ескеріп отыру; 

     Аналитикалық–бағдарламалар  мен жоспарлар түзу, бәсекелес 

корпорациялардың бағдарламаларын ұдайы сын тезінен өткізу; 

      Идеологиялық–жұртшылық топтарын ұйым қызметі туралы толыққанды 

хабардар ету, барлық насихаттық шараларды сындарлы түрде өткізу; 

     ұйымдастырушылық-қоғаммен байланыс элементтерінің барлығының 

үйлесімді байланысын жүзеге асыру, тікелей және көлденең байланыстарды 

жолға қою,  сыртқы және ішкі факторларды ескере отырып, стратегия мен 

тактика мәселелерін шешу; 

     бақылаушылық–бағдарламалардың жүзеге асырылу барысын, көзделген 

мақсаттарға сәйкестігін ұдайы қадағадалап отыру сияқты атқарымдарды атап 

өтеді. 

      Баспасөз хатшысының, баспасөз қызметінің функциялары. Зерттеуші 

С.Хесстың тұжырымдауына қарағанда, баспасөз хатшысы уақытының 50%-ы 

журналистер сұрақтарына,  25%-ы өз мекемесінің тыныс-тіршілігін біліп 

отыруға,  қалған 25%-ы баспасөз қызметінің материалдары мен шараларын 

әзірлеуге кетеді екен. Баспасөз хатшысының журналистермен жүйелі 

қатынаста болуы басшылықтың халыққа өз қызметінің мақсаттары мен 

мазмұнын таныстырып отыруға деген ұмтылысын көрсетсе керек. 

Журналистермен кездесу баспасөз хатшысының ақпараттық функциясын, ал 

басшылықтың шешімдері мен  іс-әрекеттеріне түсініктеме беру, басқарушылық 

шешімдердің мәнін ұғындыру-қоғамдық-саяси функциясын білдіреді.  



Ұйымның басшы органдарының қоғаммен кері байланысы баспасөз хатшысы 

арқылы да жүзеге асады. Өйткені, белгілі бір ақпаратқа немесе ахуалға  

көзқарас, қайтарылған жауап дереу басшылыққа жеткізіледі. Сөйтіп, басшылар 

мен жұртшылықтың арасындағы кері байланысқа тікелей қатысты болуы 

баспасөз хатшысының басқарушылық функциясын көрсетеді. 

     Баспасөз хатшысы мен баспасөз қызметінің кез келген функциясының 

негізінде коммуникация үдерісі жатады. Ақпарат алмасу барысында белгілі бір 

образ (имидж) қалыптастырылып, қоғам топтарымен, бөліктерімен байланыс 

орнатылады. Ақпарат нақты аудиторияға жетуі үшін баспасөз қызметі арнайы 

коммуникациялық арналарды пайдалануы керек. Олардың қатарына ақпарат 

агенттіктері, қалың көпшілікке арналған және мамандандырылған баспа және 

электронды БАҚ (теледидар, радиохабар, интернет) жатады. 

     Баспасөз қызметінің күнделікті функциялары: 

1.  Ұйым өткізетін шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жазып-

көрсету.  

2. Ұйымда болған өзгерістер, ұйымның қоғамдық маңызы бар шаралар мен 

жобаларға қатысуы, билік органдарымен қарым-қатынас жөнінде бұқаралық 

ақпарат құралдарын ұдайы хабардар етіп отыру.    

3.  БАҚ-пен бірлесе отырып қоғамдық акциялар ұйымдастыру, теледидар 

мен радиоға бағдарламалар әзірлеу. 

4. Басылымдармен ынтымақтастық (мәселен, ұйымға газеттің бір бетін бөлу 

жөнінде келісімге келу).  

5. Брифингтер, баспасөз конференцияларын ұйымдастыру. 

6. Баспасөз орталығының құрамын қалыптастыру, шаралар өткізген кезде 

оның жұмысына басшылық жасау. 

7. Ұйыммен ұдайы байланыста болып, ынтымақтаса жұмыс істейтін 

журналистер тобын жасақтау.  

8. Ұйымның қызметіне қатысты ақпараттық материалдар мен имидждік 

мақалалар, баспасөз баяндарын, анықтамалар әзірлеу. 

9. Ұйым басшысының БАҚ-қа беретін сұхбаттарын ұйымдастыру (сұхбат 

баспасөзде жарияланбас бұрын оны оқып шығып, байқалған қателерді түзеу). 

10.  Ұйым басшысымен және аппарат қызметкерлерімен баспасөзбен 

байланыс, сондай-ақ ұйым қызметіне БАҚ көзқарасы жөнінде кеңесіп отыру. 

11.  Сөйленетін сөздерге бақылау жасау, жазылып, әзір болған сөздерді 

немесе ақпаратты шолып шығу.  

12. БАҚ-та жарық көрген материалдардың барлығын (мақалалар мен 

бейнематериалдардың, радиостанияның атауын, радиобағдарламаның шыққан 

мерзімін, уақыты және қысқаша мазмұнын)  қарап отыру, мұрағат түзу.  

13. Өткізілген шараның тиімділігіне талдау жасау және алдағы уақытқа  

ұсыныс әзірлеу.  

14. БАҚ-тардың дерек базасын қалыптастыру және БАҚ нарығындағы 

өзгерістерді бақылап отыру. 

15. Шет жақтан журналистер келіп жатса, оларды көлікпен қамтамасыз 

етіп, мейманханаға орналастыру. 

16. Журналистерді аккредитациялау.  



17. Журналистер мен БАҚ-тардың құқықтары мен мүдделерін қорғаумен 

айналысатын ұййымдармен байланыс орнату. 

18. Билік органдарының баспасөз қызметтерімен, қоғаммен байланыс 

департаменттерімен ынтымақтастық жасау.  

19. Қоғамдық ұйымдардың баспасөз қызметтерімен ынтымақтастық жасау 

және бірлесе шаралар өткізу.  

20. Газеттер мен журналдарға ретіне қарай мақалалар жазу.  

21. Әдетте аз таралыммен жарық көретін және ұйым мүшелері арасында 

ғана таратылатын өзіндік (корпоративтік) басылым шығару. 

22. Фирмалық стильді қалыптастыруға, өзіндік жарнама өнімдерін 

(бланктер, визиткалар, плакаттар, сый күнтізбелер, буклеттер, брошюралар 

және басқалар) шығаруға қатысу. 

       Баспасөз қызметінің мақсаттары мен міндеттері. Баспасөз хатшысының 

жұмысын шартты түрде ішкі және сыртқы салаға бөлуге болады. Ішкі сала деп 

ұйымның, мекеменің өзін есептесек, сыртқы сала ретінде осы ұйымды 

қоршаған ортаны, онымен байланыс жасайтын нысандар мен тұлғаларды атай 

аламыз. Осыған орай, ұйым қызметін бұқаралық ақпарат құралдарында көрсету 

және осы арқылы оның жағымды имиджін қалыптастыру, ұйымның ішінде 

қолданылатын және ұйымнан сыртқа шығатын бірыңғай ақпараттық ағын 

туғызу баспасөз қызметінің басты мақсатына жатады. Ұйым ішінде баспасөз 

хатшысы құрылымдық бөлімшелер арасындағы ішкі ақпараттық кеңістікті 

қалыптастырып, жедел ақпарат тарататын коммуникациялық желілер түзеді.  

     Бұқаралық ақпарат құралдары, түрлі деңгейдегі мемлекеттік билік 

органдары, коммерциялық ұйымдар құрайтын сыртқы саламен баспасөз 

хатшысы жоспарлы түрде тұрақты байланыс жасап отыруы керек. Баспасөз 

қызметінің жетекшісі, оның қызметкері, сондай-ақ БАҚ-пен байланыс 

жасайтын ресми өкіл ұйым басшысының түрлі мәселер жөніндегі 

көзқарасымен таныс болуы және оған тікелей шыға алуы керек. Баспасөз 

хатшысы, ресми өкіл кезек күттірмейтін жаңалықтарды жоғары лауазымды 

тұлғаға жеке хатшысын, болмаса көмекшісін айналып өтіп, кез келген уақытта 

тікелей баяндай алғаны жөн. Басшы алдына барудың мұндай мүмкіндігі 

қызметтік ережелерге (субординацияға) қайшы келіп жатса да, мұның өзі БАҚ-

қа қатысты кейбір төтенше мәселелерде ұйымның шешім қабылдауын 

барынша жеделдетеді.  

      Қандай да бір шешімнің қоғаммен  байланысқа әсерінен ұйым саясатын 

айқындайтын тұлғалардың хабардар болуы үшін баспасөз хатшысының, ресми 

өкілдің осы шешімдерді қабылдауға қатысқандары жөн. Шешім қабылдауға 

қатыспаған жағдайда құжаттың мән-маңызына жете бойламаған ресми өкілдің 

оны БАҚ-қа түсіндіріп беруі қиынға соғар еді.              

     Баспасөз қызметтері жүзеге асыратын міндеттер әрқилы. Коммуникациялық 

менеджмент мәселелерін зерттеген мәскеулік мамандар А.Бекетов пен 

Д.Игнатьев ұйым негізі болып табылатын элементтердің бірі ретінде құрылған 

жағдайда «баспасөз қызметі PR атқарымдарының барлығын 

орындайтындықтан,  оны PR-департаменті ретінде қабылдауға болады» деп 

жазады. Ал, аталған құрылым-баспасөз қызметі «бұқаралық ақпарат 



құралдарымен өзара байланысты ұйымдастыруды көздесе, яғни компания 

туралы ақпаратты жеткізетін буын болып табылса, корпоративтік пиардың өзге 

бағыттарымен-бұқаралық шаралар ұйымдастырумен, аналитикамен, билікпен 

қарым-қатынаспен қатар тікелей өз ісімен айналысады». Сондай-ақ ғалымдар 

«компанияның қоғаммен байланысын мамандырылған PR фирмасы 

жүргізетін» жағдайға да тоқталып өтеді. Мұндай ахуал, әдетте, қандай да бір 

науқан кезінде орын алады да, басқа уақытта пиар жұмысы жүргізілмейді десе 

де болады. 

Баспасөз қызметінің атқарымдары, оның штаттық кестесі мен бюджеті, 

жұмыс тиімділігі осы үш нұсқаның қайсысы таңдап алынғанына байланысты. 

Компания басшысы ұйымда PR бөлімшесі (баспасөз қызметі) құрылған 

жағдайда мына төмендегі қағидаттарды басшылыққа алғаны абзал: 

Баспасөз қызметінің жетекшісі компания басшысымен өзге 

қызметкерлердің қатысуынсыз, тікелей байланысқа шыға алатын болуы қажет, 

ол компанияның ағымдағы қызметі туралы жақсы хабардар болғаны жөн; 

Баспасөз қызметінің жұмысы компанияның қысқа, орта және ұзақ 

мерзімдерге арналған мақсаттарымен және жоба-жоспарларымен қатаң 

сәйкестікте құрылуы керек; 

Басшылық алға қойған міндеттерді жүзеге асыру үшін баспасөз қызметі 

компанияның өзге бөлімшелерінен барлық қажетті ақпаратты кідіріссіз әрі 

жедел алып тұрғаны жөн; 

Компания басшылығы ат салысатын, жұртшылық білуге тиісті іс-

шараларды жоспарлауға және жүзеге асыруға қатысуы қажет; 

Баспасөз қызметінің жетекшісі (қызметкерлері) журналистер ортасында 

беделі бар, өз ісінің жетік білетін әрі компания басшылығының сеніміне ие 

маман болғаны жөн.  

Баспасөз қызметі, әдетте, мына төмендегідей бағыттар бойынша жұмыс 

істейді. 

Бірінші  - аналитикалық бағыт. Бұл бағыт бойынша мынадай міндеттер 

шешімін табады: 

Фирма қызметі туралы мерзімді баспасөз жарияланымдары мен радио және 

теледидар хабарларына мониторинг жасап отыру; 

Нарық туралы жарияланымдарға талдау жасау, басшылыққа қайсыбір 

шараларды өткізу жөнінде нақты ұсыныстар беру; 

Компанияның ақпараттық саясатының жоспарлары мен стратегиясын 

жасау. 

Екінші–креативтік бағыт. Оның функциялары: 

Компания басышылығы мәлімдемелерінің мәтінін, пресс-релиздер мен 

баспасөз қызметінің жедел ақпараттарын әзірлеу, бұқаралық ақпарат 

құралдарында жарияланатын мақалалар жазу, бейнематериалдар даярлау; 

Журналистер назарын аударатын ақпараттық себептер ойлап табу болып 

табылады. 

Үшінші – ұйымдастырушылық бағыт. Ол бойынша баспасөз қызметі: 

 Компания басшылығының баспасөз мәслихаттарын өткізеді, сұхбаттарын, 

радио және теледидар арқылы сөйлейтін сөздерін ұйымдастырады; 



Бұқаралық ақпарат құралдарында тікелей және жанама жарнама 

орналастырады; 

Редакциялық-баспа қызметімен шұғылданады; 

Компания қызметі туралы бейнероликтер мен сюжеттер түсіріп, 

монтаждауды техникалық жағынан қамтамасыз етеді. 

Компанияның қалыптасқан құрылымына, мақсаты мен міндеттеріне, 

қызметкерлерінің біліктілік дәрежесіне сәйкес баспасөз қызметінің аталып 

өткен атқарымдарының бірқатары өзге бөлімшелерге жүктелуі де ықтимал, бұл 

ретте  толықтай немесе ішінара орындалуы мүмкін. Мәселен, мониторинг 

жасаумен талдау, стратегиялық жоспарлау департаменті, болмаса, қауіпсіздік 

қызметі айналыса алады, ал редакциялық-баспа жұмысын жарнама бөліміне 

жүктеуге болады.  

Мұны мынадай мысалмен түсіндіре кетелік. Баспасөз қызметі 

атқарымдарының бірі - бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингін 

алайық. Өткен күннің баспасөзге шолуы мекеме басшысының алдында таңғы 

9-да жатуы тиіс. Ол сонымен қатар қандай да бір оқиғаға ақпараттық үн қату 

мәселесі бойынша ұсыныстармен танысып шығуға тиіс. Мұндай көлемді 

материалдарды әзірлеп  шығу үшін 30-дан астам қызметкері бар әжептәуір 

ұжым қажет болады. Мұндай жағдайда баспасөз хатшысының немесе баспасөз 

қызметі басшысының лауазымы компанияның вице-президентінен кем 

болмауға тиіс.  

Сондықтан да баспасөз қызметі көбіне нақты жұмыс саласы – бұқаралық 

ақпарат құралдарымен байланыс, немесе медиарилейшнз үшін жауап береді. 

Осы орайда баспасөз қызметі мен PR бөлімшесі функцияларының 

айырмашылығы нақты көрініс табады. Баспасөз қызметі үшін ұйым мүддесіне 

орай қарым-қатынас жасау талап етілетін басты нысан-журналистер, 

бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады. PR бөлімшесі болса алуан 

түрлі аудиториямен, ұйымдармен жұмыс істейді. Сондықтан да баспасөз 

қызметінің атқарымдары мен міндеттерінің ауқымы шағындалып, оның 

құрылымында бұқаралық ақпарат құралдарына шолу жасайтын және БАҚ-пен 

байланыс орнататын екі-үш сектор немесе топ бола алады. Көптеген 

мекемелердің баспасөз қызметінде істейтін мамандардың саны, әдетте, 

бесеуден аспайды, ал оның жетекшісінің мәртебесі бөлім бастығының 

дәрежесіне сай келеді.   

Егер «аутсорсинг» әдісі пайдаланылса, яғни PR-агенттікпен шарт жасалса, 

баспасөз қызметінің құрамында екі қызметкерді: жетекші мен оның хатшысын 

қалдыруға болады. Мұндай жағдайда бұқаралық ақпарат құралдарына 

мониторинг жасау (кейде БАҚ-пен қарым-қатынас орнатуды да) фирма 

басшысының тікелей нұсқауы бойынша мамандандырылған PR-агенттігіне 

тапсырылып, оның ай сайынғы бюджеті арнайы келісіледі. 

Мәселен, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 

ұйымдарын қадағалау мен реттеу агенттігінің баспасөз қызметі алғаш 

құрылғанда бір ғана баспасөз хатшысынан тұрды. Бұқаралық ақпарат 

құралдарымен байланыс жасау, корпоративтік «Қаржы хабаршысы» журналын 

шығару осы баспасөз хатшысына жүктелді. Ал, агенттік басшылығы үшін 



бұқаралық ақпарат құралдарына жасалатын күн сайынғы шолуды әзірлеу 

«Медиа-систем» ақпараттық-талдау агенттігіне жүктелді, онымен арнайы шарт 

жасалып, бюджеті бекітілді.  

Мекеменің тарихын жасау, бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысты 

оңайлату үшін баспасөз қызметінің құрамында немесе компанияның штатында 

кәсіпқой фотограф пен телеоператор ұстау және оларды арна йы құрал-

жабдықпен қамтамасыз ету қажет болады. Бұл қызметкерлердің әрқайсысымен 

компанияның фото және бейнематериалдарға деген авторлық құқығын сақтау 

жөнінде арнайы шарт жасалады. Осы арқылы компанияның фото және 

бейнеархиві түзіледі.   

Баспасөз қызметінің аналитикалық бағыты. Аналитикалық бағыт- қай 

баспасөз қызметінің болмасын негізін қалайтын тұғыр болып табылады. Бұл 

жұмыс бұқаралық ақпарат құралдарының картасын немесе «медиакарта» 

түзуден басталады. Ол баспасөз қызметінің басты құжаттарының бірі болып 

табылады. Ақпараттық кеңістікте осы картаға қарай отырып, бағыт-бағдар 

ұстануға болады.  

 
3-кесте. Бұқаралық ақпарат құралдары картасындағы тармақтар 

 

БАҚ картасының міндетті 

бөлімдері 

Бөлімде көрсетілетін деректер Түсініктеме 

БАҚ тізімі Өңірдегі барлық БАҚ тізімі. 

Басылым түріне қарай бөлінеді, 

мәселен, «газеттер: 

А.Жалпыақпараттық. Ә. Іскерлік. 

Б.Теледидар. Радиостанциялар». 

Сондай-ақ аудиторияны қамтуы 

жағынан  ұйымды қызықтыратын 

БАҚ тізімі болуы тиіс. Мұнда 

мекен-жайы, әдрісі, электрон 

пошта, телефон, факс нөмірлері 

болуы тиіс. 

Тіізім ұйым қызметінің 

ерекшелігі мен ыңғайына  

қарай жасалады. Бұл орайда 

басылымның таралымы 

(рейтингі) оншалық рөл 

ойнамайды. Іскерлік 

басылымдар «сары 

баспасөзге» қарағанда аз 

таралады, алайда ұйымды нақ 

осындай басылымдар 

қызықтыруы ықтимал.   

Басылымның, 

телеарнаның, 

радиостанцияның нақты 

таралымы, 

аудиториясының құрамы. 

Интернет-БАҚ 

кірушілерінің саны  

Әрбір БАҚ-тың таралымы 

(көреремендер/тыңдармандар 

саны), сондай-ақ аудиториясының 

негізгі параметрлері (жасы, 

жынысы, әлеуметтік жағдайы, т.б. 

туралы деректер). Сондай-ақ 

қанша көрермен/тыңдарман 

радио/ТВ бағдарламаларды 

қабылдай алатынын ескеру қажет. 

Мәліметтер социологиялық 

ұйымдардан алынады немесе 

өз күшімен табылады. 

Мәселен, газеттің нақты 

таралымы қанша екендігін 

білу үшін қызметкер 

баспаханаға барады.  

Басылымның шығу 

кестесі, 

ТВ/радиобағдарламаның 

арнасы мен шығу уақыты 

Материалдың шығатын және 

ағымдағы нөмірге/эфирге 

берілетін соңғы мерзімі туралы 

деректер. 

Бұл параметр баспасөз 

мәслихатының уақытын 

дұрыс айқындау, ол туралы 

репортаж алдағы 

нөмірге/эфирге берілуі үшін 

қажет. 



Әр редакцияның ішкі 

құрылымы: бас 

редакторы, бөлім 

редакторлары, беделді 

тілшілері 

Қажетті қызметкердің аты-жөні, 

байланыс деректерімен қатар 

қысқаша өмірбаяны, жарияланған 

материалдарының тақырыбы 

болуға тиіс. БАҚ қызметкерін 

құттықтау үшін оның туған күнін 

білу міндетті. Сондай-ақ 

журналистің  «осал тұстарынан» 

да хабардар болу шарт.   

БАҚ өкілдерімен байланысқа 

түсу үшін қажет деректер. 

Аралас-құраластық 

барысында бұл бөлімнің 

материалдары толығып 

отырады. 

 

Ақпараттың молдығына қарамастан БАҚ картасы ұдайы, аптасына кемінде 

бір рет толықтырылып, жаңартылып отыруға тиіс. 

Қажетті бұқаралық ақпарат құралдарының «оңтайлы тізімімен» қатар 

баспасөз қызметі өкілдері араласуға мүдделі журналистердің де тізімдері 

болуы шарт. Онда тек баспасөз қызметінің жетекшісі ғана білетін деректер 

жинақталуы қажет. «Сенімді журналистер» досьесі өте керек құжат. Біз бұл 

мәселеге арнайы тоқталамыз. 

БАҚ картасын түзу және толықтыру үшін қажетті деректер түрлі 

социологиялық және маркетингтік агенттіктерден алынуы мүмкін. Дайын БАҚ 

картасын  агенттіктерден сатып алудың қажеті шамалы, себебі онда ұйымға 

қажетті деректердің барлығы бірдей болмауы ықтимал. Сондай-ақ белгілі бір 

параметрлер бойынша БАҚ картасын жасауға тапсырыс беріп те керегі жоқ. 

Негізгі мәліметтер БАҚ-пен тікелей жұмыс барысында жинастырылады, ал 

агенттіктерден картаны толықтыруға қажет деректерді, мәселен, рейтинг 

туралы деректі алуға болады. Сондай-ақ дерек көздерінің тағы бір қайнары 

ретінде жергілікті интернет–ресурстарды атау керек,  баспасөз қызметтері 

бұлардан басылымдар, телеарналар мен радиостанциялар туралы жалпылама 

мәліметтерді, байланыс телефондарын, редакторлар мен олардың 

орынбасарларының аты-жөндерін таба алады. Интернеттің әбжілдігінің 

арқасында бұл деректер ауық-ауық жаңартылып тұрады. 

Бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингі. Аталған бағыт баспасөз 

қызметі талдамалық жұмысының ең негізгі салаларының бірі болып табылады. 

Себебі, баспасөз қызметін құру арқылы ұйым ақпараттық кеңістіктегі өз 

орынын табуға ұмтылады. Міне, осыған орай ол өзіне бәсекелес мекемелер, 

әріптес ұйымдар, тұтынушылар, билік органдары туралы ақпарат жинауға 

ұмтылады. Осы ақпаратты талдау арқылы аталған құрылымдардың  бүгінгі 

қам-қарекеті, болашақ жоспарлары туралы тұжырым жасайды, өзінің 

медиақызметін көкейтесті тақырыптар мен бағыттарға орайластырады. Сөйтіп, 

келешекті көздейтін  медиастратегиясын қалыптастырады. 

Ал,  мониторинг болса осы бағыттағы алғашқы қадам болып табылады. 

Бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жасау арқылы ұйым: 

БАҚ-тағы өз имиджі (компанияның және оның бірінші басшысының 

жағымды образы) мен бәсекелестері имиджінің қалыптасу процесін қадағалап 

отырады; 

Компания жұмысына әсер ететін қандай да бір ақпараттық процестердің 

өзегін құрайтын тенденциялар туралы түсінігін қалыптастырады. 



Сөйтіп, мониторинг «компания және оның қызмет бағыттары, сондай-ақ 

бәсекелестер аталып өтетін материалдарды іріктеу және ой елегінен өткізу» 

деген ұғымға саяды. Басқаша айтатын болсақ, мониторингтің стратегиялық 

міндеті  ұйымға коммуникациялық аудит жасау немесе ұйым ақпаратын 

таразыға тарту болып табылады.  

Бірқатар сарапшылардың пікірінше, медиаимиджді қалыптастыру 

барысында назарда ұстайтын негізгі көрсеткіштер мыналар болып табылады: 

 Компания туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жалпылама және 

арнайы БАҚ түрлерінде жарық көрген жарияланымдардың жалпы көлемі; 

Компания туралы жарияланымдар көлемінің апта/ай ішіндегі динамикалық 

құрылымы; 

Компания туралы жағымды/теріс/бейтарап жарияланымдардың 

арақатынасы және осының негізінде осы арақатынас негізінде есептелетін 

ақпараттық жағымды көңіл-күй индексі; 

Сала көлемінде бәсекелестермен қатар қойғандағы жарияланымдардың 

салыстырмалы жиілігі (бұл көрсеткіш компанияның коммуникациялық 

саясатына бәселестермен салыстыра отырып, баға бергенге қолайлы); 

Сала көлемінде бәселестермен қатар қойғандағы жағымды/теріс/бейтарап 

жарияланымдардың салыстырмалы жиілігі; 

Өзге/іргелес салалар туралы жарияланымдармен қатар қойғандағы сала 

туралы жарияланымдардың салыстырмалы жиілігі (бұл көрсеткіш компания 

жұмыс істейтін саланың қоғамдық ынта туғызуын, бұқаралық ақпаратта 

көрінуін бейнелейді); 

Сала туралы жағымды/теріс/бейтарап жарияланымдардың өзге/іргелес 

салалар туралы жарияланымдармен қатар қойғандағы салыстырмалы жиілігі; 

Компанияның жоғары лауазымды менеджерлері туралы 

жарияланымдардың жалпы көлемі және жарияланымдар көлемінің 

динамикалық құрылымы (топ-менеджмент туралы ақпарат фирма 

медиаимиджінің аса маңызды құрамдас бөлігі болып табылады); 

Компанияның жоғары лауазымды менеджерлері туралы 

жағымды/теріс/бейтарап жарияланымдардың сала ішіндегі бәсекелес 

компаниялардың менеджменті туралы жарияланымдармен қатар қойғандағы 

салыстырмалы жиілігі; 

Компания туралы жарияланымдардың тақырыптық құрылымы (компания 

медиаимиджінің қандай қырлары мақсатты аудиторияға таныс екендігін 

көрсетеді); 

Компания туралы жарияланымдардың әрбір тақырыптық бөлігі бойынша 

жағымды/теріс/бейтарап жарияланымдардың арақатынасы; 

Компания туралы жарияланымдардың тақырыптық құрылымын 

бәсекелестер туралы материалдармен қатар қойып,  салыстырмалы талдау 

жасау; 

Компанияның жоғары менеджменті туралы мақалалардың/сюжеттердің 

тақырыптық құрылымын бәсекелес компаниялардың менеджменті туралы 

жарияланымдармен қатар қойып, салыстырмалы талдау жасау; 



Жекелеген медиақайнарлар бойынша компания туралы жарияланымдардың 

құрылымы; 

Жекелеген медиақайнарлар бойынша компания туралы 

жағымды/теріс/бейтарап жарияланымдардың құрылымы; 

Жекелеген журналистердің компания туралы жарияланымдарының 

құрылымы. 

Соңғы үш көрсеткіш компанияның жекелеген бұқаралық ақпарат 

құралдары – газеттер, телеарналар, интернет-басылымдар мен 

радиостанциялар бойынша да, жекелеген журналистер бойынша да «дос кім, 

дұшпан кім?» деген сауалға жауап беру үшін өте маңызды болып табылады. 

Сондай-ақ бұл мәлімет қай редакцияның қандай ақпаратқа баса мән 

беретіндігін, жекелеген арналар мен басылымдарға қандай тақырыптың 

қызықтылығын немесе қызықсыздығын айқындап береді. Мониторинг жасау 

нәтижесінде алынған осындай деректер компанияның жоғары менеджментінің 

қолында сыртқы коммуникацияларды жедел, сондай-ақ стратегиялық 

басқарудың пәрменді құралына айналады.  

Коммуникациялық аудиттің негізгі атқарымдары ретінде зерттеушілер 

мыналарды атап өтеді: 

Бағалау (компанияның жария имиджі, оның коммуникациялық белсенділігі 

сыннан өтеді); 

Басқарушылық-стратегиялық (алынған деректер негізінде компанияның 

имидждік және бәсекелестік тұрғыдан бой көрсету стратегиясы жасалады, 

компанияның іскерлік абырой-беделін басқару әдісіне, тауарлар мен 

қызметтердің брендіне түзетулер енгізіледі); 

Ақпараттық (компанияның басшы құрамы, топ-менеджмент ағымдағы 

ахуал туралы ақиқат ақпар алады); 

Болжамдық (компанияның қысқа-, орта-, ұзақ мерзімді кезеңдегі дамуы 

болжанады, дағдарысты ахуалды басқару жөнінде алдын алатын шаралар 

қабылданады). 

Компанияның жағымды имиджін жасауға және қолдап отыруға, нарықтағы 

бедел-абыройын көтеруге бағытталған басқарушылық шешімдерді қабылдау 

үшін компанияның коммуникациялық белсенділігін бағалау ақпараттық 

аудиттің мақсаты болып табылады. 

Ақпараттық аудиттің міндеттеріне: 

Жекелеген бұқаралық коммуникация арналарымен (БАҚ, PR-акциялар, 

адрестік жөнелтілімдер, Интернет, жарнама, корпорацияішілік 

коммуникациялар және басқалар) жүргізілген жұмыс тиімділігін бағалау; 

Ақпараттық кеңістіктегі компания белсенділігін бағалау (атап өтілу 

индексі, жағымды және жағымсыз тұрғыда атап өтілуге сандық және сапалық 

талдау жасау, тағы басқалар); 

Компанияның шынайы имиджін айқындап, талдау жасау (абырой-бедел 

құрайтын танымалдық, жылы қарым-қатынас, ықпал сияқты белгілерді 

талдау); 



Бұқаралық ақпарат құралдарымен атқарылатын жұмыс тиімділігін анықтау 

(аудиторияны қамту, бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынас жиілігі, 

БАҚ-пен жұмыс сапасы); 

Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге нақты қол жетуіне талдау жасап, 

бағалау (компанияның имидждік қойылым бағдарламасы, маркетингтік 

міндеттері, т.б. ауқымында) жатады.  

Бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жасау тұрақты сөздер мен 

ұғымдар жүйесін қалыптастырудан басталады. Олар компанияның өнімдері 

мен қызметтерінің, бәсекелес компанияның атауынан, брендтерден, сауда 

маркаларынан тұруы мүмкін. Мемлекеттік басқару органдары үшін саяси 

партиялардың және қоғамдық ұйымдардың атаулары осындай тұрақты 

тіркестер санатына кіру ықтимал. Сондай-ақ қоғамға белгілі қайраткерлердің 

аты-жөндерін де тұрақты тіркестер тізіміне енгізуге болады.  

Тұрақты тіркестерді бұқаралық ақпарат құралдары мәтіндерінен іздеу 

керек. Жұмыстың осы кезеңінде мониторингтің нақты нәтижелері 

айқындалады. Бұл үшін БАҚ мәтіндерінің неғұрлым толық базасы жасалуы 

тиіс. Баспасөз қызметкерлері мониторингті өздері жасайтын болса, мәтіннің 

игерілуге қолайлы болуын қарастыру керек. Себебі, жұмыс күнінде бір адам 

орта көлемді 15 газетті немесе 7-8 журналды ғана оқып шыға алады. Тиісінше, 

телевизия жаңалықтары мен радиоэфирге, сондай-ақ интернет-көздерге 

мониторг жасау үшін кемінде бір қызметкер бөлу қажет.  

Егер ұйымды бұқаралық ақпарат құралдарының жекелеген сегменті 

(айталық, бір аймақтікі немесе бір тақырыптық бағыттікі) қызықтыратын 

болса, онда бұл жұмысты ұйым өз күшімен атқара алады. Ал, көлемді 

мониторинг жасау үшін мамандардың көмегіне жүгіну керек. Бұл қызметті 

көптеген коммуникация, маркетинг және жарнама агенттіктері ұсынып жүр. 

Мәселен, Орталық Азия Жүйелі Зертеулер Қорына қатысты «Медиа-

Систем» агенттігі: 

Қазақстан банктері; 

Қазақстан тау-кен өнеркәсібі және металлургиясы; 

Қазақстан денсаулық сақтау ісі және фармацевтикасы; 

Қазақстан коммуналдық шаруашылығы; 

Қазақстан мұнайы мен газы; 

Қазақстан зейнетақы қорлары; 

Қазақстан ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәісібі; 

Қазақстан сақтандыру қызметтері; 

Қазақстан құрылыс өнеркәсібі; 

Қазақстан темекі өнеркәсібі; 

Қазақстан телекоммуникациясы және электронды техникасы; 

Қазақстан көлік коммуникациясы; 

Қазақстан энергетикасы мен көмірі тақырыптарына салалық шолулар 

ұсынады.  

“Медиа-Систем» агенттігі бұқаралық ақпарат құралдары мониторингі 

бойынша тақырыптық шолуларын әрбір жұмыс күні таңертең тапсырысшының 



электрондық поштасына жеткізіп тұрады. Агенттіктің сондай-ақ мына 

төмендегідей ақылы ақпараттық өнімдері бар. Олар: 

«Дайджест ТВ» – күн сайын таңғы сағат  9-да электрон поштасымен 

жіберіледі, мұнда теледидардың өткен тәуліктегі барлық  ақпараттық және 

аналитикалық бағдарламаларының мәтіндері орналастырылған. 

«ТВ Ревью» – күн сайын таңғы сағат 11-де электрон поштасымен 

жіберілетін ағылшын тіліндегі шолу, мұнда да теледидардың өткен тәуліктегі 

барлық  ақпараттық және аналитикалық бағдарламаларының мәтіндері 

орналастырылған. 

«Медиа-Досье» – таңдап алынған тақырып бойынша БАҚ 

материалдарының жеке дайджестері. 

«Қазақстанның экономикасы мен қаржысы» – экономика және қаржы 

бойынша БАҚ материалдарының дайджесті. 

«Қазақстанның барлық тендерлері» – Қазақстанның, Ресей мен Орталық 

Азияның  90-нан астам басылымдарында жарияланған тендерлік 

хабарландырулардың апталық шолуы. 

«Сатып алулар бойынша тендерлер мен конкурстардың нәтижелері» – 

жеңімпаздар мен олардың тауарларының және қызметтерінің құны туралы 

ақпарат кіретін тендерлер нәтижелері бойынша ай сайынғы есеп. 

«Қазақстан банктерінің баспасөздегі жарнамасының мониторингі» – 

Қазақстан баспасөзінде жарық көрген жарнама жөніндегі ай сайынғы есеп. 

Агенттік шолуларын мекемелердің бірінші басышлары, департамент 

директорлары, аймақтық өкілдіктер мен филиалдардың басшылары, 

аналитиктер, қоғаммен байланыс жөніндегі мамандар мен менеджерлер, 

маркетологтар жұмыс бабында пайдалана алады. 

Қазақстанның ақпарат нарығындағы алғашқы қоғаммен байланыс 

агенттіктерінің бірі –«Қазақстан баспасөз клубы»  да БАҚ мониторингімен 

кәсіби түрде айналысады. Агенттіктің ағылшын және орыс тілдерінде 

дайындалатын төмендегі ақпараттық өнімдері бар: 

Апталық «ММR (Media Monitoring Report–БАҚ мониторингі)»-жаңалықтар 

дайджесті; 

Салалық БАҚ мониторингі; 

Тақырыптық БАҚ мониторингі; 

Компанияның немесе бәсекелес компанияның пресс-досьесі; 

Бейресми ақпарат дайджестері; 

Аналитикалық есептер және контент-анализдер; 

Ақпаратты архивтік іздестіру. 

БАҚ мониторингі бойынша қажетті ақпарат толық жинастырылғаннан 

кейін қорытынды құжат әзірлеу керек, оны қарапайым есеп, аналитикалық 

шолу, нақты ұсыныс түрінде беруге болады. Құжат формасы баспасөз қызметі 

БАҚ мониторигіне қоятын талаптан туындайды. Төменде соларға тоқталамыз. 

Күн сайынғы ақпараттық мониторинг. Мұндай мониторингтің міндеті – 

салада немесе аймақта болып жатқан оқиғаларды жедел жеткізу. Оның алдына 

талдау мақсаты қойылмайды. Мониторинг нәтижелері басшылықтың және 

баспасөз қызметі жетекшісінің столына күн сайын бір рет (19.00-ге немесе 



9.00-ге, кешкі теледидар және таңғы газеттер жаңалықтары) немесе 2-3 рет 

(әсіресе мекеме үшін маңызды оқиға туындағанда немесе дағдарыс 

жағдайында) қойылады. Баспасөз қызметінің жетекшісі мониторингті қарап 

шығып, әдетте компанияның бірінші басшыларының біріне жеткізеді. 

Басшылық тәуліктің ақпараттық картинасымен, әдетте, таңертең немесе 

кешкісін танысып шығады. 

Баспасөз қызметінің жетекшісіне және басшыға тапсырылатын есепте мына 

төмендегі деректер болуға тиісті: 

а). Белгілі бір тақырып бойынша БАҚ материалдарының саны мен көлемі. 

ә). Компания мен оның бірінші басшысы аталып өтілетін негізгі 

тақырыптардың тізімі. 

б). Компания, оның бірінші басшысы немесе компания жұмыс істейтін 

нарық (сондай-ақ бәсекелес компаниялар) аталып өтілетін негізгі ақпарат 

көздерінің тізімі. 

в). Компанияның және бәсекелес компаниялардың қайсыбір қызметінің 

толық жария етілуі (соның ішінде жарнамалық материалдар шығару, баспасөз 

мәслихаттарына үн қату, акциялар, т.б.). Мұндай мониторинг әдетте 

коммуникация науқаны барысында жүргізіліп, оның тиімділігін бағалауға 

мүмкіндік береді. 

Күн сайынғы мониторингтік есептен бөлек клиппинг те енгізіледі. 

Клиппинг дегеніміз–компания, оның бірінші басшылары мен бәсекелес 

кәсіпорындар атап өтілетін БАҚ материалдарының (мақаланың, интернет-

хабарламаның, бейне- және радиожазбалардың, олардың стенографиялық 

мәтіндік нұсқаларының) толық жинақтамасы деген ұғымды білдіреді. 

Клиппингте әрбір материал толық көлемінде ұсынылады, мұның өзі мәтінге 

тиянақты талдау жасауға мүмкіндік береді. Яғни, қысқа есепте аталатын 

материалдар сол есепке қосымша ретінде беріледі. 

Апталық, аналитикалық мониторинг. Егер баспасөз қызметі күн сайын 

мониторинг жүргізіп отырса, аптасына бір рет оның қорытындысын шығару 

қажет болады. Әдетте ол жұма күні кешкісін немесе дүйсенбі күні таңертең 

ұсынылады. Апталық есептің үш түрі бар. 

1). Қарапайым қорытынды есепте күн сайынғы есептегі тармақтардың 

барлығы болады. Тәжірибе көрсеткеніндей, мұнда мәні, маңызы төмен 

материалдарды көрсетпеуге де болады. 

2). Аннотация. Мұндай есепте апта ішінде атап өтілген барлық БАҚ 

материалдарының қысқаша аннотациялары болады (мұны клиппингтің 

«сығымдалған» түрі деуге болады, қысқа да нұсқа аннотациямен танысып 

шығуға онша көп уақыт кетпейді, осы арқылы уақыт үнемдеуге болады). 

Аннотацияда материалдардың мазұны мен бағыты көрсетіліп, жалпы 

тенденция айқындалуы қажет. Апта ішіндегі материалдардың түйіні саналатын 

аннотация аналитикалық құжат әзірлеудегі алғашқы адым болып табылады. 

3). Ақпараттық (аналитикалық) анықтама. Бұл аннотациядан гөрі күрделі, 

аналитикалық деп атауға тұрарлық құжат. Ол жоғарыда аталып өткен 

құжаттарды толықтырып тұрады.  Ақпараттық анықтама дегеніміз апта 

ішіндегі БАҚ материалдарын талдау нәтижесі, мұнда 2-4 парақта тақырыптық 



желілер көрсетіліп, түрлі қайнарлардың уақиғаларды беру формалары 

салыстырылады, оқиғаның өрбуі назарда ұсталады. Мұның өзі жағдайды жедел 

бағалап, тактикалық шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

Ай сайынғы және жыл сайынғы рейтингтік мониторинг. Бұл жерде уақыт 

тұрғысынан ғана емес, сондай-ақ кеңістік тұрғысынан алғанда да зор ауқым 

туралы сөз болып отыр. Ұйым өзгелермен салыстырғанда белгілі бір салада, 

сондай-ақ ел немесе аймақ көлемінде өткен жылмен салыстырғанда қандай 

деңгейде болғанын айқындап шығу керек. Шын мәнінде бұл рейтингтік жүйе 

болып табылады. Ал, компанияның өзі емес, қайсыбір зерттеу ұйымы жасаған 

рейтингтің өзі арнайы атап өтуге тұрарлық ақпараттық түрткі саналады. 

Компанияның ел ішіндегі немесе аймақтағы орынын анықтау үшін 

мамандандырылған мекемелердің қызметін пайдаланған орынды. Мұны 

сондай-ақ интернеттегі сайттар арқылы да білуге болады.    

Аналитикалық зерттеулер. Мониторингтен гөрі тереңірек талдау 

жұмыстарын мамандандырылған социологиялық және маркетингтік 

қызметтерге тапсыру керек болады. Алайда, ақпараттық картинаны зерттеудің 

аналитикалық тәсілдері туралы білу талап етіледі, бұл тапсырысты дұрыс 

тұжырымдай алуға септігін тигізуі мүмкін. 

Сөйтіп, медианалитиктер БАҚ материалдарын егжей-тегжейлі және 

кешенді қарастыруды көздейді, мұнда сандық және сапалық анализ, эмоциялық 

әсер ету күшін бағалау, контент-анализ бен мәтіндерге және бейнеқатарға 

психолингвистикалық анализ жасау тәсілдері қолданылады. Сондай-ақ 

медианалитика өнімінде анализ нәтижесінде айқындалған тезистерді–

тұжырымдарды қорытындылау және медиаалаңның түйінді тұстарын бөліп 

көрсету (болжам жасау, қауіпті бейтараптау, коммуникациялық 

стратегияға түзету енгізу, т.б.) тәсілдері қолданылады.  

Осы жұмыстың белгілі бір бөлігін баспасөз қызметінің өкілдері 

аналитикалық бағытта бірнеше адам істеген және олардың ішінде қолданбалы 

зерттеу жүргізу машығы бар аналитиктер болған жағдайда жүргізе алады.      

 Баспасөз қызметінде пайдаланыла алатын аналитикалық өнімдердің 

бірқатарына тоқталып өтелік. 

Ақпараттық бюллетень. БАҚ материалдары бойынша жасалған 

толыққанды аналитикалық есеп болып табылады, мұнда материалдарға сандық 

және сапалық талдау жасалады. Жарты жыл, бір жыл ішіндегі анализ 

нәтижелері енгізілуі мүмкін. Осының арқасында бұл құжат стратегиялық 

шешімдер (мәселен, нарыққа жаңа өніммен шығу, ұзақ мерзімді шарт жасасу, 

коммуникациялық науқанды жеделдету, т.б.) қабылдауда қолданыла алады.  

Press-peport. Ақпараттық бюллетень материалдары бойынша жасалған 

қысқаша шолу. Графиктер мен тезистер арқылы толық нұсқаның негізгі 

аналитикалық тұжырымдарын бейнелейді (Power Point презентациясы түрінде 

де беруге болады). Компанияның бірінші басшыларына баспасөз қызметінің 

баяндауларын қысқа да нұсқа түрде жеткізу кезіндегі таптырмайтын құрал. 

Press-peport жоғары дәрежедегі келіссөздер барысында басшылықтың 

позициясын бейнелеу үшін де қолданылады. 



Тақырыптық аналитикалық жазба. Бұл нақты тақырып бойынша (саланың 

даму перспективалары, аймақтық саясат, геосаясат және экономика, т.б.) 

толыққанды аналитиканың үлгісі болып табылады. Медиааналитика мен 

қосымша аналитикалық материалдың (мәселен, сарапшыларға сұрау салудың) 

біріктірілген нұсқасы да болуы мүмкін. Мәтіндердің және бас тақырыптардың 

арнайы психолингвистикалық анализі, фотосуреттердің семантикалық анализі 

қолданылатын түрлері де бар. Жаңа өнім нарыққа шығарылған, басқа бір 

бәсекелес фирма пайда болған кездері бизнесті жаңаша дамытуға қатысты 

стратегиялық шешімдер қабылдау барысында кәдеге асады. 

Медиаобраз анализі. Бұл компания немесе оның бірінші басшысы 

имиджінің негізгі белгілерін талдау және оны жақсарту жөнінде ұсыныстар 

беру болып табылады. Құжатта баспасөз қызметіне дайын ұсыныстар беріледі, 

мәселен, бірінші басшының жұртшылыққа шығуының тиімді стратегиясы мен 

тактикасы ұсынылады. Мұндай анализ ұйымның немесе оның бірінші 

басшысының имиджін өзгерту,сондай-ақ  билік алдында өзгеше қырынан 

көрсету қажет етілгенде өте керекті құжат болып табылады. 

Ал, ақпараттық кеңістікті тереңдеп зерделеу талап етілетін, төмендегі 

кестеде көрсетілген зерттеулерді баспасөз қызметі мамандандырылған 

агенттіктерге немесе мамандарға тапсыруы қажет.  
  
4-кесте. Медиааналитика түрлері  

 

Атауы Сипаттамасы Мүмкіндіктері 

Мәтіндердің 

психолингвистикалық 

анализі 

Жалпы психология, 

психосемантика, семиотика 

және психолингвистика 

әдістерін пайдалана отырып, 

хабарламалардың мәтіндері мен 

бас тақырыптарына талдау 

жасау 

Мәтінде сипатталған/аталған 

объект туралы пікірді 

қалыптастырудың жасырын 

тетіктерін айқындауға, қажет 

болғанда өзгертуге мүмкіндік 

береді 

Бейнеобраздардың 

психосемантикалық анализі 

Жалпы психология, 

психосемантика мен семиотика 

әдістерін қолдана отырып, БАҚ 

хабарламаларындағы 

бейнелерге (бейне және 

фотосуреттер) талдау жасау 

Мәтінде сипатталған немесе 

атап өтілген объект туралы 

пікірді қалыптастырудың 

жасырын тетіктерін 

айқындауға, қажет болғанда 

өзгеріс енгізуге мүмкіндік 

береді 

Сарапшыларға сұрау салу 

(10 сарапшыға) 

Тақырып бойынша сарапшы 

ретінде сөйлей алатын, түрлі 

топтардың көзқарасын 

білдіретін кісілерге сұрау салу 

Референтік кісілерден құпия 

ақпаратты тікелей алуға 

жәрдемдеседі 

Баспасөз қызметінің жұмысын жоспарлау.  Медиазерттеулер мен баспасөз 

қызметінің күнделікті тірлігін байланыстыратын «көпір»-жоспарлау болып 

табылады.  Баспасөз қызметкерлері ең аз дегенде жоспардың үш түрін 

басшылыққа алулары тиіс: 

Ұзақ мерзімді жоспар, ол ағымдағы және одан арғы жылға арналады. 

Мәселен, сайлауды алайық. Ол мемлекеттік басқару органдарының баспасөз 



қызметтері үшін алдын-ала жоспарға енгізілетін, дайындық жұмыстары 

жүргізілетін науқан болып табылады. 

Орта мерзімді жоспар, жарты жыл-бір жылды қамтиды. Нақтылыққа 

негізделеді. Мәселен, мемлекеттік басқару органдары, ауылшаруашылық 

кәсіпорындары үшін көктемгі егіс, орақ, мал қыстату науқандары болып 

табылады. 

Қысқа мерзімді жоспар, мұнда жұмыс барысы егжей-тежгейлі 

пысықталады.    

Медиажоспарлау.  Медиажоспарлау бұқаралық ақпарат құралдарында  

хабарлама орналастыру дегенді білдіреді. Баспасөз қызметінде жинақталған 

деректердің барлығы медиажоспар негізіне алынады. Медиажоспар 

хабарламаларды  мақсатты аудиторияларға жеткізетін таратушыларды таңдау, 

хабарламаны орналастыру кестесі және оны жариялау әдістерін анықтау 

жөніндегі ақпарат бар құжат болып табылады. 

 

2.2.  Баспасөз қызметінің ұйымдастырушылық құрылымы  

Бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыстың ауқымына қарай баспасөз 

қызметінің штат кестесі де әртүрлі болады. Оның құрамында ең кемі бір-екі 

қызметкер жұмыс істейді. Ірі құрылымдардың баспасөз қызметінің штаты 50 

адамға дейін жетеді. Баспасөзбен байланысты, әдетте:  

Баспасөз маманы (баспасөз хатшысы); 

Баспасөз бюросы; 

Баспасөзбен байланыс бөлімі; 

Баспасөз қызметі немесе баспасөз орталығы; 

PR қызметі (оның басшысы); 

Штаттан тыс қызметкер немесе сырттан шақырылған кеңесшілік фирма 

сияқты мамандар мен құрылымдар жүзеге асырады. 

Баспасөз қызметінің құрамында,әдетте:  

Бөлім (құрылым) бастығы; 

Имиджмейкер; 

БАҚ-пен жұмыс істеу жөніндегі маман; 

Медиажоспарлау жөніндегі маман (медиа-байер, медиа-селлер); 

Журналист; 

Спичрайтер; 

Интернеттегі жұмыс бойынша маман; 

Бөлімнің іс жүргізуші-хатшысы сынды лауазымдары мен мамандықтары 

бар қызметкерлер болады: 

Жоғарыда аталып өткен мамандықтардың бірқатары біз үшін әзірге 

таңсық кәсіп болып табылады. Мәселен, медиабайерлер (ағылшынша media 

buer) эфир уақыты мен жарнама алаңын сатып алумен айналысса, 

медиаселлерлер (ағылшынша, media seller) меншік иесінің тапсыруы бойынша 

жарнама  алаңын және эфир уақытын сатумен шұғылданады. Имиджмейкердің 

негізгі міндеті - ұйымның және оның басшылығының жағымды образын 

қалыптастыру. Спичрайтер (ағылшынша, speech  - сөз, write – жазу) 

басшылықтың сөйлейтін сөздері мен жазбаша мәтіндерін жазады.  



Ауқымы шағын және орташа ұйымдардың баспасөз қызметтерінде осы 

аталған мамандардың атқарымдарын екі-үш қызметкер-ақ орындай алады. 

Мәселен, БАҚ бойынша менеджер медиажоспарлау жөніндегі және Интернет 

бойынша маманның міндетін, бөлім бастығы болса, спичрайтердің жұмысын 

атқара алады. Журналист болса имиджмейкердің атқарымдарын еш 

қиындықсыз жүзеге асыруы мүмкін. Облыстық әкімдіктердің баспасөз 

қызметтері көбіне осы жүйе бойынша жұмыс істейді.  

Енді осы қызметкерлердің атқаратын жұмыс ауқымына тоқталып өтелік. 

Бөлім (құрылым) бастығы. 

Жұмысының негізгі мақсаты-қоғаммен байланысты қалыптастыру және 

қолдап отыру жөніндегі шаралар кешенін жасау және үйлестіріп отыру, осы 

мақсатқа жетуге мүдделі барлық субъектілердің күш-жігерін жұмылдыру, 

компанияның жұртшылық алдындағы жағымды имиджін қалыптастыру және 

қолдап отыру. 

Қызметінің негізгі бағыттары: 

Компания басшылығы алға қойған міндеттер ауқымында PR-қызметтің барлық 

бағыттары бойынша стратегиялық және егжей-тегжейлі жоспарларды талдап 

жасау және жүзеге асыру; 

Компанияның PR-идеясын және тосын жаңалық болып табылатын бірегей 

ұсыныстар ойлап табу,  бұқаралық акциялар ұйымдастыру; 

Бөлім қызметкерлерінің іс-шаралар жоспарларын орындауына бақылау 

жасау; 

Жұмыстың негізгі мақсаттарына қол жеткізуге жәрдемдесетін іс-шаралар 

жасау үшін сыртқы ортаны бақылап отыру және компания қызметіне 

жұртшылықтың көзқарасын талдау; 

Компания қызметіне қатысы бар тұстарда әлеуеметтік-саяси процестерге 

болжам жасау; 

Қоғамдық пікірді қалыптастыратын тұлғалармен – саясатшылармен, 

мәдениет, ғылым қайраткерлерімен араласу; 

Қажетті жұмыстарды орындау үшін сыртқы ұйымдарды таңдау; 

PR-шаралар кешенін жүзеге асыру барысында алынған нәтижелерді және 

жалпы алғанда PR-науқаны тиімділігін талдау; 

PR-науқанын өткізу жөніндегі есептер стандарттарын жасау; 

Бөлімнің күнделікті жұмысына оперативті бақылау жасау; 

Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің тапсырыстары бойынша 

көмек көрсету және кеңес беруді қамтамасызу ету; 

Компанияның бизнес-жоспарын әзірлеу барысында PR саласы бойынша 

ұсыныстар беру. 

Лауазым иелеріне қойылатын дәстүрлі талаптар: 

Жасы: 25-тен жоғары. Білімі-жоғары. Осындай лауазымда істеу 

тәжірибесі- үш жылдан әрі қарай. PR-науқандарын жүргізу тәжірибесі болуы, 

жұмыстың бүкіл үдерісін білуі қажет және қоғаммен жақсы қарым-қатынаста 

болғаны жөн. 

Имиджмейкер.  



Жұмысының негізгі мақсаты-компанияның және/ немесе лидердің 

жағымды имиджін қалыптастыру. 

Қызметінің негізгі бағыттары: 

Компанияның немесе жеке тұлғаның имиджін жасау. Лидерлердің, 

ұйымдардың, партиялардың насихаттық және жарнама науқандарын өткізу; 

Имидж субъектісіне мақсатты аудитория-жұртшылықтың жылы 

көзқарасын қамтамасыз ету; 

Саяси және коммерциялық құрылымдардың, оқиғалардың, 

фигуранттардың барынша тиімді әрі ұтымды образын модельдеу негізгі 

міндеті болып табылатын коммуникациялық технологияларды енгізу; 

Лауазым иесіне қойылатын талаптар: 

Білімі. Жоғары (PR немесе журналистика). Жасы: 25-тен жоғары. PR-

құрылымдарда кемінде екі жыл жұмыс тәжірибесі, ақпаратты басқару 

теориясын білуі, жалпы білім деңгейі жоғары болуы тиіс. Жұмыс саласы 

бойынша ғылыми басылымдарда жарияланған мақалалары болғаны артықтық 

етпейді.    

БАҚ-пен жұмыс істеу жөніндегі менеджер.   

Жұмыс мақсаты-компанияның эфирде, сондай-ақ баспасөз беттерінде  

ақпараттық тұрғыдан тиімді көрінуін қамтамасыз ету. 

Қызметінің негізгі бағыттары:  

Медиа-рилейшнз – БАҚ өкілдерімен ұдайы қарым-қатынаста болу; 

Компанияның қызметі туралы теледидар мен радиода жаңалықтардың, 

сюжеттер мен өзге де материалдардың шығуын қамтамасыз ету үшін арнайы 

ақпараттық тұжырымдама мен жоспар әзірлеу; 

Баспасөзде ақпараттық және тақырыптық жарияланымдар шығару 

тұжырымдамасы мен жоспарларын жасау; 

Бұқаралық ақпарат құралдарында компания қызметіне арналған ресми 

хабарламаларды, түсіндірмелер мен өзге де ақпараттық (журналистік) 

материалдарды тарату; 

Танымал теледидар және радиобағдарламаларда компания өкілдерінің 

қонақ немесе сарапшы ретінде қатысуы жөнінде келіссөздер жүргізу; 

Бұқаралық ақпарат құралдарында компания қызметі туралы мақалалар 

жариялауды, сюжеттер орналастыруды ұйымдастыру; 

Қол жеткен келісімдерге сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында 

компания қызметі туралы хабарламалардың (мақалалардың, сюжеттердің, т.б.) 

шығуын бақылау; 

Компания басшыларының баспасөз мәслихаттарына, брифингтеріне, 

интервьюлеріне журналистердің қатысуын ұйымдастыру; 

Оперативті ақпараттық-анықтамалық жұмыс – компания қызметі туралы 

БАҚ және өзге де сыртқары ұйымдар сұрауларына жауап әзірлеу; 

Компания туралы газет материалдарын, теле- және радиохабарлар әзірлеу 

үшін дерек жинап жүрген журналистерге көмек көрсету; 

Компания қызметін жарыққа шығаратын журналистерді аккредитациялау; 



Компанияның арнайы жобаларына ақпараттық қолдау көрсету жөнінде 

БАҚ-пен (теледидар, радио, баспасөз, ақпараттық агенттіктер, Интернет) 

келіссөздер жүргізу; 

БАҚ материалдарына жүйелі түрде оперативті талдау жасау, компания 

қызметі жөнінде жарық көрген ақпарат туралы басшылық үшін есептер және 

аналитикалық жазбалар әзірлеу; 

Компания қызметі жөнінде жарық көрген деректердің нақтылығын 

тексеру. Қажет жағдайда түсіндіру және теріске шығару хаттарын әзірлеу. 

Қойылатын талаптар:  

Білімі: жоғары (журналистика факультеті). Жасы: 25-тен жоғары. Орталық 

бұқаралық ақпарат құралдарындағы кемінде 2 жылдық жұмыс  тәжірибесі, 

электрондық БАҚ пен баспасөзде жақсы таныстарының болуы шарт. 

Журналист. 

Жұмысының негізгі мақсаты-бұқаралық ақпарат құралдары үшін 

компания қызметі жөнінде ресми хабарламалар әзірлеу, бөлімнің оперативті 

жұмысына және PR–шараларына қажетті мәтіндік материалдар жазу. 

Қызметінің негізгі бағыттары:  

Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау үшін мақалалар және басқа 

ақпараттық материалдар жазу; 

Бұқаралық ақпарат құралдары үшін компания қызметі туралы баспасөз 

релиздерін жазу; 

Компания қызметі туралы кітаптар мен брошюралардың мәтіндерін жазу; 

Шақырулардың, коммерциялық ұсыныстардың, пресс-папкілердің, 

бюллетеньдердің, каталогтар  мен өзге де сый бұйымдардың мәтіндерін жазу 

және түзету; 

Басшылықтың тапсырмасы бойынша ресми хат алмасу мәтіндерін және 

басқа материалдарды тексеру. 

Қойылатын талаптар:  

Білімі: жоғары (журналистика факультеті). Жасы:25-тен жоғары. Орталық 

бұқаралық ақпарат құралдарындағы кемінде екі жылдық жұмыс тәжірибесі 

болуы керек. Бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған материалдары (20 

шақты) болғаны жөн. 

Спичрайтер. 

Жұмысының негізі мақсаты - компания басшылығының көпшілік 

алдындағы сөйлейтін сөздерінің мәтіндерін жазу. 

Қызметінің негізгі бағыттары: 

Интервью, баспасөз мәслихаттары, брифингтер және басқа жария шаралар 

үшін мәтіндік материалдар жазу; 

Компания басшылығының ресми хат алмасуы үшін мәтіндер әзірлеу; 

Өкілеттік материалдар әзірлеу; 

Басшылықтың тапсырмасы бойынша дайын мәтіндерді тексеру және 

редакциялау.  

БАҚ өкілдерімен күнделікті жұмыс істейтін, қоғаммен байланысты жан-

жақты жолға қойған ұйымдардың баспасөз қызметінің штатында, сондай-ақ  

ресми ақпаратты тарату жөніндегі маман болады.  Оның негізгі мақсаты 



компанияның стратегиялық PR–жоспарына сәйкес мекемеде болып жатқан 

оқиғалармен жұртшылықты жедел хабардар ету болып табылады.  

Жедел ақпарат тарату жөніндегі маманның негізгі қызмет бағыттарына: 

Компания қызметі туралы жаңалықтар алу үшін ішкі құрылымдық 

бөлімшелер басшыларымен жедел байланыста болу; 

Алынған ақпаратты өңдеу, өзіндік ақпарат ағынын қалыптастыру; 

Жаңалықтарды тарату үшін бөлім басшылығымен келісу және оның 

рұқсатын алу; 

Жаңалықтар және ақпарат агенттіктерінің таспаларында, сондай-ақ 

бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру үшін ақпараттық 

хабарламалардың мәтіндерін құрастыру; 

Жекелеген бұқаралық ақпарат құралдарының талаптары мен 

сұраныстарына сәйкес жаңалықты материалдардың формасы мен стилін бір 

қалыпқа түсіру; 

Жаңалықты материалдарды ақпарат арналары мен бұқаралық ақпарат 

құралдарына тарату; 

Жаңалықтар адресаттарының ақпараттық өнімдеріне жүйелі талдау жасау. 

Компания қызметі туралы ақпараттық хабарламалардың жариялануы жөнінде 

басшылыққа арнап есептер және аналитикалық жазбалар құрастыру жатады. 

Ақпарат тарату маманына қойылатын талаптар:  

Білімі: жоғары (журналистика факультеті). Жасы:25-тен жоғары. 

Бұқаралық ақпарат құралдарында кемінде екі жылдық жұмыс тәжірибесі 

болуы, коммуникация теориясын білуі шарт. БАҚ-та жарық көрген 20 шақты 

материалы болуы керек.  

Саясатта, экономикада және әлеуметтік өмірде аса маңызды рөл ойнайтын 

мекемелердің баспасөз қызметтерінде, әдетте, аналитикалық топ 

ұйымдастырылады. Аналитиктер әлеуметтану, саясаттану, саяси жарнама, PR, 

әлеуметтік және экономикалық процестерді басқару сияқты ғылым 

салаларының өкілдері болып табылады. Олардың міндеті - баспасөз қызметінің 

практикалық жұмысын қоғаммен байланыстың тиімділігін артыруға септігін 

тигізетін ғылыми-зерттеу бағдарламаларымен байланыстырып отыру. Бұл 

мақсатты жүзеге асыру үшін аналитикалық топ: 

-Редакциялық қызметке, БАҚ аудиториясына социологиялық зерттеу 

жүргізудің тұжырымдамалары мен бағдарламаларын әзірлейді, журналистік 

жұмысқа қатысты ұсыныстар береді; 

-Қоғам дамуының, экономиканың, әлеуметтік өмірдің көкейтесті 

проблемалары бойынша шығармашылық ұжымдарға, журналистерге, қоғамдық 

тілшілерге кеңесшілік қызмет көрсетеді; 

-Журналистік практика, саяси жарнама, PR мәселері бойынша 

конференциялар, «Дөңгелек үстелдер», актуальды пікірталастар мен 

талқылаулар өткізу мақсатында ғылыми күштермен (қоғамтанушылармен, атап 

айтқанда саясаттанушылармен, журналистика зерттеушілермен) байланыс 

орнатады; 

-Баспасөз қызметінің аналитиктері айналысатын мәселелер ауқымындағы 

кітаптарға, брошюралар мен басқа да кітап өнімдеріне рецензиялар береді; 



-PR, имидж, абырой-бедел, паблисити саласында саяси науқандар, арнайы 

оқиғалар тұжырымдамаларын әзірлейді.   

Аналитикалық топ құрамына сондай-ақ шолушы кіреді. Шолушының 

негізгі міндеті газет-журнал беттерінде, теледидар және радио хабарларында 

белгілі бір проблемалардың жарық көруін қадағап отыру, оның сапасын 

анықтап, қарастырылып отырған ахуалдың өрбуіне болжам жасау, ұсыныстар, 

тұжырымдар беру. Кезекті баспасөз мәлихатына әзірлік барысында шолушы 

проблеманың тақырыптық досьесін қалыптастырып, түрлі анықтамалар мен 

жаднамалар әзірлейді. Шолушы журналистік қызметпен тікелей таныс болуға 

міндетті. 

Үлкен мекемелердің баспасөз қызметтерінде аталған қызметкерлерден 

бөлек фототілші, видеооператор сияқты мамандық өкілдері де болуы мүмкін.   

Баспасөз қызметінің шығармашылық тобындағы меншікті тілшілер, ТВ-

репортерлер мен операторлар БАҚ редакциялары үшін материалдарды өздері 

әзірлеп бере алады. 

Халықаралық деңгейдегі ірі ұйымдардың баспасөз қызметтері техникалық 

тұрғыдан жақсы жарақтандырылуымен ерекшеленеді. Әдетте, олар соңғы 

үлгідегі телефондар мен телетайптарды, факстерді, компьютерлер мен 

электронды дерек банктерін, ішкі теледидар жүйесі мен радиожелісін, 

автоматтандырылған ақпараттық-анықтамалық пункттерді иеленіп, 

кітапшалар, пресс-релиздер мен өзге де баспа өнімдерін шығара алады, 

сондай–ақ оларда қызмет көрсету сервисі де (тамақтандыру, экспедиция, көлік, 

т.б.) жолға қойылған.   

Журналистерді аккредитациялау. Акредитациялау тобы журналистерге 

аккредитация кәртішкелерін, сондай-ақ теледидардың шығармашылық 

бригадаларының, фототілшілердің жұмысын қамтамасыз ететін құжаттар 

береді, БАҚ өкіліне бекітілген жеке пресс-бокстың кілтін табыс етеді. БАҚ 

өкілдерін аккредитациялау квоталарын әкімшілік басшылығы, баспасөз 

қызметінің жетекшісі редакциялардан түскен өтініштер санына, бөлмелердің 

техникалық мүмкіндіктеріне (журналистердің жұмыс орындары, байланыс 

құралдарының «қуаты»), т.б.) орай айқындайды. БАҚ редакцияларының 

өтініштері мен квотаға сәйкес акккредитациядан өткен журналистер 

аккредитациялық анкета толтырады.  

Баспасөз қызметінің жетекшілері журналистерге арнап баспасөз 

мәслихаттарын өткізіп, мәдени бағдарламалар ұйымдастырады.   

Баспасөз хатшысы. Баспасөз қызметіндегі басты тұлға баспасөз хатшысы 

болып табылады. Ол өз қызметінде үш функцияны: ақпараттық, қоғамдық-

саяси және басқарушылық атқарымдарды жүзеге асырады. Оның қызметі 

басшылықтың қоғаммен және бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-

қатынас стилін бедерлеп көрсетеді. Жұртшылықты өз мекемесінің қызметімен 

ұдайы хабардар етуге ұмтыла отырып, баспасөз хатшысы апталық баспасөз 

мәслихаттарында, ай сайынғы кездесулерде немесе маңызды оқиғалардан 

(жаңа шешімдер қабылдау, жаңа тағайындаулар) кейін іле-шала 

журналистермен әрдайым жүздесіп отырады. Журналистермен кездесулер 

арқылы баспасөз хатшысы қызметінің ақпараттық функциясы жүзеге асады. 



Журналистермен жұмыс істеу барысында баспасөз хатшысы олардың 

даярлығы жоғары мамандар екендігін әрі  проблеманың мәнін жете 

түсінетіндіктерін есепке алуы, редакцияға (немесе телефонға) асыққандықтан, 

берілетін жаңалықтарға өз мақаласын немесе есебін енгізіп үлгіруге  

тырысатындықтан журналистер баспасөз мәслихатын аяқтамай кетіп 

қалатындықтарын ескеруі керек. Сондықтан да журналистердің уақытын 

үнемдеуге көңіл бөліп, белгіленген регламентті сақтау үшін оларға  берілетін 

ақпарат қысқа да нұсқа болуы, «тоқсан ауыз сөз тобықтай түйінге сыюы», 

маңызды ақпарға баса назар аударылуы керек. Баспасөз мәслихаттарына 

журналистердің қатысуы мақаланың жарық көретіндігін  емес, тақырыпқа 

ынта-ықылас аударылғандығын білдіреді.  

Тілшілер алдында сөйлей отырып, баспасөз хатшысы уақиғаның егжей-

тегжейін баяндайды, ой-пікірлерді, қосымша айғақ-дәлелдерді келтіреді,  

балама көзқарастарды  ұсынады, сөйтіп басшылықтың іс-қимылына, 

басқарушылық шешімдерге түсініктеме береді, түрлі көзқарастарды бүкпесіз 

қарастыру, оппоненттеріне құрмет білдіру арқылы жұртшылық сенімінен 

шығады. Түсініктеме беру өнері арқылы баспасөз хатшысының қоғамдық-

саяси функциясы жүзеге асады. Өз түсініктемелері арқылы ол сол кезеңде 

маңызды болып отырған қоғамдық қатынастарды айқындап, баспасөз 

мәслихаттарында талқыланатын оқиғалардың мән-жайын білуге мүдделі 

әлеуметтік институттарға үн қатады. 

Ақыр-соңында, баспасөз хатшысы арқылы көп жағдайда басшылықтың 

бұқаралық ақпарат құралдарымен, қоғаммен кері байланысы жүзеге 

асырылады. Баспасөз хатшысы жария ететін жағымды-жағымсыз  ақпаратқа 

жауап реакция ұйым ішінде дереу белгілі болып, мұның өзі баспасөзбен 

қарым-қатынас стилін өзгертуге мұрындық болады. Баспасөз хатшысының 

басшылық пен жұртшылық арасындағы кері байланысқа араласуы оның 

қызметінің басқарушылық функциясын жүзеге асырады.  

Объективтілік, жеделдік, шынайылық, оқиғаны жария етудегі немесе 

түсініктеме берудегі ақпараттық толымдылық   баспасөз хатшысы қызметінің 

принциптері болып табылады, оның ой-толғамдарының беделділігі 

лауазымның ресми мәртебесімен, сондай-ақ ұйымның, билік құрылымының 

мәртебесімен нығая түседі. 

Баспасөз хатшысының жұмыс күні өте тығыз: ол басшылықпен іскерлік 

жағдайда жолығысып, түрлі жиналыстар мен мәжілістерге қатысады, жедел 

ақпаратпен танысып (құжаттарды, мәлімдемелерді, ішкі (қызметтік) ақпаратты, 

баяндамаларды және шолуларды оқып) шығады, поштаға талдау жасайды, 

құлақтандырылып қойылған баспасөз мәслихаттарына даярлық жасайды, 

баспасөз мәслихаттары мен брифингтер өткізеді, журналистермен 

(редакциялармен)  бейресми жағдайда кездеседі, басшылыққа арнап 

ақпараттық топтамалар әзірлейді, басшы іссапарға шыққанда еріп жүреді. 

Оның әр күні түрлі оқиғалар мен жаңалықтарға толы. 

Баспасөз хатшысының айрықша міндеттерінің бірі – басшының сөзін жазу 

(ірі ұйымдарда бұл жұмыспен арнайы маман-спичрайтер айналысатыны 

жоғарыда айтылды). Әрбір сөзде баспасөз хатшысы басшының тыңдарман, 



көрермен жазбай танитын сөйлеу мәнерін, имиджін сақтауы қажет; өз 

бастығының әрбір сөзін белгілі науқанға, оның тұрақты қызмет өрісінің 

бағыттарына бағындыруы; аудитория назарын басшының кезекті сөйлеген 

сөзіне (мәтінге тыңдарманды елең еткізер ақпарат қосу арқылы) аударуға; әзіл-

қалжыңды, қанатты сөздерді орынды пайдалану арқылы шешен сөзіне  ықылас 

оятуға тиіс. 

Сөз жазуға тек баспасөз хатшысы ғана емес, сондай-ақ басшының өзі, 

оның кеңесшілері, сөзде көтеріліп отырған мәселе бойынша сарапшылар да 

атсалысады. Бұл басшы командасының шығармашылық тобының 

шығармашылық жұмысы (кеңесшілер мен референттер сөздің ұсынылған 

нұсқасын қарап шығып, түзетулер енгізеді) болып табылады. Басшының өзі 

болса,  сөздің композициясын да, дәлелдемені де толығынан өзгерте алады. 

Баспасөз хатшысының бүкіл қызметі түрлі талаптармен, ережелермен, 

регламенттермен және процедуралармен реттеліп отырады. Ол «екі майданға» 

жұмыс істейді: «өз» қамына қоса, ол бастығының да бүкіл іс-әрекетінен 

хабардар болады. Басшының күнделікті тығыз графигіндегі кез келген бос 

уақытты баспасөз хатшысы кеңес алуға, тұжырымдар жасап, кезекті сөздер мен 

баспасөзге арналған мәлімдемелер жоспарын құруға, ағымдағы баспасөз 

мәслихаттарын өткізуге пайдаланып қалуға тырысады.  

Басшының командасына қатыстылық лидермен қатар жұмыс істегенде 

баспасөз хатшысын саналы түрде көлеңкеге, екінші планға ауысуға 

итермелейді. Журналистермен ұйымдастырушылық жұмыс барысында 

баспасөз хатшысы өз талантын көрсетсе де, оның бүкіл жеке табысы 

басшының, команданың, белгілі бір құрылымның абырой-беделіне қосылады.  

Режиссер актердің ойынына барын салатыны тәрізді баспасөз хатшысы да өз 

лидерінің ресми мәлімдемелерінің жұрттың көңілінен шығуы үшін тырысып 

бағады. Осы орайда қоғамдық-саяси немесе экономикалық (коммерциялық) 

қарым-қатынастарға байланысты қайсыбір оқиғаға өз көзқарасын білдіруі 

орынсыз саналады. Баспасөз хатшысының өзі өткізген баспасөз 

мәслихаттарының қорытындылары бойынша аналитикалық шолулар жазып, 

журналистермен шығармашылық сайысқа түсуінің, оларға «журналистиканың 

озық үлгісін» көрсетуінің  қажеті де шамалы. Мұның бәрі баспасөз 

хатшысының өзіне жүктелген тікелей міндеттен-журналистермен 

ұйымдастыру жұмыстарын жүргізуден ауытқу  болып табылады. Баспасөз 

қызметі жетекшісінің өзге қаламгерлер қолына түсе бермейтін ақпаратты 

пайдаланатын мүмкіндігі бар, міне, осыдан келіп баспасөз хатшысы өзінің 

қызмет жағдайын асыра пайдаланады деген пікір туындауы ықтимал. 

Сөйтіп, алымды баспасөз хатшысы ақпараттың қайнар көзі болуы керек, 

журналистер тек сонымен ғана сөйлесуге ұмтылулары тиіс, себебі ол 

басшылықпен күніне бірнеше мәрте жолығысады, жақсы хабардар болып, 

бағдарламаларды жасауға, талқылау мен жүзеге асыруға, түйінді шешімдерді 

қабылдауға қатысады, сондай-ақ басшыны журналистермен жүздесуге 

даярлайды, сондықтан да ол  бұқаралық ақпарат құралдарының назарын аудара 

алатын ақпараттық желеу табуға және ақпаратты мүдделі жұртшылық 

топтарына жеткізу үшін мүмкін болған барлық құралды пайдалануға тиіс. 



Баспасөз мәслихаты. Журналистермен жұмыс істеу барысында баспасөз 

хатшысы жүзеге асыратын ұйымдастыру шараларының бірі – баспасөз 

мәслихаты. Тұрақты баспасөз мәслихаттары арнайы жабдықталған жайларда - 

баспасөз клубтарында, конференц-залдарда, журналистер клубтарында, 

баспасөз орталықтарында өткізіледі. Оларда станционар құрал-жабдық: 

микрофондар, ТВ-камералар, жарықтандыру құрылғылары, телевизия 

қабылдағыштар, телефакс және телефон байланысы, Интернет, техникалық 

қызметтер-фотолаборатория, ұйымдастыру техникасы, ілеспе аударма жүйесі, 

аккредитация және қауіпсіздік қызметтері, сондай-ақ дәрігерлік пункт, 

дәмхана, газет-журналдар, кеңсе тауарлары, сый бұйымдар сатылатын  

дүңгіршектер болады. 

Баспасөз мәслихаты журналистерге онша таныс емес орында өткізілсе, 

арнайы сызба арқылы қалай жету керектігін түсіндіріп, көлік тоқтайтын 

орындарды көрсету қажет. Мәслихат өткізілетін орын таңдалғаннан кейін 

мына төмендегілерге назар аудару қажет болады: 

-Орын саны шақырылған журналистер санына сәйкес келгені жөн, сондай-

ақ қосымша 10-15 орын ұстау керек; 

-Қызмет көрсететін адамдар тапсырылған іске жауапкершілікпен 

қарайтын білікті мамандар болғаны дұрыс; 

-Таратылатын материал жеткілікті болуы тиіс, әрбір журналист үшін 

пресс-кит, яғни пресс-релиздер, 5-6 беттік қосымша материалдар, 

фотографиялар, графиктер мен диаграммалар, ұйым туралы егжей-тегжейлі 

мәліметтер, сөз сөйлеушілердің тізімі және сөздердің қысқаша мазмұны, ұйым 

менеджерінің визит кәртішкесі әзірленеді. Пресс-китке сондай-ақ фирма 

өнімінің шағын үлгілері (логотип басылған пластик дорба, блокнот, қалам, т.б.) 

кіруі мүмкін; 

-Аудио және бейне техника арнайы орында тұруы және тексерілуі қажет; 

-Баспасөз мәслихаты аяқталған соң эксклюзивті интервью алғысы және 

редакцияға жедел хабар жеткізгісі  келетін журналистер үшін бос бөлме 

қарастырылғаны жөн, бұл бөлмеде жұмыс үстелдері, телефон-факстер, 

телекоммуникация құралдары болуға тиіс. 

-Баспасөз мәслихатында сөйлеушілер алдында олардың аты-жөндері, 

лауазымдары жазылған тақталар тұруы керек. 

Баспасөз қызметі редакцияларға алдын ала шақыру жібереді, келетін 

журналистердің тізімін алады. Бұл әсіресе, баспасөз мәслихатынан соң 

коктейль немесе фуршет ұйымдастырғанда қонақтар санын білу үшін қажет.  

Мәслихат өткізудің қолайлы уақыты таңғы 10-нан түскі 15-ке дейінгі 

кезең, себебі журналистер материалдарын кешкі жаңалықтарға дейін әзірлеп 

үлгіре алады.  

Баспасөз мәслихатын өткізу сценарийінде орындаушылар көрсетіліп,  

бөлінетін уақыт (минутына дейін) есептеледі, атап айтқанда: 

Мәслихат ашылып, оны ұйымдастырушылар таныстырылады; 

Жүргізуші кіріспе сөз сөйлейді; 

Шешендерге сөз беріледі, хабарламалар жасалады; 

Сұрақтарға жауап беріледі; 



Мәслихат жабылады. 

Слайдтар,бейнероликтер көрсетілетін, сусындар ұсынылатын бейресми 

бөлім де қарастырылады. 

Баспасөз мәслихатын баспасөз хатшысы (немесе баспасөз орталығы PR–

агенттіктің, баспасөз клубының жауапты қызметкері) жүргізеді, 

аккредитацияланған журналистерге арналған мәдени бағдарламаны да баспасөз 

қызметі қамтамасыз етеді. 

Баспасөз мәслихаты бір сағат ішінде аяқталуы қажет, сұрақ-жауапқа, 

әдетте, 15-20 минут бөлінеді. Соңғы сұрақ әдейі бөліп көрсетіледі де, оған 

жауап берілгеннен кейін баспасөз мәслихаты жабылады.  

Журналистерге баспасөз мәслихаттарынан бөлек брифингтер де 

ұйымдастырылады. Брифингке бөлінетін уақыт қысқа болғандықтан әдетте 

сұрақтарға жауап берілмейді. Төмендегі суретте баспасөз мәслихаты мен 

брифингтің ерекшеліктері көрсетілген. 

 
5-кесте. Баспасөз мәслихаты мен брифинг 

 

 Шараның атауы Жалпы сипаттамасы Өткізу ерекшеліктері 

Баспасөз мәслихаты Шақырылу себебі-ұйым және 

жұртшылық үшін елеулі мәні 

бар оқиға туралы ақпаратты кең 

аудиторияға жеткізу.  Баспасөз 

мәслихатына ұйымның бірінші 

басшысының қатысқаны жөн. 

Ұзақтығы-1-2 сағат. Сұхбаттасу-

диалог орын алады. Ұйым 

өкілдерінің  сөздері мен 

журналистер сұрақтарына 

берілетін жауаптардың 

арақатынасы үштің біріндей 

болады.  

Брифинг Баспасөз мәслихатымен 

салыстырғанда ағымдағы және 

тұрақты өткізілетін шара болып 

табылады, оған арнайы 

ақпараттық желеудің де қажеті 

шамалы. Бұл-жүргізілген жұмыс 

жөніндегі (мәселен, ішкі істер 

министрлігінің) есеп. Брифингті 

баспасөз хатшысы немесе 

арнайы өкіл өткізе алады.  

Ұзақтығы -30-45 минут. Монолог - 

ұйым өкілі өзі ғана сөйлейді. 

Сұраққа жауап сирек беріледі.  

  

2.3.  Баспасөз қызметі маманына қойылатын талаптар 

Баспасөз қызметінде жоғары оқу орындарын «қоғаммен байланыс» және 

«журналистика» мамандықтары бойынша бітірген түлектер жұмыс істеуге тиіс. 

Біздің елімізде «журналистика» мамандығы бойынша білім беру тарихы жарты 

ғасырдан асса, «қоғаммен байланыс» бойынша кадр даярлау енді ғана қолға 

алынуда. Міне, сондықтан да мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық 

ұйымдардың, коммерциялық құрылымдардың қоғаммен байланыс 

қызметтерінде негізінен алғанда журналистер, ішінара филологтар мен 

экономистер, саясаттанушылар жұмыс істеуде.  

Баспасөз қызметтерінің жұмыс ауқымы  тек бұқаралық ақпарат 

құралдарымен байланыс жасаумен ғана шектелмейді. Сондай-ақ олар ұйымның 

жағымды имиджін қалыптастыру, қоғаммен тұрақты қарым-қатынастарды 



жолға қою мәселелерімен де айналысады. Сондықтан да баспасөз қызметтері 

мамандарының білім деңгейіне қойылатын талаптар да жоғары. Болашақ 

баспасөз хатшылары мен қоғаммен байланыс жөніндегі кеңесшілер жалпы 

гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық, жалпы математикалық және 

жаратылыстану пәндерін игерулері керек. 

Жоғары оқу орнында оқу барысында студенттер қайсыбір фирма, ұйым, 

саяси партия және олардың лидерлері туралы пікір қалыптастыру ғылымы мен 

өнерін меңгеруге тиіс. Бұл үшін олар юриспруденция, журналистика, қоғаммен 

байланыс, саясаттану, әлеуметтану, риторика, экономика, маркетинг, 

менеджмент, жарнама саласында арнайы білім алып, тиісті кәсіпорындармен, 

ұйымдармен және мекемелермен, олардың басшыларымен, сондай-ақ «өз» 

жұртшылығымен арадағы коммуникацияны жолға қойып, қолдап отыруға 

дағдыланулары тиіс. Сондай-ақ олар мақсатты бағытталған шынайы да 

толымды ақпарат негізінде үйлесімді де оң қарым-қатынас орнатуды көздейтін 

жұмыс ұйымдастыруға үйренулері керек. Міне, сондықтан да баспасөз 

қызметтерінің мамандарына қойылатын талаптар ауқымда да жоғары болып 

табылады. Әдетте, бұл талаптардың қатарында жалпыгуманитарлық жақсы 

даярлықты, кәсіптік технология ерекшеліктерін білуді, ой-қиял кеңдігін, 

кісілермен жақсы қарым-қатынас жасай білуді, иландыра алу қабілетін, 

ұйымдастырушылық қасиет пен әзіл-қалжыңды түсіне білуді, жазу қабілетін 

және басқаларды атайды.  

Дамыған елдердегі қоғаммен байланыс бойынша білім беру стандарттары 

мамандардың мәтінмен жұмыс істеу негіздерін меңгеріп, шетел тілдерін, түрлі 

бұқаралық ақпарат құралдары технологияларын игерумен қатар менеджментті, 

экономиканы, әлеуметтануды, PR теориясын, психологияны, статистиканы 

және басқа пәндерді жақсы білуді талап етеді. Қазақстан Республикасының 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының 

сыныптамасына-классификаторына сәйкес 051400 «Қоғаммен байланыс» 

мамандығы бойынша бакалавриат пен магистратурада, сондай-ақ  

докторантурада білім алуға болады.  

Жоғары оқу орнын осы мамандық бойынша аяқтаған мамандар мына 

төмендегі салалар бойынша ұсыныстар жасауға және ғылыми зерттеулер 

жүргізуге қабілетті болулары тиіс: 

Ішкі саяси және халықаралық өмір құбылыстары мен үдерістері; 

Ұлтаралық, этносаралық және халықаралық қарым-қатынастар; 

Қаланың, облыстың, аймақтың және еліміздің, сондай-ақ қазіргі әлемнің 

әлеуметтік-экономикалық проблемалары; 

Жалпыпланеталық, жалпыхалықтық, аймақтық және жергілікті ақпараттық 

ағындар; 

Ғылыми және мәдени ынтымақтастық; 

Ішкі және сыртқы саясатты ақпараттық қамтамасыз ету; 

Ел ішінде және шетелдерде қоғамдық пікір қалыптастыру; 

Бірыңғай халықаралық экономикалық, экологиялық, мәдени және 

ақпараттық кеңістік құру; 

Жаһандану процестері; 



Қарусызданумен, қауіпсіз дүние құрумен қатысты процестер. 

Ресейлік ғалым М.А.Шишкина баспасөз қызметтерінің мамандарына 

қойылатын негізгі талаптарды былайша тұжырымдайды: 

Бұқаралық ақпарат нарығы және оның құрылымы, басқару принциптері, 

мазмұндық бағыттылығы, типтік және түр сипаттамалары, баспа, теле және 

радиоөндірісі технологиясы, басылымдар мен бағдарламалар рейтингі, бағалық 

жарнама саясаты туралы білімі болуы; 

 Бастапқы ақпаратты жинау мен өңдеу, оны заметка, сұхбат, 

корреспонденция, мақала, репортаж, хроника мен есеп сияқты кең таралған 

жанрларда жазып шығу тәрізді қажетті журналистік машықтары болуы қажет. 

Журналистік қызмет жеке техникалық құралдармен: диктофонмен, 

фотокамерамен, компьютермен және басқалармен жақсы таныс болуды 

көздейді. 

 PR субъектісінің салалық ерекшелігі, яғни баспасөз қызметінің жұмыс 

өрістері мен мазмұны жөнінде кең хабардар болуы, кәсіби бағыттағы БАҚ-

салалық немесе мамандандырылған басылымдарды, 

телерадиобағдарламаларды, қажетті тақырып аясында қалам тартып жүрген  

журналистерді жақсы білуі қажет. 

М.А.Шишкина сөйтіп, баспасөз қызметінің мамандарына кәсіби 

журналистерге қойылуға тиісті талаптарды алға тартады. 

Қоғаммен байланыс саласындағы көптеген еңбектердің авторы В.Г. 

Королько баспасөзбен байланыс мамандары қоғамдық өмірдің түрлі салаларын 

игеруге қатысты біліктілік талаптарына сай келу тиіс деп есептейді. 

Мәселен, жоспарлау саласында қоғаммен байланыс (баспасөз қызметі) 

бөлімшесінің жұмысына қатысты жалпы мәселелер бойынша басшылыққа 

кеңес беріп, ішкі және сыртқы жұртшылық топтарын ұйым басшылығының 

саясаты жөнінде хабардар еткен жөн. Басқару саласында жоғары басшылықтың 

басқарушылық шешімдерін ұйымның ішкі құрылымдары арасында насихаттау, 

ақпарат жинау және паблик рилейшнзге арналған бюджетті бөлу міндеті 

қойылады. Ал, жарнама саласында қоғамдық пікірді зерттеу, акционерлер, 

лоббистер үшін әдістемелік және ақпараттық материалдар әзірлеу, 

аналитикалық жұмыста түрлі жанжалдар мен келіспеушіліктердің алдын алып, 

тенденцияларды ой елегінен өткізу, экономикалық салада бәсекелестермен, 

дилерлермен және дистрибьютерлермен байланыс жасап, олардың өнімдерін 

жарнамалау және нарыққа шығару қажет. Коммуникация саласында жарнама 

мен паблиситиді қолдана отырып, қоғаммен бұқаралық ақпарат құралдары 

және басқа арналар арқылы қарым-қатынас орнату талап етіледі.  

  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

баспасөз қызметтерінде, басқа да салаларда істейтін «Қоғаммен байланыс» 

мамандары:  

Біріккен Ұлттар Ұйымының, ЮНЕСКО-ның, Еуропадағы қауіпсіздік 

және ынтымақтастық ұйымының және басқа халықаралық ұйымдардың 

халықаралық ақпарат саласындағы қызметті реттейтін аса маңызды 

халықаралық-құқықтық құжаттарын, ақпараттық саясатқа қатысты 

қазақстандық нормативтік-құқықтық құжаттарды білуге;  



Қазіргі заманғы бұқаралық коммуникация практикасын, оның түрлері 

мен формаларын білуге; 

Кәсіптік қызмет өрісі ретінде қоғаммен байланыстың даму және пайда 

болу тарихын білуге; 

Бұқаралық ақпарат құралдарымен, ақпараттық, жарнамалық, 

консалтингтік агенттіктермен, қоғаммен байланыс жөніндегі агенттіктермен, 

баспалармен, мүдделі фирмалармен, мемлекеттік және қоғамдық 

құрылымдармен, партиялармен және қозғалыстармен  тұрақты байланыстар 

орната білуге; 

Баспасөз орталығын, баспасөз қызметін, баспасөз бөлімін, қоғаммен 

байланыс бөлімін, қоғамдық байланыстар орталығын  ұйымдастыру және 

басқару машықтарын игеруге;  

Маңызды деректерге ие тұлғалармен, ақпарат көздерімен қарым-

қатынастар орната білуге; 

Қақтығыстану (конфликтология) және әлеуметтік психология негіздерін 

білуге және дағдарысты жағдайларда жұмыс істеу машықтарын игеруге;  

Аудиторияны ұдайы зерттеп отыруға, оның көңіл-күйін ескеруге; 

Жарнамалық, насихаттық, ақпараттық науқандарды жоспарлай және 

ұйымдастыра алуға, әлеуметтік және саяси маркетинг машықтарын игеруге, 

протоколдық-іскерлік шараларды ұйымдастыра білуге; 

Қоғамдық пікірге сұрау салу әдістемесі мен техникасын пайдалана 

білуге; 

Шешендік өнерді, көпшілік алдында сөйлеу әдістері мен тәсілдерін (сөз 

негіздерін, оның түрлерін, сөз этикеті және сұхбат жүргізу ережелерін, 

композиция мен стиль заңдарын, иландыру тәсілдерін) еркін меңгеруге, әдеби 

редакциялау машықтарын игеруге, өзінің төл публицистикалық туындыларын, 

баспасөз релизін жаза білуге; 

Бұқаралық ақпарат құралдарының техникалық, 

телерадиоэлектроникалық құралдарын, бейне мен компьютер техникасын 

қолдана және фотоға түсіре білуге тиіс. 

Өзінің іргелі дайындығы бойынша маман:  

Қазіргі заманғы процестер мен құбылыстарды, жаратылыс танудың, 

ғылым мен техниканың принципті проблемаларын, олардың әлеуметтік-

экономикалық және саяси салдарларын жетік түсінеді; 

Саяси, құқықтық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар саласындағы 

негізгі ілімдермен таныс, әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен процестерді 

ғылыми тұрғыдан талдауға қабілетті, осы ғылымдардың әдістерін кәсіптік 

және әлеуметтік қызметтің түрлі салаларында қолдана алады;  

Қазақстан Республикасының Конституциясын, қоғамда және қоғам мен 

табиғат ортасы арасындағы өзара қарым-қатынастарды реттейтін этикалық 

және құқықтық нормаларды біледі; оларды кәсіптік қызметінде қолдана алады; 

Қазақстан тарихының негізгі кезеңдерін, оның саясатын, сондай-ақ 

әлемдегі жетекші мемлекеттер мен өркениеттер тарихын біледі; тарихи 

сабақтастық және эволюция мәні мен тетіктерін түсінеді;  



Бұқаралық коммуникация және қазіргі заманғы бұқаралық ақпарат 

құралдарының негізгі проблемаларын, олардың қалыптасуы мен дамуының 

тетіктері мен заңдылықтарын, ақпарат, коммункация және қоғамдық пікірді 

қалыптастыру саласындағы негізгі теориялар мен тұжырымдарды біледі, өзінің 

кәсіби қызметі барысында туындайтын проблемаларға талдау жасау үшін 

зерттеу әдістері мен тәсілдерін қолдана алады; 

Қазақстан Республикасы ақпараттық саясатының, ақпараттық 

қауіпсіздігінің негізгі проблемаларымен таныс, оларды талдаудың әдістері мен 

тәсілдерін біледі;  

Оқу бағдарламасын аяқтаған соң өздігінен оқуға, ақпараттық және білім 

беру технологияларының негізінде өз білімін кеңейтуге қабілетті; 

Жаңа білімдерді игеруге, өзінің кәсіптік қызметінің бағыттары мен 

сипатын өзгертуге әдістемелік және психологиялық жағынан әзір;  

Өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра алады, ақпаратты сондай-ақ 

электронды есептеу техникасын пайдалана отырып жинаудың, сақтау мен 

өңдеудің тәсілдері мен әдістерін біледі, ЕЭМ және қолданбалы компьютер 

бағдарламаларын пайдалану машығына ие; 

Шетел тілін біледі, аудармашы, аудармашы-референт атқарымдарын 

орындай алады, өзге тілді ортада оқуды және кәсіптік қызметті жалғастыруға 

қабілетті; 

Ойлау мен көпшілік алдында сөйлеу мәдениетіне ие, өз ойларын ауызша 

және жазбаша дұрыс та қисынды түрде жеткізе алады, кәсіптік проблемалар 

бойынша пікірталастарға қатыса алады;  

Түрлі құбылыстар мен процестерді ғылыми талдау және болжау 

негіздерін меңгерген, оларға сапалық және сандық талдау жасай алады, арнайы 

зерттеулер мақсаттарын айқындауға және оларды жүзеге асыру үшін оқып-

үйренген ғылымдарының әдістерін пайдалануға қабілетті, пәнаралық 

жобаларға жұмыс істеуге әзір; 

Ұжымда жұмыс істеуге әзір, басқару әдістерін біледі, басқару 

шешімдерін табуға және қабылдауға қабілетті, педагогикалық қызмет 

негіздерін біледі. 

Қоғаммен байланыс қызметінің, атап айтқанда, баспасөз қызметінің 

маманы жалпы кәсіптік және арнайы даярлығына сәйкес өз жұмысының: 

ақпараттық-шығармашылық; 

әлеуметтік-психологиялық; 

ақпараттық-коммуникациялық; 

ақпараттық-басқарушылық; 

жарнамалық-ақпараттық; 

ақпараттық-аналитикалық; 

ақпараттық-референттік; 

мәдени-ағартушылық; 

ұйымдастырушылық-жарнамалық; 

ақпараттық-социологиялық; 

ғылыми-зерттеу қырларын жүзеге асыруға қабілетті. 

 



     2.4. Қоғаммен байланыс және медиарилейшнз. Медиажоспарлау 

Қоғаммен байланыс практикасында бұқаралық ақпарат құралдарымен 

қарым-қатынастар (медиарилейшнз) айрықша рөл атқарады. Сондықтан да 

медиарилейшнздің мән-мағынасын ұғынудың болашақ PR маманы үшін 

маңызы зор. Кезкелген  ұйым өз жұмысының жетістіктерін қалың көпшілікке 

жеткізу үшін толыққанды ақпараттық саясат жүргізуге тиіс. Осы мақсатты 

жүзеге асыру барысында ұйым сыртқы ортаға берілетін ақпаратты бағдарлап 

әрі жіті қадағалап отырады. Бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынас 

саласы ретінде медиа-рилейшнз ұйымдағы ақпараттық процестерді басқарудың 

маңызды буыны ретінде көрінеді. Ұйым мен қалың көпшілік арасындағы 

әмбебап әрі қолжетімді делдал саналатын  бұқаралық ақпарат құралдарымен 

ынтымақтаса жұмыс істеу арқылы ұйым өзіне қажетті ақпаратты 

жұртшылыққа жеткізе алады. 

Ұйымның бұқаралық ақпарат құралдары қалыптастырған образы медиалық 

образ деп аталады. Ол жағымды не жағымсыз болуы мүмкін. Жағымды образ 

қалыптастыру үшін БАҚ-пен арнайы жұмыс істеу талап етіледі. Себебі, ұйым 

есігі журналистер үшін жабық болған жағдайда ақпараттың өзге арналар 

арқылы тарауы ықтимал, ал ол ақпарат ұйымның қолайсыз бейнесін сомдауы 

да ғажап емес. Батыс елдерінде ұйым жөніндегі жария (жарнамалық емес-

медиалық) ақпараттың болмауы қалыптан тыс ахуал саналады, тіпті мұндай 

ұйым құзіретті органдардың сезігін тудыруы да мүмкін. Сондықтан мөлдірлік 

(транспаренттік), ақпараттық ашықтық Батыс қоғамында үйреншікті ахуал 

саналады. Медиарилейшнз де осы ақпараттық ашықтықтан бастау алады. 

Қазіргі нарық заманында белді ұйымдардың қай-қайсысы да медиалық 

капитал-бедел жинауға ұмтылады, себебі бұл бедел түптің-түбінде қаржы 

капиталына айналатынын өмірдің өзі көрсетіп отыр. Осыған орай бұқаралық 

ақпарат құралдарымен жұмыс үзік-үзік емес, тұрақты түрде жүргізілуі тиіс. 

Сөйтіп, медиарилейшнзге «ұйымның медиалық образ-бейнесін жасауға 

бағытталған, бұқаралық ақпарат құралдарымен немесе олардың 

қызметкерлерімен арадағы тұрақты өзара байланыстар жүйесі» деген анықтама 

беруге болады. 

Медиалық образ жасау ұйымнан сыртқары ортаға, соның ішінде медиалық 

ортаға, кейіннен аудиторияға  шығатын ақпаратты қадағалап, басқарып 

отырудан басталады. Медиаобраз жасау  бұқаралық ақпарат құралдарынан 

аудиторияға берілетін ақпаратты басқарып, бақылап отырумен барабар ұғым. 

Ақпаратты бақылау дегеніміз ұйымнан  сыртқы ортаға берілетін кезкелген 

хабар-ошарды қатаң тәртіппен қадағалап отыруды ғана білдірмейді, сондай-ақ 

осындай ақпаратқа жағымды сипат беруді, сөйтіп, ұйымның ұнасымды 

образын қалыптастыруды көздейді. Қоғаммен байланыс мамандары медиаға 

беретін материалдар нақ осы мақсатқа бағытталуы қажет. 

Қоғаммен байланыс жөніндегі белігілі ресейлік маман А.Н.Чумиков 

ақпаратты басқарудың өзіндік бағыт-бағдарын ұсынады.      

Біріншіден, өзіндік ақпараттық арна қалыптастыру қажет, ол билік 

органдарының, бәсекелес құрылымдардың ақпарат ағынына тәуелді болмауы 

керек. Бұл міндетті баспасөз релиздерін тарату, арнайы шаралар кезінде 



журналистерге материалдар беру жолымен бұқаралық ақпарат құралдарына 

ұдайы ақпарат жеткізіп тұру арқылы жүзеге асыруға болады. Сөйтіп, ұйым 

танымалдығына қол жеткізіледі. 

Екіншіден, ақпарат ағынын нақты арнаға бағыттау, берілетін хабар-ошарды 

түпкі мақсатқа орай құбылту керек. Ұйым жөнінде бұқаралық ақпарат 

құралдары да, жұртшылық та жақсы хабардар болған жағдайда ақпарат нақты 

мақсатқа, мәселен   белгілі бір тауардың, қызметтің, болмаса жобаның 

танымалдығы мен өтімділігін артыруға бағытталады. 

Үшіншіден, ақпарат құралдарымен  әріптестік қатынастар орнатқан жөн. 

Ұйым таратқан ақпарат бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан кең қолданыс 

тауып жатса, беделді БАҚ редакцияларымен ақпарат алмасу жөнінде  

ынтымақтастық жасауға көшу қажет болады.  

Медиарилейшнзбен айналысатын қоғаммен байланыс мамандары 

бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынаста журналистермен қоян-

қолтық араласуға, арнайы ақпараттық оқиғалар (баспасөз мәслихаттары, 

кездесулер, тұсаукесерлер) ұйымдастырып отыруға тиіс, бұл шаралардың 

көздейтін нысанасы ұйым танымалдығын арттыру болғаны жөн. 

Тиісті хабарламалар әзірленгеннен кейін ақпаратты тарату құралдарын  

пайдалануды жоспарлау сайысы басталады. Мұндай жоспарлау:  

Ақпаратты тарату құралдарын бағалау; 

Қолайлы құралдарды таңдау; 

Осы құралдарды пайдалану саласындағы қажетті шешімдерді қабылдау 

кезеңінің болуын қадағалайды. 

Клиенттерді кеңінен тарту, көкжиекті кеңейтіп, қызмет тиімділігін арттыру 

үшін жұртшылықтың фирмаға, оның жұмыс нәтижелеріне деген жылы 

көзқарасы, мекеменің қоғамдағы беделінің, имиджінің қалыптасуы үлкен орын 

алады, бәсекелік күрестің, табыс мөлшерін ұлғайтудың маңызды факторы 

болады. 

Аудитория (фирмалардың  тұтынушылары мен ықтимал клиенттері, қаржы 

мекемелері және үкіметтік ұйымдар) фирма қызметінің түрлі қырларын ашып 

көрсететін шынайы да толық ақпаратқа зәру. Өйткені, біздің фирмалардың 

жариялайтын ақпараттары жалаң таныстыру сипатында. Ақпаратты 

мүмкіндігінше толық мәліметтермен қамтамасыз ету, оның Қазақстан 

нарығында қалыптасып отырған ұғым-түсініктерге сәйкес болуын ескеру жағы 

жеткіліксіз болып отыр. 

Жалпы, фирма өнімін  тұтынатын халықтың арнайы мағлұмат, деректер 

алып, өзі таңдаған несие мекемесімен ұзақ мерзімдік байланысқа түсуінде 

тікелей жарнаманың атқаратын рөлі мол екендігіне біз ілгеріректе тоқталған 

болатынбыз. Дегенмен, фирма өнімі туралы жалпы ақпараттың сол фирма 

жөніндегі неғұрлым кең түсінікке ұласуы тұтынушылардың қазіргі кезеңде 

ғана емес, болашақта да нақ осы фирманы таңдауына себепкер. Себебі, несие 

мекемесі өзі және өзінің қызметі жөнінде жұртшылықтың ынтызар топтары 

арасында жағымды пікір қалыптастыра алса, бұл алға қойылған мақсаттарға 

жедел жетуге жәрдемдеседі. Аталған мәселенің фирманың өз қызметкерлеріне 

де қатысы бар. Өйткені фирманың аты жер жарып, имиджі ілтипат туғызса, 



білімді жас мамандарды жұмысқа тарту да, олардың фирма мақсаттары мен 

міндеттерін түсіністікпен қабылдауы да жеңілдей түседі. Мұндай фирманың 

жарнамасына көпшілік сеніммен қарап, ықылас танытады. 

Фирманың жалпы стратегиясымен тығыз байланысты жүйелі жарнамалық 

қызметке ауқымды нарықтық және ішкі ақпарат қажет болады. Негізінен 

алғанда бұл ақпарат: 

Нарықтың толымдылығы; 

Фирма өнімінің өмірлік циклының кезеңдері;  

Бәсекелестер қызметі; 

Мақсаттық топтардың сипаттамалары; 

Жарнама көздерінің тиімділігі, бағасы сияқты өлшемдерге қатысты. 

Мұндай деректер нарықты зерттеу барысында алынады. Ақпараттық 

технологиялардың арқасында маркетингтің интеграцияланған ақпараттық 

жүйелерін жарнаманы жоспарлауға пайдалану мүмкіндігі туындап отыр. Егер 

жарнама тұжырымдамасы фирманың өзінде емес, сыртта (жарнама агенттігінде 

немесе кеңесшінің жәрдемімен) жасалса, қажетті ақпарат егжей-тегжейлі 

брифинг түрінде беріледі. Жарнаманы жоспарлауда: 

Жарнама не үшін жүргізілуге тиіс (жарнаманың міндеті)? 

Не жарнамаланады (жарнама объектісі)? 

Түбінде қандай нәтижеге жетуге тиіспіз (жарнаманың мақсаты)? 

Жарнама кімге арналған, бағытталған (мақсаттық топ)? 

Нені жарнамалауға тиіспіз (мақсаттық ауқым)? 

Қолда қандай құралдар бар (жарнама бюджеті)? 

Қандай ақпарат құралдары пайдаланылуға тиіс (жарнама көздері)? 

Жарнама қандай түрде берілмек (жарнама құралы)? 

Не берілуге тиіс (жарнамалық хабарлама)? 

Қандай жиілікті қолдануымыз қажет (жарнаманың берілу мерзімі)? - деген 

сауалдарды бөліп көрсетуге болады 

Жоспарлау барысында басты назар мақсатты топтарға аударылады, себебі 

жарнама пәрменділігінің айқын көрсеткіші болмайды, оның тиімділігі көбіне-

көп адреске бағытталуына байланысты 

Жарнаманы тарату құралдарын таңдау мен қолдану жарнама науқанын 

жасау мен жүргізу жөніндегі кәсіби қызметтің дербес те өте жауапты түрі 

болып табылады. Медиажоспарлау жарнама тарату құралдарында жарнамалық 

хабарламаны орналастыру дегенді білдіреді, оның тиімділігі медиажоспар 

алдында қойылған мақсаттарға аз шығын шығарып жетуге байланысты 

болады. Жарнама науқанында пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары 

туралы деректердің барлығы медиажоспар негізіне алынады. 

Медиажоспар жарнамалық жолдауды мақсатты нарықтарға жеткізетін 

таратушыларды таңдау, қандай таратушыларды сатып алу және олардың 

әрқайсысына қанша төлеу керектігі туралы шешім қабылдау, жарнаманы 

орналастыру кестесі және оны жариялау әдістерін анықтау жөніндегі ақпарат 

бар құжат болып табылады. 

Медиажоспар фирманың маркетингік жоспарының бір бөлігі болып 

табылады. Медиажоспарлау жөнінде шешім қабылдауға қажет маркетингтік 



жоспардың негізгі деректері тауар маркасы  және оның нарықтағы жағдайы, 

жарнаманың мақсатты  аудиториясы және тауарды тұтынушылар туралы 

ақпарат болып табылады. Оларға сондай-ақ тауар өткізілуі тиіс нарық туралы, 

сұранысқа әсер ететін маусымдық және өзге де параметрлер, маркетингтік 

коммуникациялардың сипаттамасы және басқа мәліметтерді жатқызуға 

болады. 

Медиажоспарда маркетингтік коммуникациялар кешенінің барлық бөліктері 

ескеріліп, үйлестірілуі тиіс. БАҚ бұл орайда жарнамалық ақпарат таратылатын 

арна ретінде көрінеді. 

Медиажоспар жарнаманың жалпы стратегиясына байланысты болады. 

Медиажоспарлау мақсаттарына жету жолдары жарнама берушінің 

медиастратегиясының мәні-маңызын құрайды. Медиастратегия фирманың 

коммуникативтік стратегиясының құрамдас бөлігі болып табылады. Ол: 

-жарнамаланатын тауар; 

-жарнама науқанының міндеттері; 

-жекелеген бұқаралық коммуникация құралдарының (БКҚ) 

артықшылықтары мен кемшіліктерін ескере келгендегі жарнама жеткізуші  

БАҚ тиімділігі; 

-жарнама тарату арнасының креативтік стратегияға сәйкестігі; 

-бұқаралық коммуникация құралдарының мақсатты аудиториясының 

ерекшеліктері; 

-жарнама науқанының бюджеті сияқты факторлар ескеріле отырып түзіледі. 

Жарнамалау практикасында медиастратегияның бірнеше түрі қолданылады: 

1)  аралас БКҚ (Mix communication), мұнда дәстүрлі жарнама 

жеткізушілермен (БАҚ) қатар жарнамадан бөлек маркетингтік 

коммуникацияның өзге де құралдары қолданылады (PR, тікелей маркетинг, 

сатуды ынталандыру жөніндегі шаралар); 

2) аралас  БАҚ (Mix-media), мұнда жарнама бюджеті әртүрлі бірнеше БАҚ 

арасында бөлінеді, оларды пайдалану жарнама науқаны жоспарында көзделеді; 

3) жарнаманы таратудың бір арнасын қолдану, мұндай арна ретінде қандай 

да бір бұқаралық ақпарат құралы таңдап алынады. 

Өзге сыныптама негізіне БАҚ-ты фирманың коммуникативтік стратегиясын 

жүзеге асыру барысында пайдалану тактикасы алынады. Оларды: 

1) үздіксіздік стратегиясы (бұл орайда жарнама науқанының жиілігі тұрақты 

болып, уақыт өткенімен өзгермейді); 

2) алмасу стартегиясы (алғашқы кезеңдегі неғұрлым жоғары белсенділік 

жарнама науқанының келесі кезеңдеріндегі неғұрлым төмен белсенділікпен 

алмасып отырады); 

3) үздік-үздік жарнамалау стратегиясы (бұл ретте белсенді жарнама 

жүргізілетін және жарнама жүргізілмейтін кезеңдер алмасып отырады) деп 

тұжырымдауға болады.  

Баспасөз релиздері (пресс-релиздер). Баспасөз релиздері бұқаралық ақпарат 

құралдарымен тұрақты да сенімді байланыс орнату құралы, ұйымның 

ақпараттық саясаты тетіктерінің бірі  болып табылады. Оған қойылатын негізгі 

талап-қысқалық пен нақтылық. Бір ғана оқиға немесе жаңалық жөнінде 



баяндайтын баспасөз релизінің көлемі 1-2 беттен аспайды. Баспасөз 

релиздерінің анонс (пресс-релиз-анонс) және жаңалық (пресс-релиз-жаңалық 

немесе ньюс-релиз) сияқты түрлері бар. Пресс-релиз-анонс журналистер 

назарын алда болатын оқиғаға аударса, ньюс-релиз орын алған оқиға туралы 

баяндайды. 

Баспасөз релиздерімен қатар бэкграундер (кеңейтілген баспасөз релизі), 

сұрақ-жауап парағы (сұрақ-жауап формасында берілетін бэкграундердің бір 

түрі), факт-парақ (ағылшынша fact-sheet, статистикалық деректерге 

негізделетін, анықтама түрінде берілетін бэкграундердің бір түрі), өмірбаян 

(мұнда ақпараттық оқиғаның «кейіпкері», мәселен, ұйым басшысы туралы 

әңгімеленеді), мәлімдеме (компанияның бірінші басшысының, саяси лидердің 

экономикадағы және саяси-әлеуметтік өмірдегі ахуал туралы төл сөзі), ұйым 

басшылығының мақаласы сияқты өзге де медиақұжаттар бар. 

Баспасөз релизінің композициялық-мазмұндық құрылымы мына 

төмендегідей. 

Бас тақырыбы: ұйымның атауы, байланыс ақпараты (соңында тағы да 

қайталанады). 

Тақырыбы: өте қысқа, мәнді де мазмұнды болуға тиіс. 

Алғашқы абзац немесе лид-кейінірек сөз болатын оқиғаның немесе 

жаңалықтың мән-жайы.  

Негізгі мәтін: мұнда фактура-цифрлар, фактілер мен түсініктемелер 

беріледі. 

Компания туралы ақпарат. 

Байланыс ақпараты: телефон, факс, электронды пошта адресі, БАҚ-пен 

байланысқа жауапты тұлғаның аты-жөні, лауазымы.   

Қоғаммен байланыс жөніндегі батыс зерттеушілері «5W және 1Н»  

ережесін ұсынады, оған сәйкес баспасөз релизінде мына сауалдарға жауап 

берілуі тиіс: 

Who? – Кім?   What? – Не?  When? – Қашан?   Where? – Қайда?  Why? – 

Неге?  How? – Қалай?  

Қазіргі таңда баспасөз релиздерін таратудың ең тиімді жолы электронды 

пошта арқылы жөнелту болып табылады. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Баспасөз қызметінің атқарымдарына тоқталып өтіңіз. 

2. БАҚ мониторингі дегеніміз не? 

3. Баспасөз қызметінің жұмысы қалай жоспарланады? 

4. Баспасөз қызметінің ұйымдастырушылық құрылымын сипаттаңыз. 

5. Баспасөз релизінің композициялық құрылымына тоқталыңыз. 

6. Баспасөз қызметі маманына қандай талаптар қойылады? 

       
    
 

 



  ІІІ - тарау. Мемлекеттік, коммерциялық және саяси құрылымдардың 

баспасөз қызметі 

 

Тарауда:  

1. Баспасөз қызметі жұмысының ерекшеліктері 

2. Орталық және жергілікті билік органдарының баспасөз қызметі; 

3.  Қаржы құрылымдарының баспасөз қызметі; 

4. Коммерциялық банктердің баспасөз қызметі;  

5. Саяси партиялар баспасөз қызметі 

мәселелері қарастырылады 

 

     3.1. Баспасөз қызметінің жұмысын ұйымдастыру. Негізгі ұғымдар 

     Әр мамандық өкіліне қойылатын психофизиологиялық, моральдық-

этикалық және кәсіби талаптар болады. Америкалық ғалым Стивен Хесс 

баспасөз хатшысына, ресим өкілге, бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс 

істейтін маманға төзімділік, білуге құмарлық, ізеттілік, инабаттылық тән болу 

керек деп есептейді. Есте ұстау қабілетінің мығым болуы, кикілжіңді, 

«өртеніп» тұрған жағдаларда өзін ұстай білу, қиындықтарға мойымау, адамның 

мінез-құлқын түсіне білу, күн тәртібіндегі күрмеуі мол сауалдарды алдын-ала 

сезініп, ретіне қарай тігісін жатқызып отыру да артықтық етпейді. Сонымен 

қатар фактілер мен деректерді ой елегінен жедел өткізіп, жылдам жаттап 

алудың да маңызы зор. Ресми өкілдің болжап болмайтын, немен тынары 

беймәлім ахуалдарда салқынқандылықпен әрекет жасай білгені, бір мезетте 

бірнеше міндетті атқарғаны, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері жан-

жақтан қаумалағанда, сабыр сақтап, жұмысын әдеттегідей жалғастыра бергені, 

журналистерге жылы ұшырай қарап, ешқайсысын бөлектемегені абзал.  

      Баспасөз хатшысының өз-өзіне сенімді болғаны, сондай-ақ өзі өкілі болып 

табылатын лауазымды тұлғаға да иланғаны, сенгені жөн. Журналист қауымның 

оған деген ілтипаты мен ықылас-сенімі баспасөз хатшысының күнделікті 

қызметі үшін өте маңызды, өйткені қаламгерлер жалған немесе болмаса 

сырғытпа жауап алған жағдайда оған күдікпен қарап, өтінішін аяқасты қылуы 

да ықтимал.  

     Ақпараттық-коммуникациялық технологияның өркендеп, дамуына орай  

жаңалық атаулы жамиғаттан қалтарыста қалмайтын болды. Бұл өз кезегінде 

толассыз ақпарат ағынын реттеп отыратын баспасөз хатшысының жұмысын 

күрделендіріп, тіпті қиындатып жібергені де даусыз. Сондай-ақ халыққа 

жеткізілуге тиісті ақпараттың маңызына, қай аудиторияға арналатынына қарай 

журналистер алдында қай лауазымды тұлғаның шығуы керектігі жөніндегі 

шешімді баспасөз хатшысы, ресми өкіл қабылдайды. Мәслихатқа келген 

журналистің жұмысына қолайлы жағдайлар туғызу да соның  еншісінде. 

Сөйтіп, баспасөз хатшысы жұмысының сипатын «келісіп пішкен тон келте 

шықпайды» деген мәтелге сыйғызуға болар, өйткені  мәслихаттың өткізілер 

уақыты да, айтылар сөз реті де, қай БАҚ өкілінің шақырылатыны да алдын ала 

келісілуі, бекітілуі қажет.  Ресми өкіл өз басшысының жанынан қажет бола 



қалған жағдайда табылғаны, ал басшы журналистер назарына ілігіп, сұхбат 

беріп тұрғанда, «көлеңкеге кете» білгені жөн.  

     Ақпараттық ықпалдасу. Ақпарат алу мен берудің әдіс-тәсілдері.      

Ақпараттық ықпалдасу баспасөз қызметінің тиімді жұмыс тетіктернің бірі 

болып табылады. Журналистерге қажет деректерді дер кезінде жеткізу үшін 

бұқаралық ақпарат құралдарының мәлімет қоры немесе дерек базасы 

жасақталады. БАҚ-тың мәлімет қорына деп қаладағы немесе аймақтағы барлық 

бұқаралық ақпарат құралдарының тізімі кіреді. Әдете БАҚ орталық, 

республикалық (мәселен «Егемен Қазақстан» газеті) және аймақтық (облыстық 

және аудандық газеттер) болып бөлінеді.                                             Бұқаралық 

ақпарат құралдарының мәлімет қорында мынадай деректер жинақталуға тиіс: 

1. БАҚ атауы, редакция мекен-жай мен телефондары, таралымы 

2. Бас редактордың және жетекші журналистердің аты-жөндері.  

3. Бұқаралық ақпарат құралының негізгі тақырыбы және бағыты 

(әлеуметтік-саяси, экономикалық, спорттық, т.б.).  

     4. Газеттегі айдарлар, оларды кім жүргізетін журналистер.  

5.  Теледидар мен радиодағы бағдарламалар. 

6.  Газеттердің, теледидар және радио бағдарламаларының шығу мерзімі, 

жиілігі.  

      Бұқаралық ақпарат құралдарында көріну үшін қажетті шарттың бірі  

ақпараттық себеп немесе түрткі деп аталады. Ақпараттық себеп туғызудың 

мына төмендегідей ережелері бар:        

1.  Жамиғатқа жағымды, әлеуметтік маңызы бар жаңалықтар ұсынылуы 

тиіс.  

2. Жаңалық хабардың тілі жеңіл, аудиторияның ұғынуына оңай болғаны 

жөн.  

3.  Арық сөйлеп, семіз шыққан абзал.  

Ақпарат жөнелту әдістері мен жолдары: 

1. Баспасөз баяндарын жіберу.  

2. Мақалалар мен репортаждар жазу. 

3. Өзіндік (корпоративтік) басылымдар шығару.  

4. Көрмелер, ашық есік күндерін өткізу.  

5. Бекграундер немесе ұйым туралы ұдайы ақпарат жөнелту. 

6. Баспасөз қоржынын Баспасөз баяндары, буклеттер, ақпараттық 

парақтар кіретін баспасөз қоржынын жасау.  

7. Ұйымның танымал тұлғалараның өмірбаяндарын түзу.  

8. Ұйым туралы қысқаша анықтама - факт-парақ жазу.  

9. Сұрақ-жауап түрінде деректі ақпарат құрастырып, БАҚ-қа жіберу.  

10.  Сыни сәттерде мәлімдеме, меморандум жасау.  

     Ақпарат тарату арналары. 
1. Тікелей пошта таратылымдары. Бұл үшін қажет адресаттардың дерек 

базасы түзіледі.  

2. Үлестірілетін материалдар. Бұларға үнпарақтар, проспектілер, 

каталогтар, буклеттер, плакаттар, күнтізбелер жатады.  



3. Теле-, кино- және радиожарнама, кино и бейнеклиптер, жарнамалық 

және тұсауесер фильдері.  

4. Электрон пошта және интернет.  

5. Мерзімді баспасөз. 

6. Көрнекі жарнама. Бұған көшедегі жарнама қалқандары, баннерлер мен 

көліктегі жарнама жатады. 

7. Сувенир бұйымдар - қалам-қарындаш, бейсболкалар,  папкілер,  

портфелдер, т.б. 

8. Бұқаралық шараларға қатысу. 

       Баспасөз қызметі ұйым аппаратының құрылымдық бөлімшесі болып 

табылады. Баспасөз қызметінің жетекшісі немесе баспасөз хатшысы ұйым 

басшысына тікелей бағынып, ұйымның басқа да құрылымдық бөлімшелерімен 

тығыз бірлікте жұмыс істейді. Ұйым қызметінің ауқымы мен ұйымдық 

құрылымына қарай  баспасөз қызметі штатының көптеген нұсқалары бар. 

Алайда, тәжірибе көрсеткеніндей, орта деңгейдегі ұйым, мәселен, облыстық 

деңгейдегі мекеме үшін ағымдағы жұмыс барысында (ірі шаралар өткізілмеген 

жағдайда) баспасөз хатшысы мен оның көмекшісі жеткілікті. Бұқаралық 

шаралар өткізілген жағдайда баспасөз орталығын ұйымдастыру, сырттан 

қызметкерлер (бейнеоператорлар, фотосуретшілер, т.б.) тарту керек. 
      

  3.2. Мемлекеттік құрылымдардың баспасөз қызметі 

Мемлекеттік органдардың баспасөз қызметінің жұмысын ұйымдастыру.  

Мемлекеттік органдардың баспасөз қызметтерінің негізгі міндеті халыққа 

мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясаты, түрлі бағдарламаларының 

халықтың тұрмысына   қалай әсер етендігін түсіндіріп беру болып табылады. 

Осының нәтижесінде мемлекеттің және оның жергілікті органдарының қызметі 

жұртшылық үшін түсінікті сипат алып, мұның өзі билік пен қалың көпшілік 

арасындағы сенім ахуалын туғызуға жәрдемдеседі.  Бұқаралық ақпарат 

құралдарымен ұдайы байланыста бола отырып, мемлекеттік органдардың 

баспасөз қызметтерінің мамандары билік қызметінің жағымды тұстарын 

ұғындырып, жаңсақ болмаса көрінеу қате ақпаратты түзете алады. Бұл олардың 

қызметінің бір қыры ғана. Мемлекеттік қызметкерлер ретінде олар жұртшылық 

пен журналистер алдындағы биліктің беделі, сондай-ақ билік алдындағы БАҚ 

пен журналистер абыройы үшін жауапты. 

Мемлекеттік билік құрылымдарында, қоғамдық ұйымдарда, саяси 

партияларда, қозғалыстарда негізінен алғанда қоғаммен байланыстың саяси PR 

сияқты ерекше  түрі  қолданылады. Қазақстанда қазіргі таңда саяси PR 

негізінен екі салада: 

Мемлекеттік билік пен басқаруда; 

Саяси науқандарда (электоралдық науқандарда) қолданылады. 

Мемлекеттік PR-дың негізгі мақсаты - білікті де білгір, көреген  

басшылардың образын қалыптастыру болып табылады. Бұл проблемалар 

мемлекеттік билік органдарындағы: 

 -Азаматтармен және ұйымдармен байланыстар орнату және оларды 

қолдап, кеңейтіп отыру; 



-Жұртшылықты қабылданып жатқан шешімдер туралы құлақтандырып 

отыру; 

-Қоғамдық пікірді зерттеу; 

-Билік органы лауазымды өкілдерінің іс-әрекеттеріне жұртшылықтың 

көзқарасын талдау; 

-Қоғамдық-саяси процестерді болжамдау; 

-Ұйымды аналиткалық талдамалармен қамтамасыз ету; 

-Ұйымның жағымды образын қалыптастыру сияқты PR қызметінің нақты 

бағыттарында көрініс табады.: 

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі PR рөлі үлкен. Үкімет, облыс, қала және 

аудан әкімдіктері түрлі коммуникация арналарын–баспасөзді, телерадионы, 

интернетті өз қызметінің түрлі қырларын ашып көрсету үшін ұдайы 

пайдаланып отырады. БАҚ-пен жұмыс істеу үшін мемлекеттік құрылымдарда 

баспасөз қызметтері құрылған. Журналистерді, редакцияларды ақпаратпен 

қамтамасыз  ете отырып, баспасөз қызметтері өз алдына дербес PR-науқанын 

жүргізе алады. Мәселен, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 

баспасөз қызметі шетелдік және отандық журналистердің жемісті 

шығармашылық жұмыс істеуіне жағдай жасайды, баспасөз мәслихаттарын 

өткізіп, халықаралық шараларға (ақпараттық форумдарға, симпозиумдарға, 

конференцияларға) қатысады. Ішкі істер министрлігінің, өзге де күштік 

құрылымдардың журналистермен тұрақты кездесулері дәстүрге айналған. 

Мемлекеттік органдардың PR-ы:  

Ақпараттық саясатты талдап жасауға бағытталған ақпараттық-

аналитикалық (мемлекеттік саясатты жүзеге асыру кезінде нақты ахуалға 

талдау жасау, қоғамдық пікірді, халық көзқарасын  бағалау); 

Ақпараттық-коммуникативтік (халықпен жұмыс істегенде ақпаратты 

көбейтіп тарату, сондай-ақ мемлекеттік мекеме ішінде әлеуметтік-

психологиялық ахуалды қолдап отыру,  қызмет этикасын, фирмалық стильді 

сақтау); 

Кеңесшілік-әдістемелік (жұртшылықпеен байланысты жүзеге асыру 

барысында кеңестер беру); 

Ұйымдастырушылық-құқықтық (PR қызметін құқықтық қамтамасыз ету, 

акциялар, БАҚ, аудио-және бейнетехника қатыстырылатын PR-науқандарын, 

іскерлік кездесулер, көрмелер, конференциялар әзірлеу, ұйымдастыру және 

өткізу кезіндегі түрлі шаралар мен іс-әрекеттер) және басқа функцияларды 

жүзеге асырады. 

Бұл функциялар баспасөз орталығының немесе баспасөз қызметінің 

күнделікті тыныс-тіршілігінде: -Азаматтарды бұқаралық ақпарат құралдарын 

қолдана отырып ұйымның қызметі туралы жедел де толыққанды хабардар ету;  

-Басқару органдарының қызметіне арналған ресми хабарламаларды, 

мәлімдемелерді және басқа ақпараттық (журналистік) материалдарды 

бұқаралық ақпарат құралдарына тарату, қажет жағдайда әзірлеп беру; 

-Мамандардың, сарапшылар мен авторлардың ұйымның шешімдері мен іс-

әрекеттерін түсіндіруге бағытталған ұғындырмалар мен түсініктемелер әзірлеп, 

бұқаралық ақпарат құралдарына жеткізу; 



-«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына сәйкес редакция тапсырмасын орындап жүрген және мемлекеттік 

басқару органының қызметін жария ететін журналистерді аккредитациядан 

өткізу; 

-Аккредитацияланған журналистерге, сондай-ақ баспасөзде жариялау, 

теледидардан беру үшін материал жинап жүрген тілшілерге көмек көрсету; 

-Бұқаралық ақпарат құралдары үшін баспасөз релиздерін, шолулар, 

баспасөз бюллетеньдерін дайындау; 

-Ұйым жұмысының ағымдағы мәселелері бойынша баспасөз 

мәслихаттарын, брифингтер, журналистермен кездесулер ұйымдастыру; 

-Ұйым туралы баспасөзде жарық көрген, теледидар мен радиодан берілген 

материалдарға талдау жасап,  ұйым басшыларына беру; 

-Жария етілген деректердің шындық екендігін айқындап, қажет жағдайда 

түсініктеме және теріске шығару хаттарын әзірлеу арқылы жүзеге асады. 

Мемлекеттік органның басшысы ақпаратты:  

-баспасөзден; 

-қызметтік арнадан (жоғарғы және төменгі буындардан); 

-баспасөз қызметінің ақпараттық-талдамалық бөлімшелері әзірлеген 

жазбалардан; 

-азаматтарды қабылдау бөлмелерінен; 

-азаматтардың хаттарынан, арыз-өтініштерінен алады. 

Электронды «үкімет» пен «коммерция» бағдарламасы. Азаматтар 

хаттарының мемлекеттік басқаруда атқаратын рөлі үлкен. Осы арқылы 

мемлекеттік қызмет тиімділігіне баға беріліп, халықпен арадағы кері байланыс 

қамтамасыз етіледі. Осындай байланысты қамтамасыз етудегі тиімді құрал 

интерактивті интернет-технологияларды қолдану болып табылады. Осының 

арқасында өткен ғасырдың 70- жылдарының басындағы индустриялық 

қоғамнан кейін келетін «ақпараттық қоғам» ұғымы бүгінгі таңда ақиқатқа 

айналып отыр. Гуманистік мақсаттарға бағытталған еркін «ақпараттық қоғам» 

идеясы ақпараттандыруға қатысты бірқатар үкіметтік бағдарламаларды 

дүниеге әкелді.  Қазақстандық бағдарлама екі негізгі сектордағы терең 

өзгерістердің бастамасы іспетті. Бірінші, мемлекеттік секторда мол да икемді 

дерек қоры, коммуникация жүйесі, талдау және шешім қабылдау құралдары бар 

біртұтас организм ретінде электронды үкімет құру 

жоспарланып    отыр.     Екінші,    коммерциялық    секторда бизнестің 

қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ете отырып, ішкі және ғаламдық 

нарықтардағы жаңа мүмкіндіктерді барынша пайдалануға жағдай жасайтын 

электрондық коммерцияны толығынан енгізу жобалануда. 

Электронды үкіметті құруға барар жолдағы алғашқы қадам электронды 

құжат айналымын енгізу болып табылады. «Мемлекеттік аппараттың жұмысын    

жақсарту, төрешілдікке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту 

жөніндегі шаралар туралы» Елбасы  Жарлығында Үкімет алдында орталық 

және жергілікті органдардың ұйымдық құрылымдарын оңтайландыру, 

басқарушы буындарды қысқарту мәселесі қойылды. Басқару технологияларын 

жетілдіру және мемлекеттік қызмет кадрларының біліктілігін арттыру 



мақсатында жұмыс регламентін қайта қарау, құжаттарды есепке алудың, 

өткізудің, келісу мен бақылаудың ережелерін оңтайландыру, қағазбастылықты 

болдырмау жөнінде түбегейлі шаралар қолдану, құжаттар көлемі мен санын 

кеміту көзделді, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін 

арттырудың кешенді бағдарламаларын жасап, жүзеге асыру жоспарланды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің аталған Жарлығының тарихи 

маңызы біртұтас ақпараттық кеңістікті қалыптастыруды жеделдету міндетінің 

қойылуымен, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының электронды 

құжат айналымының біртұтас жүйесін жасауға кезең-кезеңмен кірісу 

міндетінің айқындалуымен түсіндіріледі. Біртұтас жүйені енгізу мемлекеттік 

басқарудың сапалық жаңа деңгейіне көшуге, мемлекеттік органдардың 

ағымдағы жұмысының ақпараттық толықтығының және терең 

талдамалылығының есебінен қабылданатын шешімдердің жеделдігін және 

айқындығын арттыруға, мемлекеттік органдар ішіндегі және олардың 

арасындағы қағаз ағынын күрт кемітуге мүмкіндік береді. 

Жүйе сондай-ақ «электрондық үкімет» пен «электрондық парламенттің» 

болуын көздейді. Еліміздің барлық құрылымдары мен азаматтарына ортақ 

мемлекеттік органдардың ашық ақпаратының жалпы дерек базасы жасалады, 

оның бір бөлігі халықаралық желіге қосылады. Ал мұның өзі ашық азаматтық 

қоғамның бір белгісі болып табылады. Азаматтар шенеуніктерге бармай-ақ 

жүйеден қажетті анықтамалар мен басқа да ақпаратты тікелей ала алады. 

Компьютерлері болған жағдайда азаматтар үйлерінде отырып-ақ өз арыздары 

бойынша қажетті ақпарат алады. Компьютері жоқтар қоғамдық орындарда, 

кітапханаларда, жоғары оқу орындарында, мектептерде тұрған «электронды 

дүңгіршектерді» пайдаланады. Бұл орайда Президент тапсырмасы бойынша 

Қазақстандағы барлық мектептердің компьютерлендірілгенін атап өтуіміз 

керек. Қатынас құралдарының қазіргі жағдайын ескергенде, электрондық 

жүйенің шалғай аудандар мен елді мекендер үшін өмірлік қажеттігі түсінікті 

болып табылады. 

Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру - өткен ғасырдың 80-90 

жылдарында және ХХІ ғасырдың басында бірқатар дамыған елдерде жүзеге 

асырылған мемлекеттік басқаруды реформалаудың негізгі элементтерінің бірі. 

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану мемлекеттік басқару органдарының 

өзара байланысының (электрондық құжат айналымы жүйесі, интранет 

арқылы), сондай-ақ коммерциялық және қоғамдық ұйымдармен 

байланыстарының нәтижелілігін арттыруға, қоғаммен байланысты тиімді жолға 

қоюға жәрдемдеседі.  

Мемлекеттік ақпараттық саясатты оның барлық функционалдық және 

мерзімдік қырларында нақты іс жүзіне асыру, ең алдымен, Қазақстан 

Республикасының унитарлық құрылысының конституциялық 

қағидаттарына, билік бөлінісіне, біртұтас Қазақстандық заңнама жүйесін құруға 

негізделетін өзара байланысты құқықтық нормалар түріндегі ақпараттық 

заңдылықты жетілдіруді талап етеді. 

Ақпараттық саясаттың іргелі қағидаттары (принциптері): 



- ашықтық қағидаты - мемлекеттік саясаттың барлық негізгі ережелері 

қоғам тарапынан ашық талқыланып, мемлекет қоғамдық пікірді ескеріп 

отырады; 

- мүдделер теңдігі қағидаты - мемлекет қоғамда алатын орнына, меншік 

түрі мен мемлекетке қатыстылығына қарамастан ақпараттық қызметке 

қатысушылардың барлығының мүдделерін ескеріп отырады («ойын ережелері» 

ортақ болуға тиіс); 

- жүйелілік қағидаты - реттелуге тиісті обьектілердің бірінің жағдайын 

өзгерту жөнінде қабылданған шешімдерді жүзеге асыру барысында оның өзге 

обьектілердің ахуалына тигізер әсері ескеріледі; 

- отандық өндірушінің басымдығы қағидаты - жағдайлары бірдей 

болған кезде басымдық ақпараттық қызметті өндіруші отандық бәсекеге 

қабілетті өндірушіге беріледі; 

- әлеуметтік бағдар қағидаты - мемлекеттік ақпараттық саясаттың негізгі 

шаралары Қазақстан азаматттарының әлеуметтік мүдделерін қамтамасыз етуге 

бағытталады; 

- мемлекеттік қолдау қағидаты - мемлекет отандық бұқаралық ақпарат 

құралдарын дамыту үшін экономикалық жағдайлар жасайды; 

- құқық басымдығы қағидаты - құқықтық нормаларды дамыту және 

қолдану ақпараттық саланың проблемаларын әкімшілік тұрғыдан шешудің 

барлық түрлерінен басымдықта болады. 

Осы түрғыдан алғанда ақпараттық салада алдағы кезеңде төмендегі 

міндеттер алға шығады: 

- ақпараттық саладағы заңдылықты жетілдіру; 

- елдің ақпараттық кеңістігінің бірлігін қамтамасыз ету; 

- мемлекеттік билік пен азаматтық қоғам арасындағы тұрақты да ашық 

өзара байланыс жасалуы үшін ақпараттық ортаны қамтамасыз ету, қоғаммен 

байланыс институтын нығайту; 

- елдің бүкіл аумағында отандық ақпараттық инфрақұрылымды жедел 

дамыту және әлемдік ақпараттық кеңістікке кірігу үшін экономикалық және 

ұйымдық жағдайлар жасау; 

- сенім, өзара түсіністік және іскер әріптестік қағидаттарына 

негізделетін қоғам мен мемлекет арасындағы өзара іс-әрекетті нығайтуға 

қажетті ашық ақпараттық орта қүру. 

Бұл міндетті шешу үшін мемлекеттің жағымды имиджін қалыптастыру 

және жұртшылықты мемлекеттік дамудың барлық актуальды мәселелері 

бойынша хабардар етіп отыру жөніндегі жұмысты барлык мемлекеттік 

органдардың тиісті ұйымдастырушылық, кадрлық, қаржылық қамтамасыз етуді 

талап ететін басым міндеттерінің қатарына қосу; мемлекеттік органдардың 

баспасөз қызметтерінің және қоғаммен байланыс жөніндегі бөлімдерінің 

ресурстық қамтамасыз етілуін күшейтіп, олардың жұмысын жандандыру; БАҚ 

арқылы мемлекеттік органдардың қоғаммен тікелей байланысын ынталандыру; 

ақпараттық кеңістікке мемлекеттің қатысуын жандандыру және кеңейту қажет 

болады. 



    Мемлекеттік органдар баспасөз қызметтерінің негізгі қағидаттары. 

Мемлекеттік органдар баспасөз қызметтерінің жұмысында төмендегі 

қағидаттарды бөліп көрестуге болады: 

      Биліктің қоғам алдындағы ашықтығы қағидаты басқарушылық шешімдерді 

шығару мен қабылдау кезінде жариялылықты қамтамасыз ету дегенді 

білдіреді. Бұл сақталуға тиісті қағидаттардың бірі, себебі журналистер өздеріне 

қажетті ақпаратты ала алмай пұшайман болатын кездері жиі кезедеседі.   

     Теңдік қағидаты барлық БАҚ үшін тең құқықты қамтамасыз ету дегенді 

білдіреді. Қазақстан Республикасының Конституциясының 20-шы бабында 

ақпарат алудың тең құқықтығы атап көрстетілген, сондықтан ол бұлжытпай 

орындалуға тиіс. 

     Әлеуметтік бағдарлану қағидаты мемлекеттік қолдау көрсету кезінде 

әлеуметтік бағыттағы ақпараттық жобаларға басымдық беруді білдіреді. Бұл 

қағидат, билік жүзеге асыратын әлеуметтік маңызы зор жобаларды, мәселен 

жол төсеу, комуналдық тұрғын салу бағдарламаларын БАҚ-та жазып-көрсетуге 

тиісті  мемлекеттік баспасөз қызметтері үшін маңызды болып табылады. 

     Заңдылық қағидаты-ой мен сөздің, бұқаралық ақпарат құралдарының саяси 

және идеологиялық еркіндігін қамтамасыз ететін жүйе қалыптастыру дегенді 

білдіреді. Бұл қағидатты жүзеге асыруға қажетті құқықтық нормалар Қазақстан 

Республикасының қолданымдағы заңнамасында көрініс тапқан. 

     Жүйелілік қағидатының мәні мынада: ақпараттық саясат әкімшіліктің 

бұқаралық ақпарат құралдарының барлығымен қарым-қатынасында 

жүйелілікке сүйенеді. Бұл орайда жүйелілік деп БАҚ басшыларымен тұрақты 

түрде кездесулер өткізіп тұру, мүдделі мәселелер мен проблемаларды біріге 

талқылау дегеді білдіреді.  

      Сондай-ақ АРТИКЛЬ 19 Бүкіләлемдік ұйымы тұжырымдаған мемлекеттік 

ұйымдар баспасөз қызметтерінің жалпы қабылданған халықаралық 

қағидаттары да назар аударуға тұраралық:: 

    1-ші қағидат. Барынша ашықтық. Ақпарат еркіндігі туралы заңдылық 

барынша ашықтық қағидатына сүйенуге тиіс. Қазақстан Конститутциясының 

20-бабында тұжырымдалған бұл ереже құқықтық мемлекеттің ең негізгі 

қағидаттарының бірі болып табылады. Шектеулі ақпарат (мемлекеттік және 

қызметтік, банктік, коммерциялық құпия) заңмен айқындалады.  

    2-ші қағидат. Жариялау міндеттілігі. Мемлекеттік органдар аса маңызды 

ақпараттарды жариялап отыруға тиіс. Жариялануға тиісті ақпарат түрі осы 

ақпаратты беретін мемлекетік орган ерекшелігіне (мәселен, қорғаныс, қаржы 

мекемелері) байланысты болады. Заң ақпарат-деректі жария ету жөніндегі 

жалпы міндеттілікті белгілеп, таратылатын ақпарат категорияларын 

айқындайды.  

      3-ші қағидат. Үкімет қызметінің ашықтығын (мөлдірлігін) насихаттау. 

Ашықтықты насихаттау ақпарат еркіндігінің басты бөліктерінің бірі.      

      4-ші қағидат. Ақпарат ашықтығы қағидатына кірмейтін ережелер тізімі. Бұл 

ережелер нақты белгіленуі қажет. Мемлекет шектеулі деректер  тізіміне 

енбейтін ақпарат сұраныстарының бәрін қанағаттандыруға міндетті.  



     5-ші қағидат. Ақпаратқа қол жеткізуге жәрдемдесетін  тәртіптер. 

Сұратылған ақпарат жедел әрі жауапкершілікпен қаралып, мерзімінде 

жөнелтілуі қажет. Бұл жөнінде «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңының 18 бабының 2-1 бабанда былай деп 

көрсетілген: «Мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдар сұратылып отырған 

ақпаратты өтiнiш түскен күннен бастап үш күннен кешiктiрмей беруге не беру 

мерзiмiн немесе беруден бас тарту себебiн көрсете отырып жауабын беруге 

мiндеттi.  

      Қосымша зерделеудi және тексерудi қажет ететiн өтiнiшке жауап ол келiп 

түскен күннен бастап бiр ай мерзiмнен кешiктiрiлмей берiлуге тиiс.  

      Бұқаралық ақпарат құралынан қойылған мәселелердi шешу құзыретiне 

кiрмейтiн мемлекеттiк органдарға немесе өзге де ұйымдарға өтiнiш келiп 

түскен жағдайда, осы өтiнiш бес күн мерзiмнен кешiктiрiлмей тиiстi 

органдарға жiберiлiп, бұл туралы бұқаралық ақпарат құралына хабарлануға 

тиiс».  

 

3.3. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың баспасөз 

қызметі  
        Еліміздің мемлекеттік басқару органдары екі деңгейден: орталық және 

жергілікті мемлекеттік басқару органдарынан тұрады. Мемлекеттік 

органдардағы қоғаммен байланыс жүйесінің қызметі саяси басқару саласына 

жатқызылып, технологиялық құбылыс ретінде қарастырылады. Саяси 

технологияларды азаматтар мен басқару институттарының өзара байланысын 

қамтамасыз етіп, реттейтін әдістердің, тәсілдер мен процедуралардың 

жиынтығы деуге болады. Азаматтар тарапынан жүзеге асырылатын кері 

байланыс қоғам істерін баскаруға тікелей (мәселен, референдумда шешім 

кабылдау жолымен) араласу немесе партиялар, БАҚ, кәсіподақтар, азаматтық 

қоғамның өзге де институттарының жәрдемі арқылы жүргізіледі. 

Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардағы қоғаммен байланыс, 

әдетте: 

     оң көзқарасты қалыптастыру жөніндегі жанды іс-әрекеттер; 

абырой-беделді сақтау;  

    ішкі қарым-қатынастар (қызметкерлер бойында әкімшіліктің жұмысына 

деген жауапкершілік және мүдделілік сезімін қалыптастыру үшін қоғаммен 

байланыс әдістерін қолдану) сияқты үш бағытта жүргізіледі.  

Сөйтіп, жұртшылықты қабылданатын шешімдердің мән-маңызы туралы 

хабардар ету; қоғамдық пікірді зерттеу (әлеуметтік-саяси мониторинг); 

лауазымды адамдар мен билік органының іс-әрекетіне деген қоғам көзқарасын 

талдау; қоғамдық-саяси процестерді болжау; мемлекеттік органды талдамалық 

болжау материалдарымен қамтамасыз ету; мемлекеттік мекеменің жағымды 

бейнесін қалыптастыру міндеттері шешімін табады. 

Бұқаралық ақпарат қүралдарымен берік байланыс орнату мемлекеттік 

мекеме қызметіне назар аударту үшін тиісті деректерді ұдайы таратып отыруға 

мүмкіндік береді. Барлық деңгейдегі-орталық және жергілікті билік 

тармақтары үшін қоғаммен байланыс аса маңызды қызмет түрі болып 



табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясына және "Бұқаралық 

ақпарат құралдары туралы" Заңына сәйкес азаматтар, журналистер, ақпарат 

құралдары нысанына қарамастан мемлекеттік органдардан заң жүзінде тиым 

салынбаған жағдайларда ақпарат алуға және таратуға құқылы. Мемлекеттік 

органдардың ақпарат тарататын орталығы оның баспасөз орталығы болып 

табылады. Қазақстан Республикасы орталық ведомстволары баспасөз 

қызметтерінің құрылымы өзге билік органдарының осындай қызметтері үшін 

үлгі болып табылады. 
                         

          2-сурет.  Орталық органдар баспасөз қызметінің үлгі құрылымы 

 

 Жетекші  

      

        

сектор  сектор  сектор 

        

орындаушы  орындаушы  орындаушы 

                                                          

Мемлекеттік билік органдарының иерархиясында облыстық әкімдік орта 

буынға жатады. Жергілікті жерлерде реформаларды жүзеге асырудың негізгі 

жүгі де осы облыстық әкімшілік мойына жүктелген.  

Мемлекеттік органдардың, соның ішінде облыстық әкімдіктердің 

баспасөз қызметтері бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысты көбіне 

баспасөз релиздерін таратып, баспасөз мәслихаттарына журналистерді шақыру, 

жарық көрген материалдарды немесе теледидарда берілген сюжеттерді тіркеу 

арқылы бір ғана коммуникациялық бағытта жүргізіп келеді. 

 
2-сурет. Жергілікті билік органының баспасөз қызметі 

 
 Жетекші  

      

        

қызметкер  қызметкер  қызметкер 

     

                        

Кері байланысты жүзеге асыру, атап айтқанда мақсатты ақпараттық 

науқан жүргізу, қоғамдық пікірді зерттеп, оның нәтижелерін саланы болмаса 

аумақты басқару процесінде пайдалану әлі де тәжірибеге енбей келе жатыр. 

Зерттеушілердің пікірінше, қоғаммен байланысты ұйымдастыру әдісін 

өзгерткен жөн. Баспасөз қызметтерінің орнына функционалдық ауқымы кең 

ақпараттық-талдау орталықтары құрылуы керек. 

Ақпараттық-талдау орталықтарының қызметі біртұтас ақпараттық 

кеңістіктер құруға бағытталуға тиіс. Бұл кеңістікті құру бағытында жұмыс 



істейтін ақпараттық-талдау орталығының қызметі кері байланысты жүзеге 

асыруға бағытталған. Облыстың ақпараттық кеңістігін құрудың төменде 

берілетін Тұжырымдамасында ақпараттық -талдау орталығының қызмет өрісі 

біршама толық қамтылған. Орталық алдына мына төмендегідей міндеттер 

қойылады: 

- облыстың бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін облыс 

басшылығы қолға алып жатқан шараларды насихаттауға бағыттау; 

- облыстың ел ішіндегі, сондай-ақ шет елдердегі жағымды имиджін 

қалыптастыру, бұл үшін облыс басшылығының күш-жігерін 

республикалық және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетіп 

отыру; 

- басшылықтың халықпен берік байланысын, сондай-ақ кері 

байланысын жолға қою; 

- облыс (аудан, қала) әкімінің аппаратында аймақта болып жатқан 

экономикалық, саяси, әлеуметтік процестер, өзге де қоғамдық құбылыстар 

жөнінде деректер жиынтығын шоғырландыру. 

Осы мақсаттарды жүзеге асыру үшін алты бағытты қамтитын мынадай 

ұйымдық шаралар қарастырылады: 

Бірінші бағыт. Бұқаралық ақпарат құралдарында: 

- шетелдік және отандық инвестицияларды (келешегі бар жобалар, 

олардың мәні мен күтіліп отырған қайтарымы) тартудың жағдайын; 

- шағын және орта бизнесті дамыту жөніндегі жұмысты; 

- әлеуметтік мәселелерді (жалақы, зейнетақы, жәрдемақы төлеу, 

табысы аз отбасыларға көмек көрсету, білім беру мен денсаулық сақтаудың 

жағдайы, қылмыстық ахуалды реттеу) шешілуін ұдайы көрсетіп отыру. 

Екінші бағыт. Облыстың біртұтас ақпараттық кеңістігін қалыптастыру 

барысында «билік пен халық» бағытында үздіксіз кері байланысты жолға қою, 

қолдап отыру жөнінде қажетті ұйымдық-техникалық шаралар қабылдау керек. 

Бұл тұрғыдағы алғашқы қадам ретінде облыстық (аудандық, қалалық) 

әкімшіліктің қоғамдық қабылдау бөлмесін құруды атауға болады, қабылдау 

бөлмесіне облыстың (ауданның, қаланың) кез келген тұрғыны өз ұсыныс-

тілектерін жолдай алады, болмаса басшылармен тікелей жолығыса алады. 

Мұндай қабылдау бөлмесінде басшылық өкілдері азаматтарды бейресми 

жағдайда қабылдайды. Осындай жүздесулер негізінде облыс (аудан, қала) 

басшылығына арналып, талдау материалдары әзірленеді. 

Үшінші бағыт. Бұқаралық ақпарат құралдарында облыстағы қоғамдық-

саяси ахуал, аймақтың әлеуметтік-экономикалық проблемалары жөнінде дерек 

беретін тұрақты айдарлар ашу   (мәселен, облыстық газеттерде аудандық 

баспасөздің актуальді материалдарын, оқырман хаттарын белгілі бір ретпен 

беріп тұруды жолға қою керек). 

Аудандық және қалалық газеттерді шығарудың техникалық-

экономикалық мәселелерін зерделеу негізінде жергілікті бұқаралық ақпарат 

құралдарын дамытудың оңтайлы моделін ұсыну қажет. 

Төртінші бағыт. Облыс теледидары. Теледидар облыс көлемінде насихат 

науқандарын жүргізуге кең өріс ашады, сондықтан халықтың хат-хабарлары, 



облыстық және аудандық баспасөз жарияланымдары негізінде әзірленген 

облыс басшыларының тұрақты телесұхбаттарын өткізіп отырған жөн. 

Бесінші бағыт. Қоғамдық пікірге ұдайы сұрау салып отыру, сондай-ақ 

редакция поштасын зерттеу облыстағы қоғамдық-саяси ахуал тамырын ұстау 

мүмкіндігін беретін маңызды тұтқа болып табылады. Бұл, біріншіден, 

жұртшылықтың өз көзқарасын еркін білдіруіне жағдай туғызады, екіншіден, 

облыс басшылығына жағдайды әділ көрсететін нақты фактілердің негізінде 

аймақтың жиынтық әлеуметтік «бейнесін» жасайтын талдама материал 

ұсынуға мүмкіндік береді. 

Алтыншы бағыт. Біртұтас ақпараттық кеңістікті қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды пайдаланбайынша құру мүмкін емес. Бұл орайда 

Интернет жүйесіндегі облыстық әкімшіліктің веб-сайтында қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерінде облыстың ақпараттық бюллетенін ұйымдастыру қажет. 

 

3.3. Корпорациялардың баспасөз қызметі. Коммерциялық 

банктердің қоғаммен байланыс және баспасөз қызметі 

Ірі коммерциялық құрылымдардың, корпорациялардың қоғаммен 

байланыс қызметінің ауқымы кеңдігімен, сондай-ақ  әралуандығымен 

ерекшеленеді. PR-құрылым  баспасөзбен, корпорация акционерлерімен және 

бөлімшелерімен, қаржы топтарымен және жергілікті ұйымдармен, 

клиенттермен, жоғары оқу орындарымен қарым-қатынасты жолға қоюы қажет. 

Мұнымен қатар мына төмендегі мәселелермен: 

Әрбір кәсіпкерлік топ үшін тұрақты коммуникациялық стратегия 

жасаумен; 

Кәсіпорын персоналының түрлі бөліктерінің мекемеге жағымды 

көзқараста болуын қамтамасыз етумен; 

Акционерлердің әлеуметтік-қоғамдық мүдделерінің кәсіпорын 

мүдделерімен тоғысуын көздейтін күш-жігерді бағыттаумен; 

Қоғамдық пікірді зерттеумен; 

Ортақ іс-қимыл бағытына қол жеткізу үшін жарнама, маркетинг және 

тауар жылжыту департаменттерімен қоян-қолтық жұмыс істеумен; 

Кәсіпорын басшылығына кеңесшілік қызмет көрсетумен; 

Қоғамдық іс-шаралар өткізумен; 

Конференциялар мен тыңдаулар, симпозиумдар ұйымдастырумен; 

Лоббилік қызметпен; 

Өзге ұйымдармен, БАҚ-пен хат-хабар алмасумен; 

Жылдық есептер түзумен; 

Нормативтік-құқықтық қызметпен; 

Қоғаммен байланыс жөніндегі халықаралық ұйымдармен ынтымақтаса 

жұмыс істеумен айналысады. 

Осы келтірілген тізімнен баспасөз қызметі атқаратын іс-шараларды бөліп 

көрсетейік.  Қоғаммен байланыс құрылымының құрамына ене отырып, 

баспасөз қызметі: 

Компания өміріндегі айтулы оқиғаларға немесе саладағы шешімін тосқан 

проблемаларға арналған баспасөз мәслихаттарын ұйымдастырып, өткізеді; 



Компанияның президенті мен вице-президенттерінің интервьюлерін 

ұйымдастырады; 

Баспасөз релиздерін, ақпараттық материалдарды, құжаттарды таратады; 

Компанияның БАҚ өкілдерімен байланысын жолға қоюға, ақпараттық 

ашықтықты арттыруға жәрдемдесетін журналистердің пресс-турларын 

ұйымдастырады; 

Корпоративтік сайттың жұмысына ақпараттық қолдау көрсетеді; 

Жұмысты үйлестіру үшін еншілес компаниялар мен аймақтық 

бөлімшелердегі әріптестермен іскерлік байланыстар орнатады.  

Кез келген бизнес құрылымы сияқты, корпорация үшін де жағымды 

имидж аса маңызды рөл атқарады. Ақпараттық ашықтыққа, мөлдірлікке 

(транспаренттікке) ұмтыла отырып, компанияның қызметі, қаржылық жағдайы 

туралы жұртшылыққа барынша толық мәлімет беріп отыру арқылы қоғамдық 

пікір қалыптастырылады. Бұл орайда дәстүрлі БАҚ-пен қатар корпоративтік 

баспасөз, теледидар, радио, яғни корпорацияның төл ақпарат құралдары 

қолданылады. Осындай құралдардың бір түріне корпорацияның басылым 

түрінде жарық көретін жылдық есебі жатады. Әдемі безендіріліп, жақсы 

қағазға басылатын ол таралымының аздығына байланысты арнайы тіркеуден 

өтпесе де, корпорация имиджін қалыптастыратын құралдардың бірі болып 

табылады.  Корпорацияның  жылдық есебінің беташарында әдетте мынадай 

материалдар беріледі: 

Төрағаның кіріспе сөзі, клиенттер мен акционерлеріне арнау сөз; 

Тарихи анықтама; 

Корпорацияның  капиталы, оның акционерлері, есепті кезең ішіндегі 

өзгерістер; 

Өткен жылдың экономикалық ахуалын талдау, корпорация жүйесінің 

дамуы; 

Өткен жылдағы корпорацияның мақсаттары, жұмыс қорытындылары; 

Корпорация кеңесінің құрамы; 

Корпорацияның басқарма мүшелері; 

Корпорацияның құрылымы; 

Корпорацияның негізгі акционерлері. 

Жылдық есепті құрастырып, оның мерзімінде әрі сапалы шығуын 

қамтамасыз ету баспасөз қызметінің негізгі атқарымдарының біріне жатады.  

Коммерциялық банктердің қоғаммен байланысы және баспасөз қызметі.  

Банктер қазіргі Қазақстан экономикасында экспортқа бағытталған шикізат 

кешенімен қатар түйінді рөл атқарады. Ел экономикасы қаржылық жағынан 

тұрақты дамығанда ғана банктер толыққанды қызмет көрсетіп, кредит 

ұйымдары жоғары рентабельділікке жете алады. Екінші жағынан, банктердің 

өздері де жалпы экономикалық ахуалға, өнеркәсіптің, ауыл шаруашылығының, 

қызмет көрсету салаларының өркендеуіне елеулі әсер етеді. Кез келген елдің 

банк жүйесінде оның элементтері: түрлі типтегі банктер, банктік емес 

мекемелер, банктік құрылымдар, банк бірлестіктері және басқалар жеткілікті 

мөлшерде болады. 



Құрамдас бөлік ретінде банк жүйесі үлкен жүйеге-елдің кредит жүйесіне 

кіреді. Ал кредит жүйесі болса елдің экономикалық жүйесіне енеді. Өзінің 

практикалық қызметінде банктер мен банк жүйесі бюджет-салық және басқа 

жүйелермен тығыз бірлесе отырып, экономикалық өмірді реттеу мен 

басқарудың ортақ тетігіне жымдаса кірігеді. 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» ҚР Заңына сәйкес  ҚР 

Ұлттық банкі және оның аумақтық органдары банк жүйесінің жоғарғы 

деңгейін білдіреді және елдің эмиссиялық, резервтік, есеп айырысу, кассалық 

орталығы болып табылады, норма шығарушылық, бақылаушылық құқыққа ие, 

соңғы инстанциядағы кредитор рөлін атқарады, ақша-кредит, валюта саясатын 

белгілейді. Оның қызметінің басты мақсаты пайда табу емес, ақша-кредит 

саясатын өмірге енгізу, елдің кредит жүйесіне басшылық жасау. 

Ұлттық банк мемлекеттік биліктің атқарушы органдарынан экономикалық 

және саяси тәуелсіздікке ие. Оның қаржылық тәуелсіздігі ұйымдастырушылық 

және қаржылық қырларында көрініс табады. Ұлттық банктің 

ұйымдастырушылық тәуелсіздігі оның мемлекеттік бюджеттен жарғылық 

капиталмен, мүлікпен қамтамасыз етілген және оларға иелік ету, пайдалану 

және басқару өкілеттігін жүзеге асыратын дербес мемлекеттік орган болуынан 

байқалады. Ұлттық банктің қаржылық тәуелсіздігі оның мемлекет 

міндеттемелеріне жауап бермеуінен, ал мемлекеттің оның міндеттемелеріне 

жауап бермеуінен көрініс табады. 

ҚР Ұлттық банкінің саяси тәуелсіздігінің көрінісі ретінде оны мен ҚР 

Үкіметі арасындағы формальды байланыстардың жоқтығын, кадр 

мәселесіндегі тәуелсіздігін атауға болады, заң бойынша ол тек ҚР Президенті 

мен Парламентіне ғана есепті. Оның қызметіне республикалық және жергілікті 

атқарушы органдар араласа алмайды. 

Өз құзіретінің мәселелері бойынша ҚР Ұлттық банкі мемлекеттік биліктің 

орталық органдарына және олардың аумақтық органдарына, жергілікті билікке, 

сондай-ақ заңды және жеке тұлғаларға міндетті нормативтік актілер шығарады. 

ҚР Ұлттық банкі екінші деңгейдегі барлық банктерге (Қазақстан Даму 

банкісінен басқаларға) олардың қызметін реттейтін бірыңғай нормативтер мен 

талаптар белгілейді. 

Орындайтын операцияларының сипатына қарай банктер әмбебап және 

мамандандырылған болып бөлінеді. Әмбебап банктер банктік операциялардың 

кең ауқымын орындайды: кредит беру, депозиттік, валюталық және 

инвестициялық операциялар, экономиканың барлық салаларында жеке және 

заңды тұлғалармен қолма-қол ақшасыз есеп айырысуларды және басқа 

дәстүрлі, сондай-ақ қазіргі заманғы операцияларды жүргізу. Қазақстанның 

барлық екінші деңгейдегі коммерциялық банктері әмбебап болып табылады.  

Банктердің әмбебаптық мәртебесі  қызметтерді әртараптандыру арқылы 

тәуекелді кемітеді, клиенттерге кешенді қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді 

және жалпы алғанда  Қазақстан экономикасының қазіргі сұраныстарына сай 

келеді, банк жүйесінің дамуына қолайлы жағдайлар туғызады. 

Банк мекемелеріндегі PR. Банк бизнесі өз табиғатында венчурлық, яғни 

тәуекелді бизнес болып табылады. Банктер іскер топтардың ықылас-пейіліне 



неғұрлым мұқтаж «кірпияз» кәсіпкерлік құрылым саналады. Әрқилы 

контрагенттермен-жеке тұлғалармен, бизнес бірлестіктерімен, өзге банктермен 

ұдайы қарым-қатынаста болатын банк мекемелеріне бұлардың бәрі өз 

қаражаттарын сеніп тапсырады. Бүкіл банк жүйесі және банк қызметі табан 

тірейтін, жылдар бойы тірнектеп жиналатын осынау сенімге ие болу қиын, ал 

одан айырылу оңай. Міне, сондықтан банктің өз ішіндегі, сондай-ақ банк пен 

жұртшылық арасындағы үйлесімді қатынастарды қалыптастыруда PR-дың 

және оның құралдарының маңызы зор. Қазіргі таңда Қазақстанда 

коммерциялық банк институтына деген қоғам көзқарасын өзгерту 

бағдарламаларын талдап жасап, жүзеге асыру қажеттігі туындап отыр. 

Қоғаммен байланыс және жарнама мамандарының көпшілігі экономикадағы 

коммерциялық банктердің рөлі туралы ақпарат жеткізетін, нарықтық 

қатынастардың дамуын жеделдететін институт ретіндегі банктің жағымды 

бейнесін қалыптастыруға жәрдемдесетін, халықтың қалың бұқарасына 

арналған коммуникация түрі Generic Advertising (тектік немесе ортақ жарнама) 

науқанын өрістету керек деген пікірде.  

Банк мекемелеріндегі PR банк қызметтері нарығында банктің абырой-

беделін қалыптастыратын және жұртшылықтың жағымды көзқарасын 

қамтамасыз ететін іскерлік коммуникациялар арнасы болып табылады. Банк 

PR-ы банк пен жұртшылық арасында шынайы сұхбат орнатуға, өзара 

түсіністікке жәрдемдеседі. Банк РR-ның өзге салалардағы PR-дан 

айырмашылығы банк қызметінің ерекше сипатынан туындайды. Өйткені нақты 

банк қызметтерінің дәмін татып байқауға, көзбен көруге, иісін білуге 

болмайды, оны көңілмен сезіп, ақылмен тану қажет. Банктер натуралдық-

заттық сипаты жоқ кредиттік қызметтер түріндегі ерекше тауар өндіреді, 

сондықтан да қаржы саласында қоғаммен байланысты жүзеге асыру оңай 

шаруа емес, ол мамандардың қоғам туралы жеткілікті білімі болуын, 

экономикадағы тенденцияларды ой елегінен өткізе алу, болжамдау, іс-қимыл 

бағдарламасын жасай алу қабілетін талап етеді. Банк бизнесі өз табиғатында 

күрделі қызмет түріне жатады, оның қыр-сырын түсінбеген, заңдылығын 

білмеген қоғаммен байланыс немесе баспасөз қызметінің  маманы банкке зиян 

келтіруі де ықтимал.  

Банктегі қоғаммен байланыс ауқымына  жұртшылықты  банк    жөніндегі 

деректермен қамтамасыз ету, банк туралы  қоғамдық   пікірді зерттеу, кредит  

мекемесінің қызметін  тұтынушылар мүдделеріне  бағдарлап  отыру, 

қалыптасып келе жатқан  тенденцияларды зерттеп, банк беделін  нығайту 

жөніндегі іс-шараларды дер  кезінде қабылдау, ықтимал  жанжалдар  мен 

түсінбеушіліктің алдын  алу кіреді.   Осы  тақылеттес шаралардың   діттейтін 

нысанасы-банк туралы  жағымды  пікір  қалыптастыру,   оның  қызметтеріне  

деген дүдамал күдікті  сейілтіп, сенімді нығайту. Қазақстан банктерінің  

тәжірибесінде бұл  саланың: 

Өзара  сенім,  құрмет  ахуалын орнату, ортақ мүдделерді айқындау 

мақсатымен  банк пен жұртшылық арасына дәнекер болу;  

Қоғамдық  пікірді  назарға  алу,  банк  беделін  көтеріп отыру үшін  оған 

әсер ету; 



Жұмыстың нәтижелі  болуы үшін  жауапкершілік пен  мүдделілікті 

арттыру, өндірістік  қатынастарды  жақсарту  мақсатымен  банк  ұжымындағы  

қарым-қатынастарды  жетілдіру; 

Білікті  қызметкерлерді  тартып, кадрдың тұрақтамауын    қысқарту сияқты  

іс-қимыл  жүйесі қалыптасып келеді. 

Қайырымдылық  қызмет, демеушілік. Бұл орайда  әңгіме тегіннен-тегін  

ақша  бөлуге емес,  банктің  беделін арттыру міндетіне қатысты  болып отыр 

(мұнда нысанды дұрыс  таңдай білу,  бөлінген ақшаның қалай  жұмсалып 

жатқанын  қадағалаудың қажет екені өзінен-өзі  түсінікті).  Қазіргі таңда 

банктердің көпшілігі қоғамдық жобаларға немесе ұйымдарға демеушілік 

көрсетіп отырады. Демеушілік қызмет-имиджді қалыптастырып, бекітудің 

тиімді әдістерінің бірі. Демеу көрсетілетін шаралардың түрі банктің имиджіне, 

корпоративтік философиясына және жарнама стратегиясына сәйкес таңдап 

алынады. 

Жұртшылықтың банкке  деген көзқарасын  орнықтыру үшін  түрлі тәсілдер 

пайдаланылады, атап айтқанда: 

- фирмалық стильді  қалыптастыру; 

- фотография  мүмкіндіктерін  түрлі  иллюстрацияларды жасауға, т.б.  

қолдану (бұл орайда сурет эстетикасына  назар аударған абзал); 

- кино және аудиобейнеқұралдар, фильмдер, кинороликтер әзірлеу 

(бұлардың  қай-қайсысы да  белгілі бір  мақсатқа  бағытталуы, белгілі  бір  

аудиторияға  есептелген болуы шарт.  Тосылып отырған нақты әсердің кеткен 

шығынмен салыстырылуы қажет);  

- ауызша  насихат-банк басшыларының түрлі  форумдарда  сөйлеген 

бейнелі  сөздері  (сондай-ақ банк атынан телефонмен сөйлеу мәнері де маңызға 

ие-жауап барынша  мәдениетті әрі сауатты  берілуге тиіс) сияқты түрлері 

пайдаланылады.  

Банктің ел экономикасын  сауықтыруға, халықтың әл-ауқатын арттыруға 

қосып отырған үлесі туралы  жұртшылықты құлақтандыру қажет. Банктің 

қоғамға пайда келтіріп жатқанын ел білуге тиіс. Әлбетте, банктің атауы мұндай 

шараларды көпшілікке таныстыру барысында мүмкіндігінше кеңінен 

насихатталуға тиіс. Бұл міндет паблисити әдістерін қолдану арқылы шешімін 

табады. Банктегі паблиситидің: 

банктің тарихын қағаз бетіне (бейнетаспаға) түсіру;  

қоғамдық ұйымдарға қатысу;  

банк қауымдастығының өзге де мүшелерімен іскерлік және бейресм 

қатынастар орнату;  

банк қауымдастығының туындап отырған мәселелеріне бей-жай қарамай, ынта 

білдіру;   

банк басшылығының паблиситиі;  

қаржылық паблисити сияқты негізгі бағыттары бар.   

Банктің жалпы стратегиясымен тығыз байланысы бар жүйелі паблисити  

қызметіне ауқымды рыноктық және ішкі ақпарат қажет болады. Негізінен 

алғанда бұл ақпарат: нарықтың толымдылығы; банк өнімінің өмірлік 

циклының кезеңдері; бәсекелестер қызметі; мақсаттық топтардың 



сипаттамалары сияқты өлшемдерге қатысты. Мұндай деректер нарықты 

зерттеу барысында алынады.  

Қоғаммен байланыс бірнеше бағыт бойынша құрылуы мүмкін, олардың 

ішінде аса маңыздылары: бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысты 

ұйымдастыру; мақсатты аудиториялармен байланыс орнату; мемлекеттік билік 

және басқару органдарымен қарым-қатынас жасау болып табылады. 

Бұқаралық ақпарат құралдарымен берік байланыс орнату оларды пайдалана 

отырып, банк қызметіне және оның өнімдеріне         назар аударту үшін тиісті 

деректерді-баспасөз хабарламаларын, жарияланымдарды   ұдайы таратып 

отыруға мүмкіндік туғызады.. Хабарламаларын жария ету барысында банктер 

көп ретте баспасөзге басымдық береді.  Себебі газеттің ғұмыры ұзақ, оны 

қолдан-қолға беруге болады. Қазақстан іскерлік басылымдарының арасында 

«Қазақстан іскері», «Экономика», «Панорама» газеттерінің шоқтығы биік.  

Мақсатты аудиториялармен тікелей қарым-қатынас жасау банк пен 

тұтынушылардың нақты топтары арасындағы өзара түсіністікті нығайтуға 

қызмет етеді. Ал, мемлекеттік билік және басқару органдарымен араласу 

жалпы банк қызметіне және нақты банкке қатысты жекелеген қаулылар мен 

реттеуші сипаттағы өзге де шешімдерді қабылдауға бағытталады.  

Қазіргі таңда көптеген батыс банктері имиджді нығайтудың:  

 Business Development Days – «Бизнесті дамыту күндері» науқаны (банк 

басшысының үкіметтік, институионалдық және корпорациялық клиентурамен 

араласуы);  

 Bank Image Audit – «Банк имиджін сын тезіне салу» (банк клиенттері мен 

қоғамның пікірін айқындау үшін рейтингтік және социологиялық зерттеулер 

жүргізу) сияқты тәсілдеріне жүгіне бастады.  

Банк туралы РR ақпаратын жеткізушілер:  

o Банктің атауы.  

o Банк логотипі.  

o Банктің ғимараты мен аумағы.  

o Банктің ішкі интерьері.  

o Персонал.  

o Корпоративтік стиль.  

o Баспасөз конференциялары, брифингтер, тұсаукесерлер.  

o Келісім-шарттарға көпшілік алдында жария қол қою. 

o Көрмелер.  

o Ашық есік күндері.  

o Банктің ақпараттық бюллетендері.  

o Банк хаттары.  

o Тікелей пошта таратылымдары.  

o Түрлі тасушылардағы постерлер мен жарнама.  

o Банк шығаратын акциялар, чектер, кредит карталары.  

o Конверттер, бланктер, визит кәртішкелері.  

o Сый бұйымдар (қалам-қарындаштар, оттықтар, салпыншақтар, 

күнтізбелер, блокноттар, папкілер, т.б.).  



o Банк демеуші болып табылатын театр бағдарламалары, плакаттар, 

буклеттер, түрлі шаралар афишалары. 

o Банктің жылдық есептері.  

o Аудиторлық есеп тұжырымдары.  

o Банк басшыларының банк саясаты туралы, қаржы нарықтарындағы 

жағдай жөніндегі сөздері.  

o Корпоративтік газет, журнал.  

o Банктің телефон (анықтама) қызметі.  

o Электрон поштасы.  

o Интернеттегі банк беттері.  

Банк саласындағы PR қызметтерінің тізімі.  

· баспасөз материалдарын әзірлеу және тарату; 

· «арнайы оқиғаларды» (тұсаукесерлерді, мәслихаттарды, брифингтерді, 

семинарлар мен көрмелерді) жоспарлап, өткізу;  

· баспасөз мониторингі, баспасөз клиппингі; 

· журналистермен бейресми байланыстар орнату; 

· интервью ұйымдастыру;  

· банк клиенттеріне, акционерлері мен қызметкерлеріне құттықтаулар жазып, 

жөнелту;  

· клиенттердің арыз-шағымдарымен жұмыс істеу, олардың талап-тілектерін 

басшылыққа жеткізу; 

· «достық пиғылдағы» клиент топтарына қолдау көрсету; 

· клиенттердің пікірін зерттеу;  

· тікелей пошта таратылымдары; 

· ақпараттық дерек базаларын құрастыру;  

· нарықтың жекелеген сегменттерін зерттеу және оларға мониторинг жүргізу; 

· банк клиенттері мен акционерлеріне арналған арнайы жарияланымдар 

бастырып, жөнелту;  

· түйінді акционерлер мен клиенттердің банк ішіндегі елеулі оқиғаларға, 

мәселен, салтанатты жиындарға, басшылықтың мерейтойларына, мәдени және 

басқа бейресми шараларға қатысуын қамтамасыз ету; 

· жаңа банк өнімдерін көпшілікке таныстыру жөніндегі науқандар кешенін 

жоспарлап, өткізу;  

· корпоративтік шаралар ұйымдастырып, өткізу;  

· қызметкерлер пікірін басшылыққа жеткізу;  

· менеджементке  РR-қолдау көрсету (мәселен, түрлі сыйлықтар, мадақтар 

ұйымдастыру); 

· банк ұжымындағы шиеленісті жағдайларды шешу; 

· тиісті мемлекеттік ұйымдармен байланыс орнату; 

· ақпараттық брошюралар түзіп, бастыру;  

· банк имиджін қалыптастыру, нығайту және қорғау жөніндегі шаралар 

кешенін жасау; 

· қоғаммен байланыс жөніндегі халықаралық бағдарламалар түзу; 

· ішкі корпоративтік газеттер шығару;  

· қоғаммен байланыс жөнінде семинарлар өткізу; 



· жылдық, тоқсандық және басқа есептер түзу; 

· банктерде өзіндік қоғаммен байланыс бөлімдерін құру жөніндегі қызметтер;  

· акционерлердің жылдық жиналыстарын өткізу;  

· жарнама хабарландыруларын, роликтерін әзірлеу және оларға мониторинг 

жасау; 

· банк сайттарының web-дизайндарын жасап, жаңартып отыру; 

· банктегі «шектен шықпайтын» дағдарысты жағдайларға арналған ақпарат 

әзірлеу; 

· дағдарыс кезінде баспасөзбен араласатын банк қызметкерлері мен 

менеджментін іріктеп, даярлықтан өткізу; 

· банк қызметкерлеріне, менеджементі мен акционерлеріне арналған дағдарыс-

тренингтер; 

· дағдарыс жағдайында банк имиджін қорғау үшін шаралар кешенін жасап, 

жүзеге асыру; 

· дағдарыстан кейінгі банк имиджіне түзетулер енгізу; 

· дағдарыс кезінде хабар тарататын журналистер мен мамандандырылған 

басылымдар тізімін жасау; 

· демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуге лайықты нысандарды 

іздестіру. 

Банктегі баспасөз қызметі. Банктегі баспасөз қызметінің діттейтін басты 

нысанасы - банктің абырой-беделі мен имиджін қалыптастырып, қолдап отыру 

болып табылады. Банк баспасөз қызметі жүзеге асыратын міндеттер ауқымы 

өте кең. Оларды былайша топтастыруға болады: 

Стратегиялық міндеттер: 

-жұртшылық алдында банктің жағымды имиджін қалыптастыру; 

-кредит институтының жеке-дара имиджін қалыптастыру; 

-жұртшылықты банк туралы жағымды ақпаратпен қамту; 

-жағымсыз ақпараттың алдын алу, пікір таластыру; 

-бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істеу; 

-БАҚ ақпаратының көмегімен sales prormotion (өнім өткізілімін 

ынталандыру) жүргізу; 

-қоғаммен байланыс тиімділігін арттыру; 

-банк қызметтері нарығына қатысты материалдарды жинақтау, өңдеу. 

Тактикалық міндеттер: 

-БАҚ үшін ақпараттық материалдар әзірлеу; 

-журналистермен жұмыс істеу; 

-БАҚ-тағы жағымсыз ақпаратты бақылау; 

-баспасөз мәслихаттарын әзірлеп, өткізу; 

-демеушілік қызмет; 

-банк есептерін жариялау; 

-жаңалықтарды қалыптастыру; 

-тұрақты айдарлар мен хабарлар жүргізу; 

- РR-бәсекелестерді бақылап отыру; 

-клиенттерге арналған баспасөз релиздері мен ақпараттық материалдар 

әзірлеу. 



Жедел шешілетін міндеттер: 

-келушілермен байланыс орнату; 

-мәтіндер жазып, оларды жариялау; 

-баспасөз релиздерін әзірлеу; 

-ағымдағы хат-хабар алмасу; 

-журналистік материалдарды түзету; 

-құжаттамамен жұмыс істеу; 

-алдағы жұмысқа арнап тақырыптық материалдар әзірлеу; 

-журналистерге арнап тақырыптық материалдар әзірлеу; 

-банк қызметтері нарығы туралы БАҚ материалдары құжаттамасын 

(досьесін) жүргізу; 

-РR-бәсекелестер бойынша құжаттама (досье) жүргізу.  

 

       3.5.  Саяси партияның баспасөз қызметін ұйымдастыру  

     Дамыған елдерде әлеуетті  материалдық техникалық базаға ие саяси 

партиялардың өз штаб-пәтерлері, білікті қызметкерлер шоғырландырылған 

аппараттары бар. Біздің еліміздегі демократия дамуының бір көрінісі саяси 

партиялар мен қозғалыстардың өркендеуі болып табылады. Партиялар түрлі 

әлеуметтік топтардың мүдделері мен көзқарастарын білдіреді, биліктің 

сайланбалы органдарында лауазымды  орындарды иеленуді көздейді. Саяси 

партия баспасөз қызметінің басты ерекшелігі – саяси ақпарат таратып, 

қоғамдық өмір құбылыстарына талдау жасайтын мамандандырылған 

бұқаралық ақпарат құралдары оның мақсатты аудиториясы болып 

табылатындығында. Бұлар, ең алдымен қоғамдық-саяси БАҚ және сапалы 

басылымдар.  

    Саяси партиялардың қызметінің жарқырап көрінетін бір тұсы – билік 

органдарының сайлауы.  Партияның сайлау науқаны-стратегиясы мен 

тактикасын, бюджетін партия басшылығы қарап, бекітетін бірегей дербес жоба 

болып табылады. Сайлау науқанын тиімді жүргізу үшін басшылық аутсорсинг 

шартымен саяси технологтарды шақыруы мүмкін. Мұндай жағдайда баспасөз 

қызметі олардың қолғанаты болады.   

   Партия баспасөз қызметінің сайлаулар арасында атқаратын міндеті –ұйымға 

деген оң көзқарас қалыптастырып, оның өз уәделеріне адалдығын 

айқындайтын ақпартаттық себептер мен түрткілер табу. Баспасөз қызметі 

сондай-ақ партия серкелерінің қызметін жазып-көрсетуге, олардың жағымды 

бейенелерін сомдауға көп көңіл бөледі. Бұл орайда партиялық баспасөзге зор 

маңыз беріледі.  

     Саси партия, қозғалыс атынан сөйлеуге өкілетті баспасөз хатшысы партия 

басшысына сапарларға шыққанда еріп жүріп, журналистермен және газет 

редакторларымен жеке байланыс орнатады.  

     Баспасөз хатшысының мәртебесі. Баспасөз хатшысының, ресми өкілдің 

мәртебесін айқындаудағы жауапкершілік жүгі оның тікелей басшысына түседі. 

Осы аталған басшы немесе өзге де лауазымды тұлға баспасөз хатшысымен 

бірлесе отырып, баспасөз қызметінің ұйымдастыру қағидаттарын жасап, оның 

міндеттерін айқындауы қажет. Бұл орайда басшы:  



- Басшылық баспасөз өкілдері алдында қаншалық жиі көрінуге тиіс?  

- БАҚ өкілдері алдына лауазымды тұлғалардан тағы кімдер шығуға тиіс? 

-Баспасөз хатшысының аппараттың өзге мүшелерімен қарым-қатынасы 

қалай болғаны жөн, деген сауалдарды шешуі қажет. 

      Сондай-ақ басшының сұхбат беру, баспасөз конференцияларын өткізу 

мерзімдерін келісіп, баспасөз хатшысының басшы атынан сөйлеуін жұмыс 

барысында айқындап алу керек болады.  
      

    Бақылау сұрақтары 

 

1. Мемлекеттік органдардың баспасөз қызметтерінің құрылымына 

тоқталыңыз.   

2. Ақпараттық–талдау орталықтарының және баспасөз қызметінің 

айырмашылықтарын түсіндіріңіз. 

3. Корпорациялардың қоғаммен байланыс жүйесін сипаттаңыз. 

4. Банк баспасөз қызметінің стратегиялық және тактикалық міндеттері.  

5. Бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс банкке не үшін қажет?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚОСЫМШАЛАР 

 

Бұқаралық ақпарат құралдары туралы 
Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi N 451 Заңы 

МАЗМҰНЫ 

      Осы Заң бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы қоғамдық қатынастарды 

реттейдi, Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес олардың бостандығына 

мемлекеттiк кепiлдiктердi белгiлейдi. 

 

1-тарау. Жалпы ережелер  

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар  

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады: 

1) аккредиттеу - журналистi тағайындау рәсiмi және оның өкiлеттiгiн мемлекеттiк 

органның, қоғамдық бiрлестiктiң және ұйымның тануы; 

2) бас редактор (редактор) – бұқаралық ақпарат құралының редакциясын басқаратын 

және оны шығару мен таратуға, эфирге шығаруға тиiсiнше өкiлеттiгi бар жеке тұлға; 

3) бұқаралық ақпарат – тұлғалардың шектеусiз топтарына арналған баспа, дыбыс-бейне 

және өзге де хабарлары мен материалдары; 

4) бұқаралық ақпарат құралы – мерзiмдi баспасөз басылымы, теле-, радиоарна, 

киноқұжаттама, дыбыс-бейне жазбасы және интернет-ресурстарды қоса алғанда, бұқаралық 

ақпаратты мерзiмдi немесе үздiксiз бұқаралық таратудың басқа да нысаны; 

5) бұқаралық ақпарат құралының өнiмi – мерзiмдi баспасөз басылымының жеке 

нөмiрiнiң немесе дыбыс-бейне бағдарламасының таралымы немесе таралымының бiр бөлiгi, 

радио-, теле-, кинохроникалық бағдарламалардың жеке шығарылымы, интернет-ресурста 

орналастырылған ақпарат; 

6) бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкiлеттi орган – бұқаралық ақпарат 

құралдары саласында мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган (бұдан әрi - 

уәкiлеттi орган); 

7) бұқаралық ақпарат құралының өнiмiн тарату – мерзiмдi баспасөз басылымдарын сату 

(жазылу, жеткiзу, үлестiру), радио-, телебағдарламаларды эфирге шығару, кинохроникалық 

бағдарламаларды көрсету және интернет-ресурстарда ақпаратты орналастыру; 

8) бұқаралық ақпарат құралының редакциясы – бұқаралық ақпарат құралына 

материалдар жинауды, дайындауды және шығаруды жүзеге асыратын жеке тұлға не заңды 

тұлғаның құрылымдық бөлiмшесi болып табылатын шығармашылық ұжым; 

9) журналист (бұқаралық ақпарат құралының өкiлi) – еңбек қатынастары немесе өзге де 

шарттық қатынастар негiзiнде бұқаралық ақпарат құралы үшiн хабарламалар мен 

материалдар жинау, оларды өңдеу және әзiрлеу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын жеке 

тұлға; 

10) кешен – бiр бiрiмен ортақ мақсаттарымен байланысты және бiрыңғай құрылым 

құрайтын ғимараттар жиынтығы; 

11) мерзiмдi баспасөз басылымы – тұрақты атауы, ағымдағы нөмiрi бар және кемiнде үш 

айда бiр рет шығарылатын газет, журнал, альманах, бюллетень, олардың қосымшасы; 

12) порнографиялық және арнайы жыныстық-эротикалық сипаттағы кино, бейнеөнiм – 

моральдық құндылықтарға сәйкес келмейтiн, адамның ар-ожданы мен қадiр-қасиетiн 

қорлайтын жыныстық қатынасты натуралды түрде, егжей-тегжейлi фиксациялау не 

жыныстық әуестiктiң қозуына немесе жыныстық қажеттiлiктердi қанағаттандыруға ықпал 

ететiн жыныстық қатынас процесiндегi жалаңаш гениталийлердi көрсету; 

13) ресми хабар - бұқаралық ақпарат құралдары арқылы одан әрi тарату мақсатымен 

мемлекеттiк органдар беретiн ақпарат; 

1) стационарлық үй-жайлар - iргетасы бар, олардың тiреу конструкциясына нұқсан 

келтiрмей оларды орнынан ауыстыру мүмкiн болмайтын күрделi ғимараттар, құрылыстар 

немесе олардың бiр бөлiгi; 



14) суицидтi насихаттайтын ақпарат – адамды өз өмiрiнен әдейiлеп айырылуға 

итермелейтiн ақпарат; 

15) таратушы – меншiк иесiмен, баспагермен шарт бойынша немесе өзге де заңды 

негiздерде бұқаралық ақпарат құралының өнiмiн таратуды жүзеге асыратын жеке немесе 

заңды тұлға; 

16) теле-, радиоарна – кейiннен трансляциялау және (немесе) ретрансляциялау үшiн 

хабар тарату торына сәйкес қалыптастырылған теле-, радиобағдарламалар мен дыбыс-бейне 

туындыларының, сюжеттер мен материалдардың жиынтығын бiлдiретiн бұқаралық ақпарат 

құралы; 

17) теле-, радио, кинохроникалық бағдарлама – тиiстi атауы, хабар тарату көлемi бар 

және теле-, радиоарнаның басқа бөлiктерiне қарамастан пайдаланылуы мүмкiн теле-, 

радиоарнаның мазмұнды аяқталған бөлiгi; 

18) цензура – бұқаралық ақпарат құралдарының хабарламаларын және материалдарын 

мемлекеттiк органдармен, лауазымды адамдармен және өзге де ұйымдармен олардың талап 

ету бойынша немесе өзге де негiздер бойынша хабарламалар мен материалдарды не олардың 

жекелеген бөлiктерiн таратуды шектеу немесе оларға тыйым салу мақсатымен алдын ала 

келiсу; 

19) эфирге шығу – ұқсас және цифрлық электромагниттi жүйелердi пайдалана отырып, 

теле-, радиобағдарламаларды, дыбыс-бейне жазбаларды тарату; 

20) эротикалық сипаттағы өнiм – гениталийлердi қоспағанда, адамдардың жыныстық 

қатынастарын, адам денесiнiң ұятты тұстарын көрсететiн және порнография элементтерiн 

қамтымайтын баспасөз басылымы немесе теле-, радиобағдарлама. 

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен, 

өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк 

он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

      2-бап. Сөз, ақпаратты алу және тарату бостандығы  

      1. Сөз, шығармашылық бостандығына, өз көзқарастары мен сенiмдерiн баспа 

арқылы және өзге де нысанда бiлдiруге, ақпараттарды заңда тыйым салынбаған кез келген 

әдiспен алуға және таратуға Қазақстан Республикасының Конституциясында кепiлдiк 

берiледi.  

      Цензураға тыйым салынады.    

      2. Мемлекеттiк органдар, қоғамдық бiрлестiктер, лауазымды адамдар мен бұқаралық 

ақпарат құралдары әрбiр азаматты оның құқығы мен мүддесiне қатысты құжаттармен, 

шешiмдермен және ақпарат көздерiмен танысу мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге мiндеттi. 

      2-1. Бұқаралық ақпарат құралдары терроризмге қарсы iс-қимылды жүзеге асыратын 

мемлекеттiк органдарға жәрдемдесуге мiндеттi. 

      3. Мемлекеттiк құпияны немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын 

мәлiметтердi жария eтуге, экстремизм немесе терроризмдi насихаттауға және ақтауға, 

терроризмге қарсы операцияларды жүргiзу кезеңiнде олардың техникалық тәсiлдерi мен 

тактикасын ашатын ақпаратты таратуға, есiрткi құралдарын, психотроптық заттар мен 

прекурсорларды, сондай-ақ қатыгездiкке, зорлық-зомбылыққа бас ұруды және 

порнографияны насихаттауға жол берiлмейдi.  

       4. Бұқаралық ақпарат құралын әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар не қылмыстық 

жазаланатын әрекеттер жасау мақсатында пайдалануға жол берiлмейдi.  

      Ескерту. 2-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2005.07.08 N 67-III Заңымен (Заңның қолданысқа 

енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2009.02.06 N 123-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-

баптан қараңыз), 2009.07.10 N 178-IV, 2013.01.08 N 63-V (алғашқы ресми жариялағанынан 

кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      3-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарының тiлi  

      1. Бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттiк тiлде және басқа да тiлдерде 

таратылады.   



      2. Мемлекет Қазақстан Республикасының тiлдер туралы заңдарына сәйкес 

бұқаралық ақпаратты алу және оны тарату кезiнде әркiмнiң ана тiлiн пайдалану құқығын 

қамтамасыз етедi.   

      3. Алып тасталды - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 

күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

      Ескерту. 3-бап жаңа редакцияда - ҚР 2005.07.08 N 67-III Заңымен (Заңның қолданысқа 

енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), өзгерiс енгiзiлдi - 2009.02.06. N 123-IV (қолданысқа 

енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      4-бап. Қазақстан Республикасының бұқаралық  

             ақпарат құралдары туралы заңдары  

      1. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдар Қазақстан 

Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан 

Республикасының басқа да  нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.   

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан 

өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.  

1-1-тарау. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы  

мемлекеттiк реттеу  

      Ескерту. 1-1-тараумен толықтырылды - ҚР 2006.01.10 N 116 (2006.01.01 бастап 

қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.  

      4-1-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы  

               мемлекеттiк реттеу  

      1. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттiк реттеу құқықтық 

қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 

заңнамасының сақталуын бақылау арқылы жүзеге асырылады. 

      2. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасының 

сақталуын мемлекеттiк бақылауды уәкiлеттi орган мен басқа да мемлекеттiк органдар 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген өздерiнiң құзыретi шегiнде жүзеге 

асырады. 

      Ескерту. 4-1-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

      4-2-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бұқаралық  

                ақпарат құралдары саласындағы құзыретi  

      Қазақстан Республикасының Үкiметi: 

1) бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттарын 

әзiрлейдi және олардың iске асырылуын қамтамасыз етедi; 

2) Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдiк мерзiмдi баспасөз 

басылымдарын есепке алуды жүзеге асыру тәртiбiн айқындайды; 

3) алып тасталды - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 

күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; 

4) өзiне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Қазақстан 

Республикасы Президентiнiң актiлерiмен жүктелген өзге де функцияларды орындайды. 

      Ескерту. 4-2-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

      4-3-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi  

      Уәкiлеттi орган: 

1) бұқаралық ақпарат құралдары саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен 

iске асыруды қамтамасыз етедi; 

2) мерзiмдi баспасөз басылымдарын және ақпарат агенттiктерiн есепке қоюды жүзеге 

асырады; 

3) алып тасталды - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 

күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; 



4) алып тасталды - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 

күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; 

5) алып тасталды - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 

күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; 

6) алып тасталды - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 

күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; 

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен республикалық 

деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргiзу жөнiндегi мемлекеттiк тапсырысты 

қалыптастырады, орналастырады және оның жүзеге асырылуын бақылайды; 

8) бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге 

асырады; 

9) Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдiк мерзiмдi баспасөз 

басылымдарын есепке алудың бiрыңғай тiзiлiмiн жүргiзедi; 

10) бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттiк және салалық 

(секторалдық) бағдарламаларды әзiрлейдi және iске асырады; 

11) тарихи және (немесе) мәдени құндылығы бар жазылымдарды сақтау тәртiбiн 

айқындайды; 

12) журналистердi аккредиттеу ережесiн бекiтедi; 

13) жергiлiктi атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат 

құралдары саласындағы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыруы жөнiндегi 

қызметiн үйлестiредi; 

14) орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың бұқаралық ақпарат құралдары 

мәселелерi жөнiндегi қызметiн үйлестiредi; 

      15) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де 

өкiлеттiктердi жүзеге асырады. 

      Ескерту. 4-3-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.07.10 

N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 

енгiзiледi) Заңдарымен. 

      4-4-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың,  

                астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының  

                құзыретi 

      Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы 

органдары: 

1) өңiрлiк бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк ақпараттық саясатты iске 

асырады; 

2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таратылатын 

шетелдiк баспасөз басылымдарын есепке алуды жүзеге асырады; 

3) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 

күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен өңiрлiк деңгейде 

мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу жөнiндегi мемлекеттiк тапсырысты 

қалыптастырады, орналастырады және оның жүзеге асырылуын бақылайды; 

5) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте бұқаралық ақпарат құралдарының Қазақстан 

Республикасының заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асырады; 

6) уәкiлеттi органға шетелдiк баспасөз басылымдарын есепке алу жөнiндегi ақпаратты, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау жөнiндегi мәлiметтердi табыс 

етедi. 

      7) жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен жергiлiктi атқарушы органдарға жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге 

асырады. 



      Ескерту. 4-4-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2010.03.19 № 258-IV, 2011.07.05 N 452-IV 

(2011.10.13 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.07.10 

N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 

енгiзiледi) Заңдарымен. 

 

      4-5-бап. Мемлекеттiк бақылау  

      1. Мемлекеттiк бақылаудың мақсаты жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан 

Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз 

ету болып табылады.   

 

      2. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi 

атқарушы органдары жүзеге асыратын бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 

мемлекеттiк бақылау мыналарды:   

 

      1) осы Заңда көзделген талаптарды сақтау жөнiндегi бақылауды;   

      2) бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратылатын жарнамаға қатысты 

бақылауды қамтиды.   

      3. Уәкiлеттi орган, облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 

жергiлiктi атқарушы органдары жүзеге асыратын бұқаралық ақпарат құралдары 

саласындағы мемлекеттiк бақылау тексеру нысанында орындалады.   

      4. Тексеру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттiк 

бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады. 

      5. Алып тасталды - ҚР 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 

күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

      Ескерту. 4-5-баппен толықтырылды - ҚР 2006.01.31. N 125 (қолданысқа енгiзiлу 

тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгерту енгiзiлдi - ҚР 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

2-тарау. Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметiн  

ұйымдастыру  

 

      5-бап. Бұқаралық ақпарат құралын құру құқығы  

      1. Бұқаралық ақпарат құралын құру құқығы Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес жеке және заңды тұлғаларға тиесiлi. 

Бұқаралық ақпарат құралы заңды тұлға нысанында да, заңды тұлғаның құрылымдық 

бөлiмшесi нысанында да құрылуы мүмкiн. 

Бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмiн шығаруды (эфирге шығаруды) жүзеге асыруға, 

ақпараттық сипаттағы хабарламалар мен материалдарды таратуға теле-, радиоарнасын, 

мерзiмдi баспасөз басылымын және (немесе) ақпарат агенттiгiн есепке қою туралы куәлiк 

негiздеме болып табылады. 

Бұл талаптар интернет-ресурстарға қолданылмайды. 

      2. Заңды тұлғаның - Қазақстан Республикасындағы бұқаралық ақпарат құралы 

меншiк иесiнiң немесе осы саладағы қызметтi жүзеге асырушының акцияларының (үлесiнiң, 

пайының) 20 проценттен астамын шетелдiк жеке және заңды тұлғалардың, азаматтығы жоқ 

адамдардың тiкелей және (немесе) жанама иеленуiне, пайдалануына, билiк етуiне және 

(немесе) басқаруына тыйым салынады.  

      Ескерту. 5-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2001.05.03 N 181 , 2009.02.06 N 123-IV 

(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2009.07.10 N 178-IV, 2012.01.18 N 546-IV 

(алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа 

енгiзiледi) Заңдарымен. 

      6-бап. Бұқаралық ақпарат құралының меншiк иесi  



      1. Меншiк иесi - бұқаралық ақпарат құралын иелену, пайдалану және оған билiк ету 

құқығын жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға, не жеке және (немесе) заңды 

тұлғалардың бiрлестiгi.    

      2. Бұқаралық ақпарат құралының меншiк иесi тиiстi шарт негiзiнде өзiнiң меншiктi, 

сондай-ақ басқа да бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты редакция, редактор, журналист, 

баспагер, таратушы ретiнде iс-қимыл жасауға құқылы.  

      7-бап. Бұқаралық ақпарат құралының редакциясы  

      1. Редакция меншiк иесiнiң тапсыруы бойынша бұқаралық ақпарат құралын 

әзiрлеудi және шығаруды (эфирге шығаруды) жүзеге асырады.    

      2. Редакцияға бас редактор (редактор) басшылық етедi.   

 

    2-1.Мыналар:  

      1) сот iс-әрекетке қабiлетсiз деп танылған азаматтар;   

      2) тағайындау кезiнде заңда белгiленген тәртiппен соттылығы алынбаған немесе 

өтелмеген азаматтар;   

 

      3) шетелдiктер не азаматтығы жоқ адамдар;   

      4) өздерiнiң кiнәсiнен бұқаралық ақпарат құралының шығарылуы (эфирге шығуы) 

сот шешiмiмен тоқтатылған бұқаралық ақпарат құралының бас редакторлары 

(редакторлары) болған азаматтар соттың шешiмi заңды күшiне енген күннен бастап үш жыл 

iшiнде бас редактор (редактор) бола алмайды.   

 

      3. Меншiк иесi мен редакция арасындағы қатынастар жарғымен және шартпен 

реттеледi.  

      Ескерту. 7-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2005.07.08 N 67-III Заңымен (Заңның қолданысқа 

енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2006.07.05. N 156 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-

баптан қараңыз) Заңдарымен.  

 

      8-бап. Ақпарат агенттiгi  

      1. Ақпарат агенттiгi - Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес тiркелген, 

қызметi ақпараттық сипаттағы хабарлар мен материалдарды жинауға, қайта өңдеуге және 

таратуға бағытталған заңды тұлға.    

      2. Ақпарат агенттiгiнiң хабарлары мен материалдарында оның атауы мен 

шығарылған уақыты қоса берiлуге тиiс.    

      3. Ақпарат агенттiгiнiң хабарлары мен материалдарын бұқаралық ақпарат құралдары 

таратқан кезде ақпарат агенттiгiне сiлтеме жасауға мiндеттi.    

      4. Ақпарат агенттiгiне осы Заңның 2, 10-баптарының күшi қолданылады.  

      9-бап. Бұқаралық ақпарат құралының баспагерi  

      1. Баспагер - бұқаралық ақпарат құралының өнiмiн өндiрудi материалдық-

техникалық жағынан қамтамасыз етудi жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға.    

      2. Егер меншiк иесi бұқаралық ақпарат құралының әрi баспагерi болмаса, меншiк 

иесi мен баспагердiң құқықтары, мiндеттерi мен жауапкершiлiгi жеке шартпен белгiленедi.  

      10-бап. Мерзiмдi баспасөз басылымын және ақпарат  

              агенттiгiн есепке қою, қайта есепке қою  

      1. Қазақстан Республикасының аумағында әрекет ететiн мерзiмдi баспасөз 

басылымы мен ақпарат агенттiгi уәкiлеттi органда мiндеттi түрде есепке қойылуға жатады.  

2. Есепке қою, қайта есепке қою үшiн мерзiмдi баспасөз басылымының және (немесе) 

ақпарат агенттiгiнiң меншiк иесi не оның уәкiлеттiк беруi бойынша әрекет ететiн тұлға осы 

Заңның 11-бабының талаптарына сай келетiн өтiнiш бередi.  

3. Мерзiмдi баспасөз басылымын және (немесе) ақпарат агенттiгiн есепке қойған кезде, 

сондай-ақ мерзiмдi баспасөз басылымының және (немесе) ақпарат агенттiгiнiң есепке 



қойылғанын куәландыратын құжаттың телнұсқасын алған кезде Қазақстан 

Республикасының Салық кодексiнде айқындалатын тәртiппен алым алынады.  

4. Мерзiмдi баспасөз басылымын немесе ақпарат агенттiгiн есепке қою, қайта есепке 

қою туралы өтiнiш түскен күнiнен бастап он жұмыс күнi iшiнде қаралуға тиiс. Өтiнiштi 

қараудың қорытындылары бойынша уәкiлеттi орган мерзiмдi баспасөз басылымының 

немесе ақпарат агенттiгiнiң меншiк иесiне есепке қою туралы куәлiк бередi не мынадай 

негiздер бойынша: 

1) егер уәкiлеттi орган бұрын сол атаумен және сол аумаққа таралатын не оның аты 

бұрын құрылған мерзiмдi баспасөз басылымының немесе ақпарат агенттiгiнiң атымен 

айырғысыз дәрежеде ұқсас мерзiмдi баспасөз басылымын немесе ақпарат агенттiгiн есепке 

қойғаны туралы куәлiк берген болса; 

2) егер өтiнiштiң мазмұны осы Заңның 11-бабының талаптарына сай келмейтiн болса; 

3) егер мерзiмдi баспасөз басылымын немесе ақпарат агенттiгiн есепке қою үшiн алым 

төленбесе; 

4) егер меншiк иесiнiң ауысуына орай мерзiмдi баспасөз басылымын немесе ақпарат 

агенттiгiн қайта есепке қою туралы өтiнiште мерзiмдi баспасөз басылымына немесе ақпарат 

агенттiгiне меншiк құқығын басқа тұлғаға берудi растайтын шарттың нөмiрi мен жылы, айы, 

күнi көрсетiлмесе; 

5) егер шығарылуын бұрын сот тоқтатқан аты (атының бiр бөлiгi) бiрдей және 

тақырыптық бағыты дәл сондай мерзiмдi баспасөз басылымы немесе ақпарат агенттiгi 

есепке қоюға мәлiмделген болса немесе аты мен тақырыптық бағытын қайталайтын мерзiмдi 

баспасөз басылымы немесе ақпарат агенттiгi мәлiмделген болса, сондай-ақ шығарылуы сот 

шешiмiмен тоқтатылған мерзiмдi баспасөз басылымының немесе ақпарат агенттiгiнiң 

меншiк иесi немесе бас редакторы (редакторы) соттың шешiмi заңды күшiне енген күннен 

бастап үш жыл iшiнде өтiнiш берген жағдайда есепке қоюдан бас тартады. 

5. Мерзiмдi баспасөз басылымының меншiк иесi есепке қою туралы куәлiктi алған 

күннен бастап үш ай iшiнде мерзiмдi баспасөз басылымының өнiмiн шығаруға кiрiсу 

құқығын сақтайды.  

      Ақпарат агенттiгiнiң меншiк иесi есепке қою туралы куәлiктi алған күннен бастап алты 

ай iшiнде ақпараттық сипаттағы хабарлар мен материалдарды таратуға кiрiсу құқығын 

сақтайды.  

      Мерзiмдi баспасөз басылымының және (немесе) ақпарат агенттiгiнiң шығарылуын сот 

тоқтата тұрған жағдайларды қоспағанда, мерзiмдi баспасөз басылымының және (немесе) 

ақпарат агенттiгiнiң өнiмiн шығару мерзiмiн өткiзiп алған, сондай-ақ мерзiмдi баспасөз 

басылымының және (немесе) ақпарат агенттiгiнiң өнiмiн шығару үш ай бойы тоқтап қалған 

жағдайда, уәкiлеттi органның шешiмiмен мерзiмдi баспасөз басылымын және (немесе) 

ақпарат агенттiгiн есепке қою туралы куәлiктiң күшi жойылды деп танылады.  

6. Мерзiмдi баспасөз басылымы және (немесе) ақпарат агенттiгi меншiк иесi ауысқан не 

ұйымдық-құқықтық нысаны, атауы, сондай-ақ мерзiмдi баспасөз басылымының және 

(немесе) ақпарат агенттiгiнiң аты, басылымның не материалдар мен хабарлардың тiлi, 

таралу аумағы, негiзгi тақырыптық бағыты және шығарылу мерзiмдiлiгi өзгерген 

жағдайларда қайта есепке алынуға жатады.  

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.02.06 N 123-IV (қолданысқа енгiзiлу 

тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

      11-бап. Бұқаралық ақпарат құралын есепке  

              қою туралы өтiнiш  

      1. Мерзiмдi баспасөз басылымын немесе ақпарат агенттiгiн есепке қою туралы 

өтiнiште: 

1) мерзiмдi баспасөз басылымы немесе ақпарат агенттiгi меншiк иесiнiң – жеке 

тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендiру нөмiрi, тұрғылықты 



жерi немесе мерзiмдi баспасөз басылымы немесе ақпарат агенттiгi меншiк иесiнiң – заңды 

тұлғаның атауы, бизнес-сәйкестендiру нөмiрi, орналасқан жерi, ұйымдық-құқықтық нысаны; 

2) мерзiмдi баспасөз басылымының, ақпарат агенттiгi материалдары мен хабарларының 

тiлi (тiлдерi); 

3) шығарылымның болжамды мерзiмдiлiгi; 

4) негiзгi тақырыптық бағыты; 

      5) таралу аумағы; 

6) бас редактордың (редактордың) тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде); 

7) редакцияның мекенжайы көрсетiлуге тиiс. 

      2. Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою кезiнде өзге талаптарды алға тартуға 

тыйым салынады.  

      Ескерту. 11-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2006.07.05 N 156 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 

2-баптан қараңыз), 2009.02.06 N 123-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 

2012.07.10 N 36-V (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңдарымен. 

      12-бап. Бұқаралық ақпарат құралын есепке  

              қоюдан босату  

      Таралымы:  

      - жүз данаға жетпейтiн мерзiмдi баспасөз басылымдарын;  

      - ресми, нормативтiк және өзге де актiлердi;  

      - сот практикасының бюллетеньдерiн.  

      Ескерту. 12-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2001.05.03 N 181, 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

Заңдарымен. 

      13-бап. Бұқаралық ақпарат құралын шығаруды не бұқаралық  

              ақпарат құралының өнiмiн таратуды тоқтата тұру  

              және тоқтату  

      1. Бұқаралық ақпарат құралын шығару не бұқаралық ақпарат құралының өнiмiн 

тарату меншiк иесiнiң немесе соттың шешiмi бойынша тоқтатыла тұруы не тоқтатылуы 

мүмкiн.  

2. Тоқтата тұру деп басылымдардың бiр немесе бiрнеше нөмiрiнiң шығарылуын, теле-, 

радиобағдарламалардың, теле-, радиоарналардың эфирге шығуын, сондай-ақ бұқаралық 

ақпарат құралының өнiмiн таратуды уақытша тоқтату түсiнiледi. Бұқаралық ақпарат 

құралын шығаруды не бұқаралық ақпарат құралының өнiмiн таратуды тоқтата тұруға үш 

айдан аспайтын мерзiмге жол берiледi. 

3. Мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi немесе заңмен қорғалатын өзге де 

құпияны жария ету, суицидтi насихаттайтын, терроризмге қарсы операцияларды жүргiзу 

кезеңiнде олардың техникалық тәсiлдерi мен тактикасын ашатын ақпаратты тарату, есiрткi 

құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттау, қатыгездiк пен зорлық-

зомбылықты, әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, дiни, тектiк-топтық және рулық басымдықты 

насихаттау немесе үгiттеу, порнографиялық және арнайы жыныстық-эротикалық сипаттағы 

теле-, радиобағдарламаларды, теле-, радиоарналарды тарату, сондай-ақ кино және 

бейнеөнiмдердi көрсету, бұқаралық ақпарат құралын сайлау алдындағы үгiт жүргiзу, 

шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк заңды тұлғалардың  және 

халықаралық ұйымдардың кандидаттарды, партиялық тiзiмiн ұсынған саяси партияларды 

ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi бiр нәтижеге қол жеткiзуге кедергi болатын және 

(немесе) ықпал ететiн қызметтi жүзеге асыру шарттарын бұзу, үгiтке тыйым салынған 

кезеңде оны жүргiзу, ереуiлге қатысуға немесе қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу, Қазақстан 

Республикасының бейбiт жиналыстарды, митингiлердi, шерулердi, тосқауылдар мен 

демонстрацияларды ұйымдастыру және өткiзу тәртiбi туралы, интернет желiсiндегi 

авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңнамасын бұзу мақсатында пайдалану, 

сондай-ақ осы Заңның 3-бабында, 10-бабының 6-тармағында көзделген талаптарды бұзу, 

сондай-ақ 15 және 16-баптарының талаптарын  бiр жыл iшiнде қайталап бұзу заңда 



белгiленген тәртiппен бұқаралық ақпарат құралының шығарылуын не бұқаралық ақпарат 

құралы өнiмiнiң таратылуын тоқтата тұруға негiз болып табылады. 

4. Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертудi, оның 

тұтастығын бұзуды, мемлекет қауiпсiздiгiне нұқсан келтiрудi, соғысты насихаттау және 

үгiттеу, экстремизмдi немесе терроризмдi насихаттау, ұлтаралық және конфессияаралық 

өшпендiлiктi өршiтуге бағытталған материалдарды жариялау және ақпаратты тарату, 

сондай-ақ белгiленген мерзiмде бұқаралық ақпарат құралын шығаруды не бұқаралық 

ақпарат құралының өнiмiн таратуды тоқтата тұру себептерiн жоймау бұқаралық ақпарат 

құралының шығарылуын не бұқаралық ақпарат құралы өнiмiнiң таратылуын тоқтатуға негiз 

болып табылады.  

5. Меншiк иесiнiң не соттың шешiмi бойынша бұқаралық ақпарат құралының шығуын 

не бұқаралық ақпарат құралы өнiмiнiң таратылуын тоқтата тұрған не тоқтатқан жағдайда, 

уәкiлеттi органға хабарлама жiберiледi.  

      Бұқаралық ақпарат құралын шығаруды не бұқаралық ақпарат құралының өнiмiн 

таратуды тоқтату оны есепке қою туралы куәлiктiң күшiн жоюға әкеп соғады .  

      Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.07.10 N 178-IV Заңымен, өзгерiс енгiзiлдi - 

ҚР 2012.01.12 № 537-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен 

соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 

күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

3-тарау. Бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмiн тарату  

       Ескерту. 3-тараудың тақырыбына өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2009.02.06 N 123-IV 

(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.  

      14-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарын тарату  

      1. Бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмiн таратуды меншiк иесiнiң шешiмi 

бойынша оның өзi не шарт негiзiнде немесе өзге де заңды негiздерде редакция, баспагер, 

сондай-ақ ұйымдар мен азаматтар жүзеге асырады.    

 

      2. Эротикалық сипаттағы материалдарды жариялайтын мерзiмдi баспасөз 

басылымдарын: 

1) стационарлық емес үй-жайларда; 

2) мөлдiр ораммен буып-түйiлмеген күйiнде; 

3) бiлiм беру ұйымдарының, балалар мекемелерiнiң, ғибадат үйлерiнiң 

(ғимараттарының) үй-жайларында және аумақтарында; 

4) жасы он сегiзге толмаған адамдарға бөлшек саудада сатуға тыйым салынады. 

      2-1. Субъектiлер, эротикалық сипаттағы материалдар жариялайтын мерзiмдi 

баспасөз басылымдарын тарату жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруды бастағанға дейiн 

«Әкiмшiлiк рәсiмдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген тәртiппен 

қызметiн жүзеге асыратын жердегi облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және 

астананың жергiлiктi атқарушы органына бұл туралы хабарлама жасауға мiндеттi. 

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергiлiктi 

атқарушы органдары эротикалық сипаттағы материалдар жариялайтын мерзiмдi баспасөз 

басылымдарын таратуды бастағаны туралы хабарлама жасаған субъектiлердiң тiзiлiмiн 

жүргiзедi. 

      3. Алкоголь өнiмдерiн жарнамалауға 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап тыйым 

салынады.  

      Темекi және темекi бұйымдарын жарнамалауға тыйым салынады.   

      3-1. Алып тасталды - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

      4. Заңды негiздерде жүзеге асырылатын бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмiн 

таратуға жеке немесе заңды тұлғалар, сол сияқты мемлекеттiк органдарды лауазымды 

адамдары тарапынан кедергi жасауға, заңсыз тәркiлеуге, сондай-ақ таралымын немесе оның 

бiр бөлiгiн жоюға заңды күшiне енген шешiмi негiзiнде болмаса жол берiлмейдi.  



      Ескерту. 14-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2001.05.03 N 181 , 2003.12.19 N 509 , 2007.06.19 

N 264 , 2009.02.06 N 123-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2010.11.23 N 

354-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 

енгiзiледi), 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк отыз 

күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      15-бап. Шығарылым деректерi  

      1. Мерзiмдi басылымның әрбiр шығарылымында мынадай мәлiметтер болуға тиiс:   

      1) бұқаралық ақпарат құралының атауы;   

 

      2) бұқаралық ақпарат құралының меншiк иесi;   

      3) бас редактордың (редактордың) тегi және аты-жөнi;   

      4) есепке қою туралы куәлiктiң нөмiрi мен берiлген күнi және оны берген органның 

атауы;   

      5) басылымның мерзiмдiлiгi;   

      6) бұқаралық ақпарат құралының рет нөмiрi мен жарық көрген күнi;   

      7) таралымы;   

 

      8) баспахананың атауы, оның мекен-жайы және редакцияның мекен-жайы.   

      2. Бұқаралық ақпарат құралы эфирге әрбiр шыққан сайын, ал үздiксiз хабар таратқан 

жағдайда тәулiгiне кемiнде төрт рет өзiнiң атауын жариялап отыруға мiндеттi.  

      Ескерту. 15-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2001.05.03 N 181 Заңымен. 

      16-бап. Мерзiмдi басылымдардың мiндеттi даналары мен 

               телерадиобағдарламалардың материалдарын сақтау 

      1. Мерзiмдi басылымдардың мiндеттi тегiн даналарын, соның iшiнде осы Заңның 12-

бабына орай есепке қоюдан босатылғандарын олар әзiрленген күнi бұқаралық ақпарат 

құралының меншiк иесi немесе оның тапсыруы бойынша үшiншi тұлға Ұлттық мемлекеттiк 

кiтап палатасына, Ұлттық кiтапханаға, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң 

кiтапханасына, уәкiлеттi органға жiбередi. 

      2. Бұқаралық ақпарат құралдарының (теле-, радиоарналардың) редакциялары 

өздерiнiң эфирге шығарылған теле-, радиобағдарламаларының жазбаларын бiр ай бойы 

сақтауға, сондай-ақ оларды өздерiнiң эфирлiк жұмысының тiркеу журналында көрсетуге 

және оны осы журналда соңғы жазба жасалған кезден бастап кемiнде бiр жыл сақтауға 

мiндеттi. Тарихи немесе мәдени жағынан құнды жазбалар уәкiлеттi орган айқындайтын 

тәртiппен сақталады. 

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

4-тарау. Бұқаралық ақпарат құралдарының  

азаматтармен және ұйымдармен қатынасы  

      17-бап. Авторлық туындылар мен хаттар  

      1. Редакция, интернет-ресурстың меншiк иесi пайдаланылатын зияткерлiк меншiк 

құқығының объектiлерiне құқықтарды, оның iшiнде зияткерлiк меншiкке авторлық, сабақтас 

және өзге де құқықтарды сақтауға мiндеттi. 

      2. Оқырмандар хаттарын жариялау кезiнде олардың мәтiнiн қысқартуға және оның 

мазмұнының мағынасын бұрмаламай редакциялауға жол берiледi.   

      3. Егер заңда өзгеше көзделмесе, бұқаралық ақпарат құралы редакциясын ол 

қабылдамай тастаған материалды жариялауға ешкiмнiң де мiндеттеуге құқығы жоқ. 

      Ескерту. 17-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2012.01.12 № 537-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

      18-бап. Ресми хабарлар  

      1. Мемлекеттiк органдардың ресми хабарлары бұқаралық ақпарат құралдарында 

Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес орналастырылады.    



      2. Мемлекеттiк органдар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкiлдерiне, олардың 

меншiк нысанына және кiмге қарайтынына қарамастан, өтiнiш жасаған кезде, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттiк құпиясы болып табылатынынан басқа ақпаратты тең 

шарттарда беруге мiндеттi.    

      2-1. Мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдар сұратылып отырған ақпаратты 

өтiнiш түскен күннен бастап үш күннен кешiктiрмей беруге не беру мерзiмiн немесе 

беруден бас тарту себебiн көрсете отырып жауабын беруге мiндеттi.  

      Қосымша зерделеудi және тексерудi қажет ететiн өтiнiшке жауап ол келiп түскен күннен 

бастап бiр ай мерзiмнен кешiктiрiлмей берiлуге тиiс.  

      Бұқаралық ақпарат құралынан қойылған мәселелердi шешу құзыретiне кiрмейтiн 

мемлекеттiк органдарға немесе өзге де ұйымдарға өтiнiш келiп түскен жағдайда, осы өтiнiш 

бес күн мерзiмнен кешiктiрiлмей тиiстi органдарға жiберiлiп, бұл туралы бұқаралық ақпарат 

құралына хабарлануға тиiс.    

 

      3. Сұралып отырған мәлiметтердi беруден бас тартылуға бұқаралық ақпарат 

құралының өкiлi мемлекеттiк басқару органдары мен лауазымды адамдардың азаматтар 

құқығына қысым жасайтын заңсыз әрекеттерiне шағым жасауға арналған заңда көзделген 

тәртiппен жоғары тұрған органға немесе лауазымды адамға, не сотқа шағым жасауы мүмкiн.  

      Ескерту. 18-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2001.05.03 N 181 , 2009.02.06. N 123-IV 

(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.  

      19-бап. Терiске шығару құқығы  

      1. Азамат немесе заңды тұлға өзiнiң ар-намысына, қадiр-қасиетiне және iскерлiк 

беделiне нұқсан келтiретiн мәлiметтердi сот тәртiбiмен терiске шығаруды талап етуге 

құқылы.    

      2. Егер азаматтың немесе заңды тұлғаның ар-намысына, қадiр-қасиетiне немесе 

iскерлiк беделiне нұқсан келтiретiн мәлiметтер бұқаралық ақпарат құралдарында таратылса, 

олар сол бұқаралық ақпарат құралдарында тегiн терiске шығарылуға тиiс.  

      Егер аталған мәлiметтер ұйымнан шыққан құжатта болған жағдайда, мұндай құжат 

алмастырылып немесе қайтарылып алынып, бұл құжаттағы мәлiметтердiң шындыққа сәйкес 

келмейтiндiгi туралы адресатқа мiндеттi түрде хабарлануға тиiс.  

      Өзге реттерде терiске шығару тәртiбiн сот белгiлейдi.    

      3. Азаматтың немесе заңды тұлғаның бұқаралық ақпарат құралында терiске 

шығаруды не жауапты жариялау туралы талабы, егер бұқаралық ақпарат органы мұндай 

жарияланымнан бас тартса не бiр айдың iшiнде жарияланым жасамаса, сондай-ақ ол 

таратылған жағдайда, сотта қаралады.    

      4. Азаматқа немесе заңды тұлғаға қатысты олардың ар-намысына, адiр-қасиетiне 

немесе iскерлiк беделiне нұқсан келтiретiн мәлiметтер таратылған болса, олар мұндай 

мәлiметтердi терiске шығарумен қоса олардың таратылуынан өздерiне келтiрiлген залалдың 

немесе моральдық зиянның орнын толтыруды талап етуге құқылы.  

       Ескерту. 19-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2009.02.06 N 123-IV (қолданысқа енгiзiлу 

тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.  

5-тарау. Журналистiң құқықтары мен мiндеттерi  

      20-бап. Журналистiң құқықтары  

      Журналистiң:   

      1) ақпаратты iздестiрудi жүзеге асыруға, сұратуға, алуға және таратуға;    

      2) мемлекеттiк органдарға, барлық меншiк нысандарындағы ұйымдарға баруына 

және өзiнiң қызмет бабындағы мiндеттерiн жүзеге асыруға байланысты олардың лауазымды 

адамдарының қабылдауында болуға, жабық шара өткiзу туралы шешiм қабылданғаннан 

басқа жағдайда өзiн тiркеген орган өткiзетiн барлық шараларға қатысуға;    

      3) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде тыйым салынған жағдайларды 

қоспағанда, жазбалар, соның iшiнде оларды дыбыс-бейне техникасын, кино-фото түсiру 

құралдарын пайдалана отырып жасауға;    



 

      4) журналистiң куәлiгiн көрсету арқылы дүлей апаттар болған аудандарда, 

митингiлер мен демонстрацияларда, сондай-ақ қоғамдық, топтық және жеке мүдделер мен 

наразылықтарды өзге де бiлдiру нысандарына қатысуға;    

      5) құжаттар мен материалдардың мемлекеттiк құпиялар болып табылатын 

мәлiметтерi бар үзiндiлерiн қоспағанда, олармен танысуға рұқсат алуға;   

      6) алынатын ақпараттың дұрыстығын тексеруге;   

      7) алынған ақпараттық материалдарды тексеру кезiнде мамандарға жүгiнуге;   

      8) өзi дайындаған хабарлар мен материалдарға қолын қойып, шартты атын 

(бүркеншiк атын) көрсетiп таратуға;   

      9) материалдың мазмұны редакциялық түзетуден кейiн журналистiң жеке сенiмiне 

қайшы келсе, оған өз қолы қойылып жариялануынан бас тартуға;   

      10) авторлық және ақпарат көздерiнiң құпиясы соттың талап етуiмен жарияланған 

жағдайларды қоспағанда, бұл құпияларды сақтауға құқығы бар.  

      21-бап. Журналистiң мiндеттерi  

      Журналист:    

      1) Қазақстан Республикасының заңдарын басшылыққа ала отырып, өзi шарттық 

қатынастарда тұрған бұқаралық ақпарат құралының қызмет бағдарламасын жүзеге асыруға;   

      2) шындыққа сәйкес келмейтiн ақпаратты таратпауға;   

      3) ақпарат ұсынған адамдардың авторлығын көрсету туралы олар жасаған 

өтiнiштердi қанағаттандыруға;   

      4) жеке және заңды тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерiн құрметтеуге;   

 

      4-1) алып тасталды - ҚР 2009.02.06 N 123-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-

баптан қараңыз) Заңымен; 

      5) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзiне жүктелген өзге де 

мiндеттердi орындауға мiндеттi.  

      Ескерту. 21-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2001.05.03 N 181 , 2009.02.06. N 123-IV 

(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.  

6-тарау. Журналистердi аккредиттеу  

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбына өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2009.02.06 N 123-IV 

(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.  

      22-бап. Журналистердi аккредиттеу  

      1. Бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттiк органдардың, қоғамдық бiрлестiктер 

мен ұйымдардың келiсiмi бойынша олардың жанында өз журналистерiн аккредиттей алады. 

   

      2. Журналист аккредиттелген мемлекеттiк органдар, қоғамдық бiрлестiктер мен 

ұйымдар оны өткiзiлетiн отырыстар, кеңестер және өзге де шаралар жөнiнде оған алдын ала 

хабарлауға, стенограммалармен, хаттамалармен және өзге де құжаттармен қамтамасыз етуге 

мiндеттi.    

      3. Жабық шара өткiзу туралы шешiм қабылданған жағдайларды қоспағанда, 

аккредиттелген журналистiң өзiн аккредиттеген мемлекеттiк органдар, қоғамдық 

бiрлестiктер мен ұйымдар өткiзетiн отырыстарға, кеңестерге және басқа да шараларға 

қатысуға құқығы бар.    

      4. Егер журналист аккредиттеу ережелерiн бұзса не өзiн аккредиттеген мемлекеттiк 

органдардың, қоғамдық бiрлестiктер мен ұйымдардың ар-намысы мен қадiр-қасиетiне 

нұқсан келтiретiн, шындыққа сәйкес келмейтiн мәлiметтердi таратса, оның аккредиттелуi 

күшiн жоюы мүмкiн.  

      5. Алып тасталды - ҚР 2006.01.10 N 116 Заңымен. 

      Ескерту. 22-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2006.01.10 N 116 (2006.01.01 бастап қолданысқа 

енгiзiледi) Заңымен. 

 



      23-бап. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат  

              құралдарын шет елдерде аккредиттеу  

      Егер халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының 

бұқаралық ақпарат құралы иесiнiң Қазақстан Республикасының және өздерi болған елдердiң 

заңдарында көзделген тәртiппен басқа елдерде тiлшiлер қосынын ашуға, журналистердi 

аккредиттеуге құқығы бар.  

 

      24-бап. Қазақстан Республикасындағы шетел бұқаралық  

              ақпарат құралдары өкiлдерiнiң қызметi  

      1. Шетел бұқаралық ақпарат құралдарының өкiлдiктерiн және олардың 

журналистерiн аккредиттеудi Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi 

жүргiзедi.    

      2. Қазақстан Республикасында аккредиттелген шетел журналистерiнiң және басқа да 

шетел бұқаралық ақпарат құралдары өкiлдерiнiң құқықтық жағдайы мен кәсiптiк қызметi 

Қазақстан Республикасының заңдарымен және Қазақстан Республикасы 

бекiткен халықаралық шарттармен реттеледi.    

      3. Қазақстан Республикасының Конституциясын және осы Заңның нормаларын 

бұзатын шетелдiк бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмiн таратуға сот тәртiбiмен тыйым 

салынады, ал интернет-ресурстар болып табылатын шетелдiк бұқаралық ақпарат құралдары 

үшiн – Қазақстан Республикасының аумағында көрсетiлген интернет-ресурстарға қол 

жеткiзудi тоқтата тұру көзделедi. 

      Ескерту. 24-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2001.05.03 N 181,  2012.01.12 № 537-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

Заңдарымен. 

 

7-тарау. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы  

заңдарды бұзу үшiн жауапкершiлiк  

      25-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарды  

               бұзу үшiн жауапкершiлiк негiздерi  

      1. Азаматтардың немесе ұйымдардың (мемлекеттiк органның, азаматтардың 

қоғамдық, шығармашылық, ғылыми, дiни не өзге де бiрлестiгiнiң және заңды тұлғалардың) 

ар-намысы мен қадiр-қасиетiне нұқсан келтiретiн, шындыққа сәйкес келмейтiн мәлiметтердi 

тарату, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сотқа ықпал жасау Қазақстан 

Республикасының заң актiлерiнде көзделген жауаптылыққа әкеп соғады. 

 

      2. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарды бұзу үшiн мемлекеттiк 

органдардың және өзге де ұйымдардың оған кiнәлi лауазымды адамдары, сондай-ақ 

бұқаралық ақпарат құралының иесi, таратушысы, бас редакторы (редакторы), таратылған 

хабарлар мен материалдардың авторлары жауапты болады . 

      2-1. Бұқаралық ақпарат құралының меншiк иесi, бас редакторы (редакторы) 

Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертудi  , оның 

тұтастығын бұзуды, мемлекет қауiпсiздiгiне нұқсан келтiрудi  , соғысты, әлеуметтiк, 

нәсiлдiк, ұлттық, дiни, тектiк-таптық және рулық артықшылықты  , қатыгездiктi, зорлық пен 

порнографияны насихаттап  , үгiттейтiн хабарлар мен материалдарды таратқаны үшiн, 

олардың алынған көздерiне қарамастан, Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде 

белгiленген жауаптылықта болады. 

      3. Журналистiң заңды кәсiптiк қызметiне кедергi жасау Қазақстан 

Республикасының заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.  

      Ескерту. 25-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2001.05.03 N 181 , 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң қолданысқа 

енгiзiледi)Заңдарымен. 



      26-бап. Шындыққа сәйкес келмейтiн мәлiметтердi тарату  

              үшiн жауапкершiлiктен босатылатын реттер  

      Бұқаралық ақпарат құралында шындыққа сәйкес келмейтiн мәлiметтердi таратқаны 

үшiн:    

 

      1) егер бұл мәлiметтер ресми хабарлар мен құжаттарда айтылған болса;    

      2) егер олар жарнама және ақпарат агенттiктерiнен немесе мемлекеттiк органдардың 

баспасөз қызметiнен алынса;    

      3) егер олар өкiлдi органдар депутаттарының, мемлекеттiк органдардың, 

ұйымдардың лауазымды адамдарының және азаматтардың ресми сөйлеген сөздерiнiң сөзбе-

сөз қайталанып берiлуi болса;   

      4) егер олар алдын ала жазылып алынбай эфирге шығарылатын авторлық сөздерде 

не осы Заңға сәйкес редакциялауға жатпайтын мәтiндерде айтылса;   

      5) егер бұл мәлiметтер осы Заңның 18-бабына сәйкес мiндеттi хабарларда айтылса, 

бас редактор (редактор), сондай-ақ журналист жауапты болмайды.  

      Ескерту. 26-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР 2001.05.03 N 181 Заңымен.  

      

 

 

Қазақстан Республикасының жұртшылықпен байланыс  

саласындағы кәсіби және этикалық қағидаттарының (принциптерінің) кодексі 

  

Алғы сөз 

  

Аталмыш кодекс Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын Біріккен Ұлттар 

Ұйымының (БҰҰ) Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясына негізделеді. 

Декларацияда «адамның іргетасты құқықтары, адами болмыстың қадір-қасиеті мен 

құндылықтары» туралы айтылған.   

 Қазақстан Республикасының Жұртшылықпен байланыс жөніндегі Ұлттық 

Ассоциациясының мүшелері адамның зияткерлік, ақлақтық (моралдық) және әлеуметтік 

қажеттіліктерін қанағаттандыру адами құнды болмыстың құрамдас бөліктерінің бірі болып 

табылатындығына берік иланымды.  

Жұртшылықпен байланыс жөніндегі мамандар өздерінің кәсіби міндеттерін орындау 

барысында осынау зияткерлік, ақлақтық және әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыруда 

елеулі түрде жәрдем көрсете алады. 

Сонымен қатар жұртшылықпен байланыс жөніндегі мамандар ақпараттың ауқымды 

көлемін алу, бақылау және тарату жөніндегі ресурстарға ие, мұның өзі оларға белгілі бір 

ақпараттық мүмкіндіктер береді. Мұндай мүмкіндіктерді иелену жұртшылықпен байланыс 

жөніндегі мамандарға клиенттер, адамдар, кәсіп және жалпы қоғам алдында  үлкен 

жауапкершілік жүктейді. 

Жоғарыда баяндалғандар негізінде Қазақстан Республикасының Жұртшылықпен 

байланыс жөніндегі Ұлттық Ассоциациясына мүше ұйымдар Қазақстан Республикасында 

жұртшылықпен байланыс саласының дамуы нарықтағы жетекші операторлар жалпыға ортақ 

кәсіби және этикалық қағидаттарды қабылдауға әзір болатын деңгейге жетті, деп сенеді. 

Мұндай қағидаттар жұртшылықпен байланыс жөніндегі мамандарға арналған белгілі бір 

кәсіби стандарттарды белгілеуді, сондай-ақ олардың ақлақтық және кәсіби жауапкершілігін 

анықтауды көздейді.   

  

Кодекстің негізгі ұғымдары 

  

Жұртшылықпен байланыс (паблик рилейшнз) – ұйымды стратегиялық басқару элементі, 

ол ұйым туралы, жекелеген өнім туралы, белгілі бір тұлға немесе тұтас бір ел туралы 



жағымды қоғамдық пікір қалыптастыруды  өзінің негізгі мақсаты ретінде алға тартады. 

Жұртшылықпен байланыстың жарнамадан негізгі айырмашылығы оның белгілі бір 

аудиториялармен ұзақ мерзімді әлеуметтік байланыстарды жасауға бағытталғандығында 

болып табылады. 

 Жұртшылықпен байланыс нарығының операторлары - жұртшылықпен байланыс 

бойынша қызмет көрсететін агенттіктер, сондай-ақ кәсіпорындарда жұмыс істейтін 

жұртшылықпен байланыс жөніндегі кеңесшілер мен мамандар, олар үшін аталған сала 

басқару элементі болып табылады. 

Аталмыш кодекс нарықтағы барлық операторларға, жұртшылықпен байланыс жөніндегі 

кеңесшілер мен мамандарға қолданылады.   

  

Жұртшылықпен байланыс саласындағы  

кәсіби және этикалық қағидаттар (принциптер) 

  

1. Жалпы кәсіби қағидаттар 

 1.1. Қоғамдық игілік 

 Жұртшылықпен байланыс саласында қызмет көрсететін маман немесе оператордың 

қызметі қоғамдық игіліктен туындауға тиісті және жеке тұлғаның заңды мүдделеріне, 

намысына, абырой-беделіне нұқсан келтірмеуге тиіс. 

 1.2. Шыншылдық 

 Жұртшылықпен байланыс жөніндегі маманның немесе оператордың практикалық 

қызметі беріліп отырған ақпараттың дәлдік, шыншылдық және адалдық қағидаттарын 

мүлтіксіз сақтауға құрылуға тиіс. Маман немесе нарық операторы қоғамдық пікірді 

алдамауға, жалған немесе бұрмаланған деректерді пайдаланбауға, үшінші бір тараптарға 

нұқсан келтіретін ақпаратты таратпауға, немесе осыған әкеліп соғатын жұмыс түрлері мен 

әдістерін қолданбауға тиіс. 

  

2. Клиенттермен және жұмыс берушілермен өзара қарым-қатынас қағидаттары 

 2.1. Адалдық 

 Жұртшылықпен байланыс саласында қызмет көрсететін маман немесе оператор өз 

клиеттерімен немесе жұмыс берушілерімен қарым-қатынастарда адал да ашық көзқарас 

ұстануға тиіс. Ол жанжалдасушы немесе бәсекелесуші тараптардың мүдделерін олардың 

ықтиярынсыз бір мезгілде бейнелей алмайды.  

2.2. Құпиялық 

 Жұртшылықпен байланыс жөніндегі маман немесе нарық операторы қазіргі, бұрынғы 

немесе ықтимал клиенттерінен немесе жұмыс берушілерінен алынған ақпаратқа қатысты 

толық құпиялылықты сақтауға міндетті, бұл жағдайдың клиент немесе жұмыс беруші 

осындай ақпаратты жария пайдалануға  берген немесе оны жария етуге айқын рұқсат берген 

оқиғаларға қатысты жоқ. Құпиялылықты шектеуге қолданымдағы заңдарда тікелей 

көзделген жағдайларда ғана рұқсат беріледі.  

 2.3. Мүдделер керағарлығынан бас тарту 

Жұртшылықпен байланыс жөніндегі маман немесе нарық операторы егер оның жеке 

мүдделері немесе міндеттемелері өз клиентінің мүдделерімен керағар болған кезде өз 

жағдайы туралы ашық мәлімдеуге міндетті. Ол өз клиентін өзінің қаржылық, коммерциялық 

немесе кез келген басқа мүдделері бар фирмаларға және ұйымдарға осылар туралы алдын 

ала хабарлама жасамай бағыттамауға тиіс. Клиенттің немесе жұмыс берушінің тапсырысы 

бойынша орындалатын қызметтер үшін осылардың келісімінсіз үшінші бір тараптан 

материалдық сыйақы алуға жол берілмейді. 

      2.4. Сыбайлас жемқорлықты қабыл етпеу 

 Жұртшылықпен байланыс жөніндегі маман немесе нарық операторы өз клиентінің 

немесе жұмыс берушісінің мүдделерін қамтамасыз ету үшін ақша төлеуді ұсынбауға немесе 

төлемеуге, сондай-ақ өз іс-әрекеті арқылы клиентін немесе жұмыс берушісін қоғамдық және 



мемлекеттік қызметтегі немесе заңға сәйкес құрылған ұйымдарда жұмыс істейтін тұлғаларға 

ақша төлеуді ұсынуға немесе сыйақы төлеуге итермелемеуге тиіс. 

2.5. Объективтілік және тәуелсіздік 

Жұртшылықпен байланыс жөніндегі маман немесе нарық операторы клиеттермен 

қарым-қатынас кезінде клиентке маманның немесе нарық операторының тәуелсіздігіне, 

обьективтілігі мен адалдығына әсер ететін жағдайларда қызмет көрсетпеуге тиіс. Маман 

немесе нарық операторы тапсырмадан бас тарта немесе маман немесе нарық операторы 

өкілі болып табылатын ұйым басшылығының жеке пікірінің және/немесе мақсаттарының 

негізінде тапсырманы қабылдай алады. 

2.6. Жұмыс нәтижелері мен әдістері үшін жауапкершілік 

Жұртшылықпен байланыс жөніндегі маман немесе нарық операторы клиентке немесе 

жұмыс берушіге нақты нәтижеге жетуге егер мұндай әрекет маманның немесе нарық 

операторының тура және тікелей бақылауында болмаған жағдайда кепілдік бермеуге тиіс. 

Маман немесе нарық операторы аталмыш кодекстің талаптарына қайшы келетін әдістермен 

және құралдармен қайсыбір нәтижелерге жетуге кепілдік беретін келісім–шартты клиентпен 

немесе жұмыс берушімен жасаспауға тиіс. 

2.7. Кәсіби және этикалық қағидаттар туралы хабардар ету  

Егер клиент немесе жұмыс беруші үшін қызметтерді орындау кәсіби мінез-құлық 

ережелерін елеулі түрде бұзуға әкелетін немесе осы кодекстің қағидаттарына қайшы іс-

әрекеттерді жасауға итермелесе, маман немесе нарық операторы осы жөнінде өз клиентін 

немесе жұмыс берушісін дереу хабардар ету жөнінде қадамдар жасауға, сондай-ақ 

соңғыларды аталмыш кодекстің талаптарын орындау жөнінде иландыру үшін қолдан 

келгеннің бәрін жасауға міндетті.  

  

3. Жұртшылықпен байланыс саласындағы әріптестермен өзара іс-әрекет 

қағидаттары 

 3.1. Адал бәсекелестік 

 Әріптестермен қарым-қатынастарда жұртшылықпен байланыс жөніндегі маман немесе 

нарық операторы жосықсыз бәсекеден аулақ болуы тиіс. Маман немесе нарық операторы 

әріптестерінің кәсіби абырой-беделіне немесе жұмысына қасақана нұқсан келтірмеуге және 

бәсекелесі туралы жалған ақпарат таратпауға тиіс.  

 3.2. Клиенттерді немесе бәсекелестердің жұмыс берушілерін құрметтеу 

Маман немесе нарық операторы өз жұмысында клиенттердің немесе өзге маманға 

немесе нарық операторына жұмыс берушілердің абырой-беделіне нұқсан келтіретін 

әдістерді пайдаланбауға тиіс. Бір нарық операторы өзге нарық операторының қызметін 

клиент немесе жұмыс беруші алдында бағалауға тиісті емес, клиент немесе жұмыс беруші 

үшін өзге нарық операторын таңдауға қатыспауы керек. 

 3.3. Авторлық құқықты құрметтеу 

 Нарық операторы авторлығы өзге нарық операторына тиесілі әдістеме мен 

технологияны коммерциялық жағдайда жария етпеуге немесе қандай да бір тәсілмен 

таратпауға тиіс, мұның өзі соңғылардың жазбаша келісімі арқылы нақты дәлелдене алады. 

  

4. Бұқаралық ақпарат құралдарымен және өзге де мамандықтар өкілдерімен өзара 

қарым-қатынас қағидаттары 

 

4.1. Бұқаралық ақпарат құралдарының абырой-беделін құрметтеу 

 Маман немесе нарық операторы БАҚ абырой-беделіне нұқсан келтіруі мүмкін іс-

әрекеттерге бармауға тиіс. 

4.2. Бұқаралық ақпарат құралының тәуелсіздігі мен обьективтілігін құрметтеу  

 Жаңалығы бар ақпарат ақы төленбей және оны пайдалану немесе жариялау үшін 

қандай да бір жасырын сыйақысыз  берілуі қажет. Осы кодекстің қағидаттарына сәйкес 

ақпаратты таратуға қандай да бір бақылау орнату қажеттігі туындаса, маман немесе нарық 



операторы оны баспасөзде ақылы жарияланым арқылы немесе осы салада қабылданған 

ережелер мен практикаға сәйкес радио мен теледидарда жария ету ақысын төлеп жүзеге 

асыра алады.  

 4.3. Өзге мамандықтардың кәсіби және этикалық қағидаттарын құрметтеу 

 Өзге кәсіптердің өкілдерімен өзара қарым-қатынастарда және қоғамдық қатынастардың 

өзге салаларында маман немесе нарық операторы осы кәсіптерде қабылданған ережелер мен 

практиканы білуге және құрметтеуге, оларды өзінің кәсібінің этикасы мен осы кодекске сай 

келетін дәрежеде ұстануға тиіс.  

  

5. Жұртшылықпен байланыс кәсібіне көзқарас  

5.1. Жұртшылықпен байланыс кәсібінің абырой-беделін құрметтеу 

Маман немесе нарық операторы кәсіптің абырой-беделіне нұқсан келтіретін кез-келген 

әрекеттен бас тартуға тиіс. Олар Ұлттық кәсіби ассоциацияға, оның өз функцияларын тиімді 

орындауына, оның игі атына нұқсан келтірмеуге тиіс. 

 5.2. Жұртшылықпен байланыстың кәсіби кодексін құрметтеу 

Осы кодексті өзі ғана құрметтемей, оның кең танымалдығына және жұрттың бәріне 

түсінікті болуына жәрдемдесу; Қазақстан Республикасының Жұртшылықпен байланыс 

жөніндегі Ұлттық Ассоциациясының басқарушы органына өзіне белгілі болған кодекстің 

барлық ереже бұзушылығы немесе оның бұзылуы жөніндегі күдік-күмәнді хабарлап отыру 

әрбір маманның немесе нарық операторының парызы болып табылады. 

5.3. Жұртшылықпен байланыстың кәсіби кодексін бұзушыларды қабыл алмау 

 Ұлттық кәсіби ассоциацияның басқарушы органдары осы кодексті бұзушылар жөнінде 

тиісті шаралар қабылдау туралы осы аталған шаралар Қазақстан Республикасының 

Жұртшылықпен байланыс жөніндегі Ұлттық Ассоциациясының құзіреті және мүмкіндігі 

ауқымында екендігін ескере келіп, шешім қабылдауға қақылы.  

 

Жұртшылықпен байланыс жөніндегі Халықаралық Ассоциацияның 

кәсіби мінез-құлық кодексі  

(IPRA кодексі) 
Халықаралық PR ассоциациясы (IPRA) өзінің 1961 жылғы мамыр айында 

Венецияда болған Бас ассамблеясында қабылдаған және ол Ассоциацияның барлық 

мүшелері үшін міндетті болып табылады  
 

А. Жеке және кәсіби адалдық 

Жеке адалдық ретінде биік адамгершілік нормаларды және жақсы абырой-

беделді ұстану түсініледі. Кәсіби адалдық ретінде Конституцияны, IPRA қабылдаған 

осы кодекстің ережелері мен ерекшеліктерін сақтау түсініледі. Ә. Клиенттермен 

және қызметкерлермен қарым-қатынастар 

1. IPRA–ның әрбір мүшесінің негізгі парызы-бұрынғы немесе қазіргі 

клиенттермен және қызметкерлермен адал қарым-қатынас ұстану.  

2. IPRA мүшесі барлық мүдделі жақтардың келісімінсіз жанжалдасушы немесе 

бәсекелесуші тараптардың бірінің мүдделерін білдірмеуге тиіс.  

3. IPRA мүшесі бұрынғы немесе қазіргі клиенттер мен қызметкерлер сеніп хабарлаған 

жасырын ақпаратты құпияда ұстауға міндетті.  

4. IPRA мүшесі IPRA-ның өзге мүшесі клиенттерінің немесее жұмыс берушілерінің 

абырой-беделіне нұқсан келтіретін әдістерді қолданбауға тиіс.  

5. Клиент немесе жұмыс беруші үшін өз міндеттемелерін орындау кезінде  IPRA 

мүшесі клиенттен немесе жұмыс берушіден басқа тұлғалардан көрсетілетін қызмет 

үшін қаламақы, комиссия немесе басқа да бағалы сыйақы түрлерін өз клиентінің 

немесе жұмыс берушісінің барлық жағдайды толық анықтағаннан кейін берілген 

келісімінсіз алмауға тиіс. 

6. IPRA мүшесі ықтимал клиентке немесе жұмыс берушіге өзінің қаламақысы немесе 



басқа да өтемақысы белгілі бір нәтижелерге жетуге қатысты болатыны туралы 

ұсыныс жасамауға тиіс; ол осы мақсатпен қандай да бір келісімге түспеуге тиіс.  

Б. Жұртшылықпен және БАҚ-пен қарым-қатынас 

1. IPRA мүшесі өзінің кәсіби қызметін қоғамның мүдделеріне сәйкес және жеке 

адамның абырой-беделіне деген толық құрметпен жүзеге асыруға тиіс.  

2. IPRA мүшесі БАҚ абырой-беделіне нұқсан келтіретін бағыттағы ешқандай 

қызметпен айналыспауға тиіс. 

3. IPRA мүшесі кез келген жағдайда өзі жұмыс істейтін ұйым туралы жан-жақты 

әрі шынайы ақпарат беруге тиіс. 

4. IPRA мүшесі қандай да бір жария етілген мақсатқа, бірақ анығында өзге 

мүшенің, оның клиентінің немесе жұмыс берушісінің аса мұқият бүркемеленген 

немесе жеке басының мүдделеріне қызмет ететін ешқандай ұйым құрмауға тиіс; ол 

мұндай мүдделерден немесе кез келген осындай ұйымнан пайда көрмеуге тиіс. 

В. Әріптестермен қарым-қатынастар 

1. IPRA мүшесі өзінің кәсіби қызметін қоғамның мүдделеріне сәйкес және жеке 

адамның абырой-беделіне деген толық құрметпен жүзеге асыруға тиіс.  

2. IPRA мүшесі БАҚ абырой-беделіне нұқсан келтіретін бағыттағы ешқандай 

қызметпен айналыспауға тиіс. 

3. IPRA мүшесі кез келген жағдайда өзі жұмыс істейтін ұйым туралы жан-жақты 

әрі шынайы ақпарат беруге тиіс. 

4. IPRA мүшесі қандай да бір жария етілген мақсатқа, бірақ анығында өзге 

мүшенің, оның клиентінің немесе жұмыс берушісінің аса мұқият бүркемеленген 

немесе жеке басының мүдделеріне қызмет ететін ешқандай ұйым құрмауға тиіс; ол 

мұндай мүдделерден немесе кез келген осындай ұйымнан пайда көрмеуге тиіс. 

В. Әріптестермен қарым-қатынастар 

1. IPRA мүшесі өзге мүшенің кәсіби абырой-беделіне немесе жұмысына қасақана 

нұқсан келтірмеуге тиіс. Алайда, егер өзге бір мүшенің этикаға жатпайтын мінез-

құлқы немесе заңсыз немесе жарамсыз қызметі және осы кодексті бұзу жөнінде кінәлі 

екендігі туралы IPRA мүшесінің дәлелдері болса, ол осы ақпаратты IPRA Кеңесіне 

беруге міндетті. 

2. IPRA мүшесі жұмыс берушімен немесе клиентпен жұмыста өзге мүшені 

алмастыруға ұмтылмауға тиіс. 

3.ІPRA мүшесі осы кодекстің ережелерін сақтау мен орындауда өзге мүшелермен 

ынтымақтасуға тиіс.   

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Баспасөз қызметі 
  

Қазақстан Республикасы Президентінің Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы 

Президенті Әкімшілігінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.  

Баспасөз қызметінің міндеттері мыналар болып табылады: 

1. Президенттің қызметін және оның қатысуымен өтетін іс-шараларды ақпараттық 

қамтамасыз ету 

 Президенттің шетелдерге сапарларын, жұмыс сапарларын және қатысуымен өтетін 

басқа да іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау мақсатымен дайындауға 

және өткізуге қатысу; 

 Президенттің қатысуымен өтетін іс-шараларға аккредиттелген журналистердің 

жұмысын ұйымдық қамтамасыз ету; 

 Президенттің отандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының 

өкілдерімен баспасөз конференцияларын, брифингтерін, сұхбаттары мен кездесулерін 

ұйымдастыру;  

 Президенттің және оның қатысуымен өтетін іс-шаралардың кәсіби және сапалы 

фото және бейнетүсірілімдерін қамтамасыз ету; 



2. Президенттің қызметін және оның қатысуымен өтетін іс-шараларды ақпараттық 

қамтамасыз етуді имидждік қолдау 

 Президенттің ресми сөздерінің, сұхбаттарының, мақалаларының, ақпараттық 

материалдары мен мәтіндерінің жобаларын стилистикалық және әдеби редакциялау; 

 Президенттің қызметі, оның ішінде ішкі және сыртқы саясаттағы ұстанымын 

түсіндіру мәселелері бойынша сөйлейтін сөздерінің, сұхбаттарының, мақалаларының, 

ақпараттық материалдары мен мәтіндерінің жобаларын дайындау; 

3. Президенттің қызметін және оның қатысуымен өтетін іс-шараларды ақпараттық 

қамтамасыз етуді коммуникативтік қолдау 

 Президенттің www.akorda.kz ресми веб-сайтына жаңалықтар хабарларын, 

ақпараттық материалдарды, баспа, аудио-, фото- және бейнеөнімдерді әзірлеу, редакциялау 

және орналастыру; 

 Президенттің қызметі және оның қатысуымен өтетін  іс-шаралар туралы БАҚ-ты 

ақпараттық материалдармен хабардар және қамтамасыз ету; 

 «Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы жұмысын Президенттің қатысуымен өтетін іс-шараның телевизиялық 

түсірілімін ұйымдастыру, Телерадиокешеннің тақырыптық жоспарын келісу, Президенттің 

қызметі туралы бейнеөнімдер өндіру, шығару және тарату процесі, сондай-ақ Президенттің 

қызметі  жөніндегі бейнематериалдарды сараптаудан өткізу және мемлекеттік сақтауға 

беруге дайындау тұрғысынан үйлестіру және бақылау; 

 Президенттің БАҚ саласындағы сыйлықтарын беру және гранттарын тапсыру 

жөніндегі қоғамдық комиссияның құрамы және жұмысын ұйымдастыру. 

Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі - Қазақстан Республикасы 

Президентінің Баспасөз хатшысы 

 

Қазақстан Республикасы  

Премьер-Министрінің Баспасөз қызметі туралы 

Ереже 

 

I. Жалпы ережелер 
1. Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің 

құрылымдық бөлімшесі болып табылады. 

2. Баспасөз қызметі өз жұмысында Қазақстан Республикасының Конституциясын 

және заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметі мен Премьер-Министрінің 

актілерін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламентін, өзге де нормативтік-құқықтық 

актілерді, сондай-ақ Кеңсе туралы Ереже мен осы Ережені басшылыққа алады. 

II. Баспасөз қызметінің негізгі міндеттері 
3. Баспасөз қызметінің негізгі міндеттері: 

 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, Үкіметі мен Премьер-Министр 

Кеңсесінің қызметі туралы республикалық және шетелдік бұқаралық ақпарат 

құралдарының (бұдан әрі-БАҚ) материалдарына, экономикалық және саяси өмірдің аса 

маңызды оқиғалары туралы жарияланымдарға жедел талдау жасай отырып,  Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министрін, Үкіметі мен Премьер-Министр Кеңсесін 

ақпараттық қамтамасыз ету;  

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің БАҚ-пен өзара жұмысын ұйымдастыру; 

БАҚ-ты Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, Үкіметі мен Премьер-

Министр Кеңсесінің қызметі туралы ресми ақпаратпен жедел қамтамасыз ету;  

Қазақстан Республикасының Үкіметі жасаған аса маңызды әлеуметтік-экономикалық 

мәселелер жөніндегі бағдарламалардың жүзеге асырылуына қатысты шаралардың БАҚ-та 

жария етілуін ұйымдастыру;   



әлеуметтік-экономикалық реформалар мен Үкімет бағдарламаларының жүзеге 

асырылуын ақпараттық қамтамасыз ету жөнінде министрліктермен және ведомстволармен, 

өзге мемлекеттік органдармен бірлесе жұмыс істеу;   

БАҚ саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының 

Мәдениет және ақпарат министрлігімен бірлесе жұмыс істеу;  

 Қазақстан Республикасы министрліктері мен ведомстволарының, жергілікті 

жерлердегі атқарушы билік органдарының Баспасөз қызметтерінің (немесе олардың 

атқарымдарын орындайтын құрылымдардың), сондай-ақ ақпараттық-талдау агенттіктері 

мен ұйымдарының Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, Үкіметі мен Премьер-

министр Кеңсесінің шешімдерін тарату жөніндегі жұмысын үйлестіріп отыру; 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, Үкіметі мен Премьер- Министр 

Кеңсесінің қызметін бейнелейтін ақпараттық деректер банкін жасау, баспа, аудио-және 

бейне өнімдер шығару (тиісті мекемелермен бірлесе отырып);   

ТМД-ға қатысушы мемлекеттер мен өзге де шет мемлекеттердің Баспасөз 

қызметтерімен (немесе олардың атқарымдарын орындайтын құрылымдармен) ресми 

ақпарат алмасу.  

III. Баспасөз қызметінің атқарымдары (функциялары) 
4. Өзіне жүктелген негізгі міндеттерге сәйкес Баспасөз қызметі: 

Қазақстан Республикасы Премьер–Министрінің, Премьер-Министр 

орынбасарларының, сондай-ақ Премьер-Министр Кеңсесінің құрылымдық бөлімшелері 

басшыларының баспасөз мәслихаттары мен брифингтерін ұйымдастырады;  

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі сөздерінің жобаларын әзірлеуге қатысады; 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің тапсырмасы бойынша БАҚ-та баспасөз 

релиздерін және өзге де ақпараттық және түсіндірмелік материалдар таратады; 

тиісті мекемелермен және ұйымдармен (соның ішінде шарттық негізде) бірлесе 

отырып, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, Үкіметі мен Премьер-Министр 

Кеңсесінің қызметі туралы анықтамалық басылымдар, ақпараттық материалдар шығару мен 

таратуды ұйымдастырады; 

БАҚ материалдарын апта сайын жедел жинауды және оларға жедел талдау жасауды 

жүзеге асырады, БАҚ-тағы аса маңызды жарияланымдар мен хабарлар бойынша  баспасөз 

дайджестері мен шолуларын әзірлейді; 

Премьер-Министр мен Үкіметтің қызметін толық та объективті жария ету мақсатында 

республикалық газеттердің, журналдардың, телерадиокомпаниялардың, ақпараттық 

агенттіктердің бас редакторларымен, сондай-ақ шетелдік БАҚ-тардың тілшілік 

пункттерімен жұмыс бабында қарым-қатынас жасайды; 

Кеңсе бөлімдерімен бірлесе жұмыс істейді, Баспасөз қызметінің өкілеттігіне енетін 

мәселелерді шешу үшін қажетті ақпарат сұратады және алып отырады.   

                                                   IV. Баспасөз қызметінің өкілеттіктері 
5. Өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін Баспасөз қызметі мынадай қақыларға 

ие болады: 

мемлекеттік органдардан, мекемелерден, ұйымдардан, кәсіпорындардан қажетті 

ақпаратты белгіленген тәртіппен сұратады және алып отырады;   

үкіметтік байланыс және коммуникация жүйелерін пайдаланады;  

қажет жағдайда заңда белгіленген тәртіппен ақпараттық-талдау және ғылыми 

мекемелерді, мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда, мекемелерде, ұйымдарда, 

БАҚ-та жұмыс істейтін жекелеген ғалымдар мен мамандарды жұмысқа тарта алады (соның 

ішінде шарттық негізде); 

мемлекеттік органдардың, кітапханалардың, мұражайлардың, өзге де мекемелердің 

ақпараттық дерек банктерін пайдаланады;   

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысына Баспасөз 

қызметінің атқарымдарын жүзеге асыруға қатысты мәселелер бойынша өз қызметкерлерін 



Қазақстан аймақтарына және делегациялар құрамында шет елдерге іссапарға жіберу туралы 

ұсыныстар енгізеді.   

V. Баспасөз қызметінің жұмысын ұйымдастыру 
6. Баспасөз қызметін Қазақстан Үкіметі лауазымға тағайындап, лауазымнан 

босататын Баспасөз хатшысы-Баспасөз қызметінің басшысы басқарады; 

7. Баспасөз хатшысы- Баспасөз қызметі басшысының бір орынбасары болады;  

8. Баспасөз хатшысы-Баспасөз қызметінің басшысы: 

Баспасөз қызметінің жұмысын ұйымдастырады, оның қызмет нәтижелері 

және Баспасөз қызметіндегі тәртіп жағдайы үшін жауапкершілікте болады;  

Баспасөз қызметіне жүктелген тапсырмалар мен міндеттердің дер кезінде орындалуына 

бақылау жасайды; 

Баспасөз қызметі қызметкерлерінің міндеттері мен атқарымдарын белгілейді;  

9. Премьер-Министрдің Баспасөз қызметі бір сектордан: 

-    оперативтік-техникалық қамтамасыз ету секторынан тұрады.   

VI. Баспасөз қызметінің жауапкершілігі 
10.  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Баспасөз хатшысы-Баспасөз 

қызметінің басшысы Баспасөз қызметіне жүктелген міндеттердің орындалуы жөнінде заңда 

белгіленген тәртіппен жеке жауапкершілікте болады.  

Баспасөз қызметінің қызметкерлері қандай-да бір келеңсіздіктер бойынша заңда 

көзделген жауапкершілікте болады.    

  

Глоссарий 

 

Баннер (өзгеше жазылуы-баннэр) – сыртқы жарнамада – биікте тартылған транспарант,  

сату орнында орнатылған тікбұрышты немесе үшбұрышты жарнама планшеті. 

Басорама – автобус үстінде орнатылған жарнамалық элемент (жарық жүргізілген 

панель). 

Бәсеке – тауарларды өткізудің экономикалық жағдайлары, бұл орайда пайда және өзге 

де тиімділіктер алу мақсатында  өткізу нарықтары үшін тайталас туындайды. 

Бәсекеге қабілеттілік – тауарды өзіне ұқсас тауардан аларманның тұтыну мүдделерін 

қанағаттандыру дәрежесіне қарай тиімді ерекшелейтін техникалық-экономикалық 

сипаттамаларының жиынтығы. 

Биллборд –сыртқы жарнама элементі, сыртқы жарнамадағы бейнелі жазықтық (қалқан, 

панель). Кейде радиодан берілетін қысқаша хабарландыру мағынасында қолданылады. 

Бренд (өзгеше жазылуы-брэнд) – сәтті маркетингтік шаралар арқасында танымалдыққа 

ие болған белгілі тауар белгісі. 

Бренд-менеджмент – тұтынушы санасында марка бейнесін қалыптастырып, дамыту 

жөніндегі маркетингтік құрал. 

Депозиттер – 1) банкілерге  салым салу. Айырмашылығы: талап еткенге дейінгі 

депозиттер; шартты депозиттер. 2) несие мекемелеріне сақтауға тапсырылатын бағалы 

қағаздар (акциялар және облигациялар)  және басқалар. 

Депозиттік операциялар - несие мекемелерінің ақша қаражатын салымға тарту және 

оларды орналастыру жөніндегі операциялары. 

Джоббер-жекелеген тауарлардың ірі партияларын жедел сату үшін көтере сатып 

алатын фирма. 

Директ-мейл – мақстаты аудиторияның нақты өкіліне жолданатын жарнамалық үндеу. 

Жарнама - тауарларға сұранымды қалыптастырып, ұлғайту мақсатында олардың 

қасиеттері мен көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты тиімді бағытта тарату. 

Инвестиция – 1) сақтандырушының қаржысын пайда алу үшін салу. Банктерге 

салынатын қаржы, депозиттер, акциялар және басқа бағалы қағаздар, жылжымалы және 

жылжымайтын мүлік, авторлық құқықтар, ноу-хау және басқалар сақтандырушы 



инвестициясының түрлеріне жатады. Инвестиция құрамында қаржы инвестициясы, күрделі 

салымдар, тауар-материал құндылықтарының қорлары ерекшеленеді; 2) пайда табу үшін 

елдің ішіндегі және шет елдердегі өнеркәсіп, көлік, ауыл шаруашылығы, сауда, 

шаруашылықтың басқа салаларының кәсіпорындарына ұзақ мерзімді капитал салу.  

Инновация (жаңалық енгізу) - процесс ретінде инновация экономикаға техника мен 

технология ұрпағының ауыстырылуын қамтамасыз ететін қаражат салу; нысан ретінде  

инновация - ғылыми-техникалық прогрестің нәтижесі болып табылатын жаңа техника,  

технология. 

Креативтілік - шығармашылыққа қабілеттілік. 

Креативтік тактика – шығармашылық стратегияны жүзеге асырудың айырықша 

детальдары. 

Креатура - өнер туындыларын өмірге әкелу. 

Логотип – жарнама беруші атауының бірегей тәсілмен бейнеленуін білдіретін 

фирмалық стиль элементі. 

Маркетинг - өндіріс және  өткізу мәселелерін шешуге кешенді мақсатты-бағдарлы 

тұрғыдан қарау. Маркетингтің негізгі тәсілдері - нарықты, оның өнім өндірушілеге қояр 

талаптарын мұқият зерттеу, тұтынушылардың сұранымын, талғамын және талап-тілегін 

анық біліп отыру, сөйтіп олардың сұранымына жауап беретіндей тауарлар шығару. 

Маркетинг қызметінің нақты бағыттары - тауарлардың түр-түрлерін жоспарлау, сатып 

өткізу ісін көтермелеу жөнінде шараларды жүзеге асыру. Қазіргі кездегі маркетинг 

тұжырымдамасы негізгі үш элементтен тұрады. Олар - тұтынушыны (оның мұқтаждарын, 

талап-тілегін және іс қимылын) бағдарда ұстау; маркетингке оның табысты жұмыс істеп 

тұрған барлық буындарына байланысты, сондай-ақ олардың құрылымдық және ұйымдық 

жағынан кооперациялануын талап ететін қоғамдық іс ретінде қарау; алғашқы екі элемент 

шараларының түпкілікті нәтижесі және тауар сатудың нақты тактикасын анықтайтын 

фактор ретінде пайдаға бағдар ұстау.  

Медиабаинг – жарнама науқанын өткізу үшін жарнама уақытын және жарнама 

өткізетін орынды сатып алу. 

Медиаселлинг – жарнама таратушы иесінің атынан және оның тапсырмасы бойынша 

жарнама тарату құралдарының жарнама кеңістігін сату жөніндегі агенттіктің қызметі. 

Менеджмент – пайданы өсіру мақсатында фирманы (кәсіпорынды) нарық жағдайында 

басқару әдістерінің, тәсілдері мен құралдарының жиынтығы. 

Рейтинг - сыныпқа, разрядқа немесе категорияға жатқызу, бағалау.  Қаржы және 

коммерция мекемелері (әр түрлі әдістермен) компаниялардың жағдайын талдап, олардың 

несие қабілетін бейнелейтін несие рейтингісін анықтайды. Рейтинг бағалы қағаздарға, 

әсіресе облигацияларға байланысты неғұрлым жиі қолданылады. 

Рентабельділік (пайдалылық, табыстылық) - өндірістің табыстылығы, пайдалылығы; 

өндіріске қаражатты пайда әкелетіндей етіп, тиімді орналастыру. Рентабельділік заттай, 

еңбек және ақша ресурстарының пайдаланылу деңгейін көрсетеді. Ол кәсіпорын, фирма 

және т.б. жұмысының экономикалық тиімділігінің кешенді көрсеткіші болып табылады. 

Рентабельдік негізгі өндірістік қорлар мен айналмалы қаражаттан жұмсалған қаржының 

көлемімен салыстырғанда айқындалады. 

Спот – радио- және телехабарларға қосуға арналған жарнамалық ролик (мәтін). 

Тауардың өмірлік циклы - тауарлардың рынокқа енгізілуінен бастап тұтыну саласынан 

толық кетуіне дейінгі өзара байланысты процестердің жиынтығы. Өмірлік циклдың негізгі 

сатылары: тауардың енгізілуі (жаңа тауардың нарыққа түсіп, оны сату көлемінің біртіндеп 

ұлғаюы), өсуі (сату көлемінің жедел өсуі), толысуы (сату көлемі қарқынының біртіндеп 

саябырсуы), молығуы (сату көлемінің тұрақтануы), құлдырауы (тауарды сату көлемінің 

көзге түсерліктей және тұрақты түрде қысқаруы, одан соң тиімсіз деп табылып, өндірістен 

алынуы). 

Фирма - заңды тұлға құқығын пайдаланатын шаруашылық, өнеркәсіп немесе сауда 

бірлестігі. 



Холдинг компаниясы - басқа фирмаларды бақылап, басқарылуын қадағалап отыру 

мақсатымен олардың ацияларының бақылау пакеттеріне иелік ететін компания. Оның: таза 

холдинг (бақылау және басқару үшін арнайы құрылады); кәсіпкерлік қызметпен 

айналысатын аралас холдинг  (өнеркәсіпте, саудада, көлікте, несие-қаржы жүйесінде және 

т.б.) түрелрі бар. 

Экономикалық әлеует - елдің халық шаруашылығы салаларының өнім өндіруге, 

күрделі құрылысты жүзеге асыруға, жүк тасымалдауға, халыққа қажетті қызмет көрсетуге 

қабілетінің жиынтығы. Ол ғылым мен техниканың жетістіктерімен, өндірістік қуаттардың 

көлемімен, көлік құралдарының молдығымен, еңбек ресурстарының болуымен, олардың 

кәсіптік даярлығы және өндірістік емес салалардың даму деңгейімен және т.б. айқындалады. 

Экономикалық әлеует экспорттық әлеуетті жасауға қажетті жағдайларды қалыптастырады. 
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