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Шыңгьісова Н. Т., 
ф.г.д., профессор м.а., 

ЮНЕСКО, халъщаралъщ журналистпика 
және цогаммен байланыс кафедрасыныц

мецгерушісі

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РК-ҚЫЗМЕТІНІҢ ДАМУ ҮРДІСТЕРІ

Қазақстанда РК мамандығын арнайы оқыту 2000 жылдардың басында 
жүзеге асырыла бастады. Әл-Фараби атындагы Қазақ үлттық университетінің 
журналистика факультетінде 2001 жылы БАҚ менеджменті жэне жарнама 
кафедрасы ашылды.2006 жылға дейін нарыққа 500-дей қоғаммен байланыс 
мамандары даярланды.2010 жылы эл-Фараби атындағы Қазақ үлттық 
университеті 5В051400 «Қоғаммен байланыс» мамандығын қайта жандандырып, 
талапкерлер қабылдай бастады. Бүл жылы мамандық лицензиясы тек эл-Фараби 
атындағы Қаз¥У-дің журналистика факультетіне ғана тиесілі болды.

РК-маманына арнаулы білім өте қажет. Қызығы мен қиындығы қатар 
жүретін мамандықтың қыр-сырын меңгеру оңай емес.РК-науқандар жүргізу үшін 
РК-қүралдарын білу қажет. Әрине, қазіргі Қазақстан РК-нарығында аталмыш сала 
бойынша арнаулы білім жоқ мамандар да қызмет атқарады, алайда олардың 
бойындагы табиги талантты жоққа шығаруға болмайды. Олар отандық нарыққа 
РК-қызметі енгеннен бері жылдар бойы тэжірибе жинақтаған.Дегенмен бұл 
салада кәсіби білікті мамандардың аздығын айту қажет.

Елімізде экономикалық дағдарыс орын алған жылдары РК-нарығы да 
елеулі өзгерістерге үшырады. Дағдарысқа қарсы коммуникация қызметіне 
сұраныс өсіп, қаржылық коммуникация нарығының өсуі тежелді. Дағдарыс 
жағдайында кеңес беріп, тиімді коммуникацияга қол жеткізе білетін кәсіби білікті 
РК-мамандарға зэрулік байқалды. Ж ергілікті агенттіктер белсенді қызмет атқара 
бастады. 2000 жылдардың ортасында компаниялар ақпараттық ашықтық байқата 
қойған жоқ. РК мен БАҚ нарығында бүл маңызды мәселеге айналды. 2000 
жылдардың аяғында РК көбінесе БАҚ-қа материалдар орналастыру деген 
түсініктен элі арыла қоймаған кезең.Бэсекелестік жоқ болғандықтан, РК-дың 
деңгейін жоғары деп айтуға болмайды. РК-мамандарынан гөрі баспасөз 
хатшыларына сүраныс көп болды.

Медиа рилейшнз қазіргі таңда қазақстандық көптеген компанияларда 
жүзеге асырылатын маңызды іс-шара болып табылады. Бүл саладағы РК- 
науқанның тиімділігі БАҚ-тагы компания туралы жағымды материалдардың 
өсуімен бағаланады. Көптеген мекемелер медиа карта жасаумен шектеледі. 
Баспасөз клиппингі мен контент-талдау БАҚ тиімділігін өлшеудің негізгі 
қүралдары. Баспасөз клиппингін жасау барысында компания туралы жарық 
көрген материалдарды санаумен шектелеміз. Ал бүқаралық ақпарат 
қүралдарының компанияға көзқарасын бүл эдіспен анықтай алмаймыз. 
Сондықтан контент-талдаудың маңызы зор.

Басылымның беделі, жарияланымның салмагы, басылымның форматын 
білу де маңызды рөл атқарады. Компания туралы материалдар жағымсыз сипатта 
болуы да мүмкін. Сондықтан, РК-маманы жоғарыдағы әдіс-тэсілдердің көмегімен 
БАҚ-пен байланыстың тиімді жолдарын анықтайДы. РК-маманы компания
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байланыс жасайтын журналистермен қатар, бәсекелес компаниялар туралы 
жазатын журналистер туралы ақпаратты біле отырып, олармен де жылы қарым- 
қатынас орнатып, компания туралы жазуына ықпал етуге болады.

Өр басылымдағы жарияланымдарды қадағалай отырып, белгілі бір 
басылымды не қызықтыратынын білуге болады. Ж алпы компания туралы 
жағымды материалдар жиі ж ариялануы үпіін ақпараттық себептерді тауып, 
журналистермен жылы қатынас орнату, компания туралы ақпаратты аз-аздап 
емес, жиі беру қажет.

РК-дың шолу мақалалары деген баспасөзге арналған материалы көп 
жағдайда редакция бір мекеме дэріптелген мақаланы «жарнама болып кетті» деп 
қабылдамағандықтан жазылады. Онда бірнеше мекеменің қызметі салыстырыла 
отырып, дэріптеледі, алайда РК-маманы өзі мүддесін қорғайтын мекемеге баса 
көңіл боліп, сэл асыра дәріптейді. Сонымен қатар іскери басылымдар 
дайындайтын салалық шолулар бар. Сол материалға ілігу үшін де РК-маманына 
біраз тер тогу қажет. Алдымен салалық шолуга арқау боларлықтай татымды 
материалдар дайындау қажет. Кез келген уақытта жедел ақпарат беруге дайын 
компаниядан журналист те қашпайды. Бір рет қажетті ақпаратты ала алмай 
меселі қайтқан журналист екінші рет ол компаниядан ақпарат сүрамауы да 
мүмкін.

Отандық мониторинг жасайтын агенттіктер жарияланымдарды бағалау 
барысында тек сандық көрсеткіштермен шектеледі. Сондықтан, БАҚ-пен 
байланыстың тиімділігін өлшегісі келген РК-маманы алынған ақпараттың кімге 
арналғандығын, оны қалай қолдану қажеттігін жэне осы ақпараттар негізінде 
қандай шешімдер қабылдауға болатындығын білсе қүба қүп.

Қоғаммен байланыс маманы дағдарысты жағдайларда біліктілік танытуы 
тиіс. Дағдарыс кез келген уақытта келуі мүмкін. Түрлі апаттар, тұтынушылардың 
тауардың сапасына немесе қызметке қанағаттанбауы, жүмысшылардың котерілуі, 
аштық жариялауы, жемқорлық т.б. Бұның барлығы да компанияның беделіне кері 
эсерін тигізеді. Имиджге қатысты мэселеде жедел қимылдау қажеттігі белгілі. 
Әрине, ең дүрысы сол дағдарысты болдырмау, алайда дағдарыс орын алған 
жағдайда одан шығудың ұтымды жолдарын табу.

Дағдарысқа қарсы шаралардың негізіне жүйелі түрде болжау, проблемалық 
жағдайларды анықтау, дағдарыс болады-ау деген мәселелерге баса көңіл бөлу 
жатады. Дағдарысқа қарсы құралдар мен эдістер, нүсқаулар алдын-ала жасалады. 
Журналистермен қалай байланыс жасау қажет, дағдарыс бола қалған жағдайда 
нені айтып, нені бүгіп қалу қажет? Қандай жағдайда интервью беру қажет жэне 
кім беру керек? Бүл сауалдардың жауабын білетін компаниядағы РК маманы 
болып табылады. РК саласында да БАҚ-пен тиімді озара байланыс жүргізуге 
ықпал ететін ақпараттық саясат бар.

Қазақстанда ішкі РК қызметінің маңызы артып келеді.Компанияның 
ішіндегі коммуникация өз деңгейінде болмаса, жұмыс өнімсіз, беделі төмен 
болады. Сондықтан да алғашқы қадам компания ішіндегі РК-ды дамытудан 
басталуы тиіс. Ішкі РК қызметкерлер арасында тиімді коммуникация орнатуға 
бағытталған іс-шаралар, компанияның қызметкерлер алдындағы имиджі. Ішкі 
коммуникация тиімді болса, қызметкерлер жүмыстарын қызығушылықпен 
атқарады.

Ішкі коммуникацияның мақсаты -  кері байланыс орнату, ақпараттандыру, 
өнімді арттыру. Ішкі коммуникация тиімді болу үшін қызметкерлерге



компаниядагы болып жатқан маңызды мәселелердің барлығынан тұрақты 
ақпарат беру, қызметкерлерді компанияның күнделікті өміріне араластырып, 
барлық бөлімдегі қызметімен таныстыру, компанияның қүндылығын сезіндіру 
қажет. Қызметкерлердің көңіл-күйін анықтап, ынталандыру қажет.

Ішкі коммуникацияның қүралдарына интранет, корпоративтік басылымдар, 
тимбилдинг, корпоративтік іс-шаралар, ақпараттық тақталар, ішкі байқаулар, 
жарыстар, басшының үжым мүшелерімен жиі кездесіп, пікір алмасуы, ішкі 
жаңалықтар жатады.

Корпоративтік іс-шараларды өз деңгейінде үйымдастырып, өткізу үжымның 
корпоративтік рухын көтеруге ықпал етеді. Қызметкерлердің арасында еркін, 
түсіністікке негізделген қарым-қатынас қалыптастырады. Алдымен корпоративтік 
іс-шараны жүргізудің Ережесін, нақты жоспар жэне бюджетті жасау қажет. 
Ж алпы шығын аз кету үшін ішкі ресурстарды барынша тартып, қолданған жөн. 
Ішкі корпоративтік сайтта шара туралы ақпарат беру арқылы қызметкерлердің 
пікірін білу, іске жауаптыларды көбірек тағайындау қажет. М амандар өткізілетін 
ш араны жоба түрінде көрсетуді үсынады. Өткізілген іс-шараның тиімділігі 
бюджеттің үнемделуінен, кері байланыстың орнауынан, қызметкерлердің бір- 
бірімен ортақ тіл табысуынан көрінеді.

Қазақстанда БАҚ-пен тиімді байланыс орнатып, аутсорсингтік қызметпен 
айналысатын тәжірибелі агенттіктер қалыптасты.Олардың нарыққа үсынатын 
қызметтері: медиа іс-шараларды үйымдастырып, өткізу, ақпараттық себептерді 
табу, жүзеге асыру, РК іс-шараларда көпшілік алдында сөйлейтін спикерлерді 
дайындау, нарыққа шыққан жаңа тауар немесе қызметті БАҚ-та насихаттау, 
компанияның бірінші басшысының имиждін қалыптастыру.

2011 жылы Қазақстан нарығына әлемдік брендтермен танымал 
компаниялар келді. Халықаралық масс-маркет брендтің Қазақстан нарығына енуі 
отандық мамандардан көптеген іс-шараларды қажет етті. Олардың мақсаты — 
түрғындарды мейлінше ақпараттандыру еді. Бүл кезеңде сыртқы жарнамалар мен 
промо-акциялар көбейді. Фейсбук беттерінде танымал дүкендер мен брендтер 
туралы ақпараттар түрақты жарияланды, блогерлермен тығыз қарым-қатынаста 
жүмыс істеді, Опііпе шопинг, элеуметтік шопинг технологиялары жүзеге 
асырылып, фэшн-шоулар, фото сессиялар үйымдастырылды. Журналистер үшін 
арнайы дүкендердің ашылу салтанаты өткізілді. Онда алдын-ала пресс-релиздер 
таратылып, баспасөз конференциялары үйымдастырылды, журналистерге 
сыйлықтар берілді. Түтынушылардың көңілінен шығып, түрақты клиентке 
айналдыру үшін дүкеннің ашылған күніне орай баспа материалдары мен 
сыйлықтар таратылды.Осындай іс-шаралар арқылы «Іпсіііех», «Ғазһіоп Кеіаіі 
Кагакһвіап», «АІтео Огоир», «ІІпіоп 8расе» с и я қ т ы  компаниялар нарықта өз 
орнын тапты.

ҚазақстандаРК бөлімі жүмысының тиімділігін бағалау аса маңызды емес 
деген пікірлер аракідік айтылып қалады. РК-дың тиімділігін бағалау компания 
басшысы мен РК-мамандарына аса қажет. Батыстағы тэрізді бағалаудың жан- 
жақты жүйесін жасап, нәтижелерін үтымды қолдануға машықтану қажет.
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