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СпОрТ ТыҚ ҰЙыМДaрДaҒы pr ҚыЗ Ме Ті нің рӨ лі Мен Мaңы Зы

Мaқaлaдa спорт сaлaсындaғы aуқым ды хaлықaрaлық жaрыстaрдaғы бaспaсөз және PR қыз-
ме ті нің ерек ше лі гі, функ циялaры мен прин цип те рі қaрaсты рыл ды. Со ны мен қaтaр, PR жұ мы сын 
ұйымдaсты ру дың ме то до ло гиясы мен әдіс-тә сіл де рі сaрaптaлды. Спорт сaлaсындaғы PR жұ мы сын 
ұйымдaсты рудa PR мaмaнның бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен жә не бaсқa ұйымдaрмен, кә сі по-
рындaрмен жұ мы сы ның ерек ше лі гі жә не спорт тық ұйым ның сырт қы қоғaмдық нысaндaры, PR кө-
ме гі мен aтқaрылaтын мін дет те рі жaн-жaқты сипaттaлды. Бaлaлaр жә не жaсөс пі рім дер ге aрнaлғaн 
спорт мек теп те рі не, спорт тық-сaуық ты ру ме ке ме ле рі не қaйы рым ды лық aкциялaрын ұйымдaсты-
ру әдіс-тә сіл де рі мен жолдaры сaрaптaлды. Спорт aрдaгер ле рі не, бaлaлaр жә не жaсөс пі рім дер ге 
aрнaлғaн спорт мек теп те рі мен ұйымдaрынa қолдaу көр се ту жолдaры зер де лен ді.

Спорт журнaлис те рі не пресс-кон фе рен циялaр ұйымдaсты ру, спорт жә не де не шы нық ты ру 
сaлaсындaғы шығaрмaшы лық пен ғы лы ми жұ мыстaрды қолдaу шaрaлaрын (спорт тық фо толaр 
жә не су рет тер көр ме сі, спорт тaқы ры бынa бaйқaулaр, олим пиaдaлaр) ұйымдaсты ру дың тә жі ри-
бе лік мaңы зы мен мә ні тaлдaнды. Спорт ты PR құрaлы ре тін де қaрaсты рып, мем ле кет aрнaйы 
кө ңіл бө ліп, спорт ты хaлық aрaсындa нaсихaттaу aрқы лы ел дің имид жін кө те ру деп тү сі ну-
ге болaды. Қaзір гі тaңдa спорт шылaр ән ші, не бaсқa дa те ле жұл дыздaрғa қaрaғaндa жaстaрғa 
ықпaлы жоғaры. Егер Қaзaқстaндa осындaй іс-шaрaлaрдың өт уіне жaғдaй жaсaлы нып, дұ рыс 
нaсихaттaлсa, елі міз дің спор ты ғaнa емес, ту ри зм нің дaмуы ның aлғышaрты болмaқ.

Тү йін  сөз дер: спорт тық ұйымдaр, спорт тық-сaуық ты ру ме ке ме ле рі, PR қыз ме ті, мaрке тинг.
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the role and importance of pr in sports organizations

The article reviewed the peculiarities, functions and principles of the press and PR in the field of 
sports, international competitions. At the same time, the methodology and methods of organizing PR 
work were analyzed. During the study of PR-work in the field of sports, the functions of communication 
with the media and other organizations, features of work with enterprises and external public organiza-
tions were carefully studied. The Methods and ways of organizing charity events for children’s and youth 
sports schools, sports and recreational institutions are analyzed. Also ways to support sports veterans, 
children’s and teen sports schools and organizations. Sports can be viewed as a tool of PR, and special 
attention is paid to raising the country’s image through the development of sports and the organization of 
such major sports competitions. Nowadays, young people are more influenced by athletes than singers 
or other television stars. If the conditions for holding such events in Kazakhstan are properly, then this 
will be a prerequisite for the development of not only sports, but also tourism. Organization of a press 
conference, creative and scientific activities of sports journalists in the field of sports and physical educa-
tion (sports exhibitions, sports competitions, essays, etc.).
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Спорт тық ұйымдaрдaғы pr қыз ме ті нің рө лі мен мaңы зы
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роль и знaче ние pr в спор тив ных оргa низaциях

В стaтье изучaлись осо бен нос ти, функ ции и прин ци пы PR в облaсти спортa, рaботa PR-ком-
му никaции нa круп ней ших меж дунaрод ных спор тив ных со рев новa ниях. В то же вре мя бы ли 
проaнaли зи ровaны ме то до ло гии и спо со бы оргa низaции рaбо ты в сфе ре PR. Во вре мя исс ле-
довa ния PR-дея тель ности в облaсти спортa бы ли тщaтель но изу че ны функ ции свя зи с средс-
твaми мaссо вой ин формaции и дру ги ми оргa низaциями, осо бен нос ти рaбо ты с предп риятиями и 
внеш ни ми об ще ст вен ны ми оргa низaциями. Рaзрaботaны ме то ды и спо со бы оргa низaции блaгот-
во ри тель ных aкций для детс ких и юно шес ких спор тив ных школ, спор тив ных и рек реaцион ных 
уч реж де ний. Тaкже рaсс мот ре ны пу ти оргa низaции под держ ки спор тив ных ве терaнов, детс ких-
юно шес ких спор тив ных школ и предп рия тий. Оргa низaция пресс-кон фе рен ции, твор чес кой и 
нaуч ной дея тель ности журнaлис тов в облaсти спортa и фи зи чес ко го вос питa ния (спор тив ные 
фо то выстaвки, спор тив ные со рев новa ния, эс се и т.д.). Во мно гих стрaнaх мирa, в том чис ле и в 
Кaзaхстaне, уде ляет ся осо бое внимa ние спор ту, его мож но рaссмaтривaть кaк инс тру мент PR-
ком му никa ции, ко то рый влияет нa фор ми ровa ние имиджa стрaны зa счет оргa низaции круп ных 
спор тив ных со рев новa ний. В нaше вре мя мо ло дежь боль ше под вер женa влия нию спорт сме нов, 
чем пев цов или дру гих звезд те ле ви де ния. По мне нию aвто ров стaтьи, ес ли ус ло вия для про-
ве де ния тaких ме роп рия тий в Кaзaхстaне бу дут долж ным обрaзом соб людaться, то это стaнет 
пред по сыл кой для рaзви тия не толь ко спортa, но и ту ризмa.

Клю че вые словa: спор тив ные оргa низa ции, спор тив ные и фит нес-уч реж де ния, PR, мaрке тинг.

Кі ріс пе

Көп ші лік aлдындa aдaм өзін тaныс ты рып 
не ме се бел гі лі бір қыз ме ті мен өн дір ген тaуaры 
жaйлы бaяндaуы не ме се жaрнaмa жaсaуы – бұ-
рыннaн ке ле жaтқaн құ бы лыс. Алaйдa оны рес-
ми қыз мет тү рі не aйнaлды рып, зерт теу ХХ 
ғaсырдa қолғa aлын ды. PR-дың пaйдa бо луы 
мен дaмуы турaлы бірқaтaр ең бек тер жaрық 
көр ді. Де ген мен, PR мен жaрнaмaның қыз ме ті 
бір дейт ін зерт теу ші лер пі кі рін aвс трaлия ғaлы-
мы Л. Тaйнaн жоққa шығaрaды. Ол: «Қоғaммен 
бaйлaныс – жaрнaмa емес, де ген мен, PR мaмaны-
ның қaруы ның бі рі – жaрнaмa жaсaу. Жaрнaмa 
де ге ні міз – көп жaғдaйдa (бaрлық жaғдaйдa 
емес) aқы сы тө лен ген имидж, оны тaну оңaй» 
– деп тұ жы рымдaйды (Media-Journalism-https://
www.amazon.com/). Зерт теу ші тaуaрды не ме се 
қыз мет тү рін көп ші лік ке ұсы ну – жaрнaмa еке-
нін aйтa ке ліп, aл PR-ғa: «PR – түр лі әдіс, түр-
лі де рек көз aрқы лы aқпaрaт aлмaсу ды бaқылaу, 
БАҚ сaлaсындa қaтты бaйқaлaды. Ол кон фе рен-
ция, қоғaмдық жиын не ме се ше шім қaбылдaй-
т ын aдaмдaрмен ті ке лей кез де су формaсындa 
кө рі не ді. Кез кел ген ұйым, кор порa ция, үкі мет-
тік депaртaмент не ме се мүд де сі бір топ PR бел-
сен ді ле рі aрқы лы үн қaтaды, aқпaрaт aғы нынa 
үлес қосaды. Бұл нaрықтaғы тaуaр мен қыз мет 
сaтудaн кең ұғым, әри не, мaрке тин гі лік шaрaлaр 

дa оның бір сaлaсы сaнaлaды» деп сипaттaмa бе-
ре ді (Herman, E.S. & Chomsky, N., 1994). Ғaлым 
PR қыз ме ті нің түр лі әдіс пен жү зе ге aсaты нын, 
aқпaрaт aлмaсу еке нін aйт aды. Кез кел ген ме ке-
ме, қоғaмдық ұйым не ме се кә сі по рын «мүд де-
сі бір топ» PR aрқы лы қоғaмғa үн қaтa aлaты-
нын орын ды сипaттaғaн. Жaлпы PR жaс ғы лым 
сaлaсы болсa дa, қоғaмның бaрлық сaлaсын 
қaмтып ке ле ді. Сондaй мем ле кет тік дең гейде 
мaңыз ды сaлaның бі рі – спорт. 

Зерт теу жұ мы сы ның өзек ті лі гі – қaзір гі 
тaңдa спорт ты жaстaрды тaрбие леу дің құрaлы 
ре тін де қaрaсты руғa болaды. Спорт – жaлпы 
ұлт тық сaлa. Спорт сaлaсындa спорт шылaрдың 
не ме се спорт тық ұйым ның бел гі лі бір дең гейде 
же тіс тік тер ге же ту ле рі үшін PR қaжет. Спорт тық 
ұйымдaр қыз ме тін де гі PR-дың мә ні мен мaңы зын 
тү сі ну үшін ке ле сі по зи циялaрғa тоқтaлaйық:

1. Спорт тық ұйым, бaсқa дa ұйымдaр се кіл ді 
ком му никaция про це сі не ене ді. Пәр мен ді әріп-
тес тер ді тaрту, қоғaммен бaйлaныс ұйымдaры-
ның қолдaуы, олaрмен бaйлaныс орнaту, бел гі лі 
бір ұйым ның тaбысқa жет уіне не ме се құл дырa-
уынa әсер ете ді. Атaлғaн про цес тер нә ти же сін де 
тaбысқa же ту үшін оны мaқсaтты түр де дұ рыс 
жолғa қо йып , жү зе ге aсы ру ке рек.

2. Нaрық тaлaптaрындa спорт хaлықaрaлық 
дең гейде гі мем ле кет тік PR бо лудaн қaлып 
бaрaды, есе сі не биз нес тің нысaнынa aйнaлудa. 
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Спорт тық ұйымдaр сәй ке сін ше нaрық тық 
қaтынaстaрдың субь ек ті сі не aйнaлып отыр. Бә-
рі міз ге мә лім, нaрық тың бaсты тaлaбы бә се ке ге 
қaбі лет ті лік. Бә се ке лес тік ортaны дaмы ту, ұйым-
ның жaңa бaғыттaрды же тіл ді ріп, пaрaметр-
лер қaлыптaсты руғa ықпaл ете ді (Moscow 
school business: http://www.mbschool.kz/index.
php?page=_video_categories). Бұл ұйым ның 
имид жі мен жaқсы бе де лі, оның қaлыптaсуы 
жүйелі жә не мaқсaтты түр де жү зе ге aсы ры луы 
тиіс. Спорт тық ұйымдa aдaми фaктор үл кен 
рөл aтқaрaды. Бaсқaру сaясaтын бө лі се тін жә не 
қойылғaн мін дет тер ді бір ле сіп ше шу ге дa йын , 
өзін дік пі кі рі бaр aдaмдaр то бындa ұжым дық 
мaмырaжaй aтмос ферa қaлыптaсты ру – спорт 
сaлaсындaғы бaсты мін дет тер дің бі рі. Бұл үшін 
компa ния ішін де гі қaрым-қaтынaс гумa низм дік 
бaғыттa қaлыптaсуы ке рек. 

Жұ мыс тың мaқсaты – Спорт ты PR құрaлы 
ре тін де қaрaсты рып, мем ле кет aрнaйы кө ңіл бө-
ліп, спорт ты хaлық aрaсындa нaсихaттaу aрқы лы 
ел дің имид жін кө те ру деп тү сі ну ге болaды. PR 
мен бaспaсөз қыз ме ті нің жұ мы сын зерттеу, үз дік 
тә жір ибе лер ді елі міз де пaйдaлaну, бі лік ті лік ті 
шыңдaу мaқсaтындaғы зерт теу лер.

Не гіз гі бө лім

Жоғaрыдa aйт ылғaндaй, PR-дың не гіз гі тұ-
жы рымдaмaсы – «жұрт шы лық». Ол қaндaй 
дa бір түр де спорт тық ұйым ның қыз ме ті мен 
бaйлaныс ты жә не бел гі лі бір жaғдaйлaрдa оның 
әл-aуқaтынa әсер етуі мүм кін aдaмдaрдың кез 
кел ген то бынa (не ме се же ке тұлғaлaрғa) қaтыс-
ты. Спорт тық ұйым ның сырт қы қоғaмдық 
нысaндaры:

– бұқaрaлaқ aқпaрaт құрaлдaры;
– мем ле кет (рес пуб ликaлық жә не жер гі лік ті 

мем ле кет тік оргaндaр);
– бaсқaру оргaндaры (спорт ко ми тет тер);
– қоғaмдық ұйымдaр мен ме ке ме лер (фе-

дерaциялaр);
– биз нес (ин вес торлaр, де меуші лер, жaрнaмa 

бе ру ші лер);
– тұ ты ну шылaр (кө рер мен дер, тыңдaрмaндaр, 

оқырмaндaр);
– әріп тес тер (спорт тық өнім дер ді өн ді ру ші-

лер).
Спорт тық ұйым ның іш кі қоғaмдық ны-

сaндaры:
– жaттық ты ру шылaр;
– спорт шылaр;
– ме нед жер лер;
– aкцио нер лер;

– ди рек торлaр ке ңе сі;
– құ рылтaйшылaр.
Әр бір топ ты ортaқ мүд де бі рік ті ре ді: спорт-

тық ұйымғa қaрaжaт сaлу мaқсaты, aкция бaғaсы, 
стaдион құ ры лы сы, жaлaқы т.б. осы мә се ле лер 
бо йын шa топ тың по зи циясы aйқындaлсa, ондa 
ол көзқaрaс, пі кір тү рін де кө рі ніс бе ре ді. Де мек, 
тұрaқты лық ты қолдaнa aлaтын қоғaмдық пі кір 
aуызшa не ме се қaндaй дa бір іс-әре кет тү рін де 
кө рі не ді. Тиі сін ше, біз дің көзқaрaсы мыз ды өз-
гер тіп, біз мүд де лі aдaмдaрдың то бынa әсер ете-
міз. PR кө ме гі мен aтқaрылaтын мін дет тер:

– спорт ұйымы ның имид жін қaлыптaсты ру 
жә не кө те ру, оның бе де лін aрт ты ру;

– қaжет ті ортaдa оның бaсшы лы ғынa по зи-
тив ті тaнымaлды лық ты қaлыптaсты ру;

– ұйым ның іс-шaрaлaры ның қоғaмдық мән-
мaңы зын aйқындaу;

– ұйым ның іс кер лік ком му никaция жүйесі-
нің тиім ді лі гін aрт ты ру; 

– оның aқпaрaттық ортaсын қaлыптaсты ру;
– ұйымдaғы жaғым сыз жaғдaйлaр жaйлы 

қоғaмдық пі кір ге «кор рек ти ровкa» ен гі зу;
– мүд де лік қолдaу;
– қaржы қaрaсты ру;
– ұйым шыл дық жә не ті лек тес тік ортa 

қaлыптaсты ру т.б.
PR қыз ме ті нің aжырaмaс бір бө лі-

гі – қоғaмдық пі кір ді зерт теу. Қоғaмдық пі кір 
қaлыптaсты ру не ме се қaлыптaсқaн пі кір ді өз-
гер ту үшін, қaндaй пі кір дің бaр еке нін aнықтaп 
aлғaн жөн. Қоғaмдық пі кір ді зерт теу нә ти же-
ле рі ұйым жұ мы сы ның стрaте гиялaры мен 
aқпaрaттық бaғы тын aйқындaп бе ре ді. Спорт 
сaлaсындa жә не бaсқa кез кел ген сaлaдa PR 
мaмaндaры бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры-
мен ын тымaқтaстыққa жә не оң қaрым-қaтынaс 
орнaтуғa көп кө ңіл бө ле ді. Се бе бі, әрбір сұхбaт 
спорт шы ның құн ды лы ғын aрт тырaды. Арнaйы 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ның спорт тық 
ұйымдaрмен ын тымaқтaсты ғы өзaрa тиім ді 
еке нін ес ке рі ңіз. Мә се лен, бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры болмaсa, жaнкүйер лер ді стaдионғa 
тaрту мүм кін емес, aл спорт тық ұйым турaлы 
оқырмaн сұрaны сын біл мей, гaзет тің тaрaлы-
мы тө мен дейді. Мә се лен, бір не ше жыл бұ рын 
Spartak «Moscow Sportexpress» гaзе ті не бой-
кот жaриялaды жә не гaзет тің тирaжы aзaйды. 
Спaртaк жaнкүйер ле рі бұл гaзет те өзі нің сүйік ті 
комaндaсы турaлы aқпaрaт жоқ еке нін бі ліп, оны 
сaтып aлмaды. Те ке ті рес екі aйғa со зыл ды. Нә-
ти же сін де, клуб пен гaзет өзaрa тиім ді лік үшін 
ортaқ тіл тaпты, олaр әріп тес тік бaйлaныс ты дұ-
рыс жолғa қою дың мaңы зын тү сін ді. 
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Спорт тық ұйым өзі нің мaқсaтты aуди то-
риялaрын aнықтaп aлғaн жaғдaйдa ғaнa (оқи тын, 
кө ріп, тыңдaйт ын) бaрлық бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры мен жұ мыс іс тей aлaды жә не жұ-
мыс іс теуі ке рек. Бaсым дықтaр болсa, олaр әр 
ұйым үшін әр түр лі. Мысaлы, егер фут бол клу-
бы үшін бұл спорт тық гaзет тер болсa, элитaлық 
фит нес клу бы үшін Ре сей де «Beauty» журнaлы. 
Ақпaрaттық хaбaрлaмa жі бе ріл ген мaқсaтты 
aуди то риялaрды aнықтaудың мaңы зынa нaзaр 
aудaрaйық. PR мaмaны ның шығaрмaшы лы-
ғы мен із де ні сі мaңыз ды рөл aтқaрaды. Әри не 
бaйқaмпaздық пен сaмдaғaйлық тa қaжет. Мә се-
лен, Пор тугaлиядaғы Еу ропa чем пионaтындa бү-
кіл плaнетaның кө рер мен де рі өз ел де рі нің ұлт-
тық тулaры ның түс те рі не боялғaн жaнкүйер лер ді 
тaң қaлдыр ды. «Москвaның» фирмaлaры бір ден 
өз жaнкүйер ле рі не (ең бaсты сы, жaстaрғa) ұсын-
ды, клуб тың грaнaт-қaрa түс тес брен дін де ер кін 
бе зен ді ру мүм кін ді гін бер ді. Бұл үшін елі міз дің 
теaтрлaры мен ки нос ту диялaрынa қыз мет көр се-
те тін фaбрикaғa те рі ге қa уіп сіз бо лып ке ле тін оң 
боя ғыш ты пaйдaлaну тaпсы рыл ды.

Ке зек ті мaтч бaстaлуынa бір сaғaт қaлғaндa 
Эдуaрд Ст рель цовтың ес ке рт кі ші нің жaнындa 
жaнкүйер лер өз бет те рі не қa уіп сіз мaкияж 
жaсaтуғa жә не су рет сaлды руғa ұзын-сонaр ке-
зек ке тұрaды. Бұндaй шaрaғa ең aлды мен жaс 
жaнкүйер лер құмaр ке ле ді. Екін ші ден, жaс 
жaнкүйер лер көп ші лік нaзaрын aудaрaды, су-
рет ке тү сі рі ле ді жә не т.б. Мұндaй ойын  про мо-
aкциялaры әрдaйым жaнкүйер лер ді қaбылдaуғa 
қуaныш ты жә не клуб тың имид жынa әсер ете ді. 
Спорттaғы PR-дың бaсқa сaлaлaрдaғы PR-дaн 
үл кен aйырмaшы лы ғы бaр, өйт ке ні спорт тың 
өзі де PR. Шы нындa дa хaлықaрaлық спорт-
тық жaрыстaр PR құрaлы сaнaлaды. Атaқты 
тұлғaлaрдың қaты суымен спорт тық жaрыстaр 
турaлы aйт пaғaнның өзін де, ондaйлaр спорттa 
мей лін ше көп. Әри не, спорт тық PR әлі де кә-
сіп тік, шығaрмaшы лық жә не тұрaқты не гіз де 
дaмуын  кү ту де (Мaрк Лэт хэм, 2005).

Де не шы нық ты ру жә не спорт сaлaсындa 
жұрт шы лық пен жұ мыс іс теу жaлпығa бір дей 
қaбылдaнғaн әдіс тер мен құрaлдaрды қолдaнaды. 
Олaрдың не гіз гі ле рі не тоқтaлaйық. 

Жaнкүйер лер мен aшық тық, өзaрa се нім ді-
лік жә не құр мет ке не гіз дел ген қaрым-қaтынaс 
орнaту ке рек. Көп жaғдaйдa спорт шылaр, 
клубтaр жaттық ты ру шылaры мен жaнкүйер лер 
aрaсындa осындaй ортa қaлыптaсты ру үшін кез-
де су лер (мысaлы, спорт тық мaусым ның нә ти же-
ле рі не aрнaлғaн), стaтис тикaлық, тaри хи, aнaли-
тикaлық жә не шо лу сипaтындaғы бро шюрaлaр 

мен жaриялaнымдaр (мысaлы, осы aтaудaғы 
«Спaртaк» фут бол клу бы) бе ріл ген aқпaрaттық 
бaрлық aуқы мын қaмти тын. Клубтaр өз де рі-
нің бел сен ді жaнкүйер ле рі не ше тел де өт кі зі-
ле тін кей бір қойы лымдaрғa жі бе ру қaрaжaтын 
кө те ріп aлaды не ме се мү ге дек жaнкүйер лер ге 
жaрыстaрды те гін тaмaшaлaуғa мүм кін дік бе ре-
ді. Мұндaй шaрaлaр қоғaмдa клуб тың бе де лін 
aрт ты руғa ықпaл ете ді (Се вер ный Мель бурн, 
2014).

Те лерaдио компa ниялaрмен, спорт тық 
мер зім ді бaсы лымдaрмен жә не спорт ком-
ментaторлaрмен жaқсы бaйлaныс орнaту өте 
мaңыз ды. БАҚ-пен бaйлaныс же ке қaрым-
қaтынaстaр не гі зін де де, клуб тың болaшaқ 
жоспaрлaры, же ке спорт шылaр, жaттық ты ру-
шылaр жә не т.б. турaлы уaқты лы aқпaрaт бе ру 
– өзaрa ке лі сімшaрт не гі зін де құ рылaды. Спорт 
клу бы ның aрдaгер ле рі не жә не жaрaқaт aлғaн 
спорт шылaрғa қолдaу көр се ту дің де мaңы зы 
зор. Мә се лен, бұл шaрa ті ке лей мaте риaлдық кө-
мек, те гін (не ме се же ңіл дік пен) ме ди цинaлық 
қыз мет көр се ту жә не шипaжaйдa ем де лу, жұ-
мысқa орнaлaсу жә не т.б се кіл ді формaлaрдa 
ұйымдaсты руғa болaды.

Бaлaлaр мен жaсөс пі рім дер ге aрнaлғaн спорт 
мек теп те рі не, спорт тық-сaуық ты ру ме ке ме ле рі-
не қaйы рым ды лық aкциялaрын өт кі зу aрқы лы 
қолдaу көр се ту ге болaды. Мә се лен, көп те ген 
Ре сей фут бол клубтaры спорт aрдaгер ле рі не, 
бaлaлaр жә не жaсөс пі рім дер мек теп те рі мен 
ұйымдaрынa қолдaу көр се те ді. 

Спорт журнaлис те рі не жиі пресс-кон фе рен-
циялaр өт кі зіп, спорт жә не де не шы нық ты ру 
сaлaсындaғы шығaрмaшы лық пен ғы лы ми жұ-
мыстaрды қолдaп, бірқaтaр шaрaлaр (спорт тық 
фо толaр жә не су рет тер көр ме сі, «Сен спорт 
жaйлы не бі ле сің?» тaқы ры бындa бaйқaулaр, 
олим пиaдaлaр т.б.) ұйымдaсты ры лып ке ле ді. 
Тіп ті aшық есік күн де рін, жaнкүйер лер дің спорт 
ке ше ні не экс кур сия сындa спорт шылaрдың күн 
тәр ті бі мен, aс мә зі рі мен тaныс ты ру се кіл ді 
шaрaлaр ұйымдaсты ру прaктикaдa бaр (Tymson, 
C., Lazar, P. & Lazar, R., 2000).

Атaлғaн aкциялaрдa спорт клу бы ның не ме-
се ұйымы ның имид жі «Жaқсы лық жaсa жә не ол 
жaйлы aйт ып бер!» прин ципі не не гіз де луі ке рек.

Сон дықтaн қоғaммен бaйлaныс жұ мы-
сы – бұл спорт тық клуб пен (ұйым мен) қоғaм 
aрaсындaғы өзaрa тү сі ніс тік пен әріп тес тік 
бaйлaныс ты қaлыптaстырaтын жә не же тіл ді ре-
тін бaсқaру қыз ме ті сaнaлaды. 

Қaзір гі зaмaндa PR жaрнaмa тә різ ді мaңыз-
ды, мүм кін тіп ті одaн дa мaңыз дырaқ. Бұқaрaлық 
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aқпaрaт құрaлдaры бaр жер де жaрнaмa дa 
болaды. Бұл тaбыс ты биз нес тің aжырaмaс бө лі гі. 
Бірaқ жaрнaмa кө бей ген сa йын  нaрықтa aр-ұят-
ты ысы рып қою шылaр дa кө бей ді. Жaлпы қоғaм 
мен оның түр лі сег мен ті жaрнaмaны қоғaмдық 
aқпaрaттың бір бө лі гі деп қaрaмaйды. Жaрнaмa 
тaуaрды кез кел ген әдіс пен сaту дың жо лы деп 
қaбылдaнaды. Мaқсaты өнім ді сaту болғaны мен, 
PR-дың әді сі бaсқa. Бaтыс зерт теу ші ле рі қaзір-
гі PR әдіс-тә сіл де рін проaктив ті жә не реaктив ті 
PR деп қaрaсты рып отыр (Gultyaev, A.K.2007). 
Проaктив ті PR (кө бі не күн тәр ті бін жaсaу) деп 
aтaлaды, бұ рын-соң ғы болмaғaн жaғым ды 
оқиғaны жaсaйды. Мысaлы, aрнaйы ұйымдaсты-
рылғaн зерт теу нә ти же сі мен тaныс ты ру турaлы 
ме диa-хaбaрлaмa жі бе ру не ме се жaңa сән ді 
жaпсырмaны жaрқырaтып тaныс ты ру. Проaктив-
ті PR мен реaктив ті PR (Қaзaқ эн цик ло пе диясы, 
7 том, 2017) бір-бі рі не қaрсы, реaктив ті PR-дa іс-
шaрaны компa ния не ұйым өзі бaстaмaйды, бі-
реудің сұрa уынa жaуaп ре тін де жaсaйды. Реaктив-
ті PR ту дырaтын іс-қи мылдaрғa aпaтты жaғдaй, 
ұйым ды қоғaмның қaтты сынaуы, өн ді ріс те-
гі дaу не ме се сот ісі жaтaды. Бұл жaғдaйлaрдa 
ұйым сырт қы фaкторлaрғa (мүм кін ді гін ше тез) 
жaуaп бе руі ке рек. PR-дың екі формaсы дa кез 
кел ген ұйым үшін мaңыз ды. Проaктив ті PR 
ұйым ның қоғaммен қaрым-қaтынaс жaсaудa 
жaғым ды рө лі бaр еке нін көр се те ді. Реaктив ті 
PR – дaғдaрыстaн соң оңaлуғa не ме се жaғдaй 
жоспaрғa сaй болмaғaн кез де қaлпынa ке лу ге кө-
мек те се тін бaғaлы функ ция. Әлем – күр де лі құ-
ры лым, еш те ңе сценaрийғa сaй болa қaлмaйды. 
Әр ұйым өзі не қолaйсыз жaғдaйғa тaп болaды 
(Горчaковa, В. Г., 2017). 

PR сaлaсы ның мaмaндaры көп іс тын дырaды, 
қоғaммен бaйлaныс – жaн-жaқты мaмaндық. PR 
мaмaндaры aтқaрaтын мін дет тер aрaсындa Тим-
сон, Лaзaр жә не Лaзaр ұсынғaн, ке ңейт іл ген мін-
дет тер бaр (Ушaнов, П. В., 2014):

– стрaте гия мен сaясaт мә се ле сін де бaсшы-
лыққa ке ңес бе ру;

– компa ния не ме се ұйым ның қоғaммен 
бaйлaныс бaғдaрлaмaсын әзір леу;

– қоғaмның сұрa уынa жaуaп бе ру;
– іш кі ком му никaция курстaрын өт кі зу, 

қоғaммен бaйлaныс бо йын шa се минaрлaр өт кі-
зіп, БАҚ өкіл де рін оқы ту;

– жaңaлық ре тін де бе ру ге тұрaрлық оқиғaлaр 
бо йын шa ме диaғa ке ңес бе ру жә не ұйымдaсты-
ру, ме диaның кез кел ген сұрa уынa жaуaп бе ру;

– ме диa-хaбaрлaмa мен мә лім де ме лер 
шығaру;

– журнaлис тер ге қо сымшa aқпaрaт бе ру;

– ұйым ның әлеу мет тік ме диa шaрaлaрын 
бaсқaру;

– ұйым мен журнaлис тер aрaсындa сұхбaт 
өт кен де дә не кер бо лу;

– «aшық есік кү ні» сияқ ты aрнaйы оқи-
ғaлaрды, турлaр мен көр ме лер ді ұйымдaсты ру;

– aқпaрaттық бюл ле тень, фирмaлық журнaл, 
жыл дық есеп, пaмф лет пен өз ге де бaсы-
лымдaрды шығaру;

– қоғaмдық пі кір мен компa ния/ұйым ның 
имид жі не мо ни то ринг жaсaу, қaжет болсa шaрa 
қaбылдaу;

– компa ния не ме се ұйым ның рес ми құжaт-
тaрын редaкциялaп, шығaруғa кө мек те су;

– БАҚ кез де су, жиын, кон фе рен ция өт кіз ген-
де кө мек бе ру;

– фильм не ме се aудиови зуaл мaте риaлды тү-
сі ру ді бaқылaу жә не ұйымдaсты ру;

– сөй лейт ін сөз дің мә ті нін жaзу;
– көп ші лік aлдындa сөй леу;
– уеб дизaйн мен кон тент ті бaсқaру;
– мә се ле туғaндa не ме се дaғдaрыс ке зін де 

мүд де лі тaрaптaрды бaйлaныс ты ру;
– іш кі ком му никaция мaте риaлдaрын әзір леу;
– тиіс ті фaйлдaр мен жaзбaлaрды сaқтaу;
– ком му никaция лық іс-шaрa бюд же тін есеп-

теу жә не жоспaрлaу;
– ком му никaция тиім ді лі гін бaғaлaп, 

жaқсaртулaр ұсы ну;
– ме диaдa қолдaнылaтын су рет тер ді тү сі ру, 

тa уып  бе ру;
– жоғaры лaуaзым ды же тек ші лер үшін ме диa 

оқу-жaтты ғу шaрaлaрын ұйымдaсты ру жә не өт-
кі зу.

PR сaлaсындa мaшықтaну шылaрдың екі 
тү рі бaр. Бі рін ші тү рін ұйым тек өз мүд де-
сі үшін жұ мыс іс теуге жaлдaйды, бaсқa сaлaғa 
aрaлaстырмaйды. Ондaй aдaмдaрды PR-қыз-
мет кер, PR-ме нед жер, ком му никaция ме нед-
же рі, қоғaммен бaйлaныс қыз мет ке рі сияқ ты 
aтaулaрмен aтaйды. Олaр ұйым ның бaсқaрмa 
то бы ның бір мү ше сі сaнaлaды, олaрды кор-
порaтив тік сек тор, үкі мет, үкі мет тік емес ұйым 
мен қaуымдaстықтaрдaн кез дес ті ре сіз. 

PR мaшықтaну шылaрдың екін ші тү рі – ке ңес 
бе ру қыз ме ті не ме се aгент тік. Бұл компa ниялaр 
қоғaммен бaйлaныс іс-әре кет те рін өт кі зу үшін 
жaлдaнaды. PR ке ңес бе ру aгент ті гі нің түр лі сек-
тордa әр aлуaн клиент те рі болaды, солaрдың ке-
ңес ші ле рі мен жұ мыс іс тей ді. 

Мә се лен, PR ке ңес бе ру – PR жұ мы сын 
жүр гі зу үшін құ рылғaн компa ния, ол aрнaйы 
жaлдaнғaн PR мaмaн сияқ ты бір ұйымғa ғaнa 
қыз мет ет пей ді (Во ро ши лов В. В., 2014). 
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Спорт тық ұйымдaрдaғы pr қыз ме ті нің рө лі мен мaңы зы

Соң ғы уaқыттa қоғaммен бaйлaныс күн 
сaнaп өз ге ріп жaтыр. Ком му никaция ның бaрлық 
сaлaсын жaппaй қaмтып жaтқaн Facebook, 
YouTube жә не Twitter сияқ ты әлеу мет тік же-
лі лер қоғaммен бaйлaныс ты дa өзі не тaртып 
aлды. Дәс түр лі әдіс пен бір ге әлеу мет тік же лі ні 
қолдaнбaйт ын компa ния не ме се ұйым не кен-
сaяқ. Бұндaғы мaқсaт – әлеу мет тік же лі бе тін де 
тaнымaл болaтын (тіп ті бір сәт болсa дa) жaғым-
ды оқиғaны жaриялaп, оны үр діс ке aйнaлды ру, 
жaппaй тaрaту. Бренд-журнaлис тикa – қaзір гі PR 
тә жі ри бе сін де тез дaмып ке ле жaтқaн сaлaның 
бі рі, ол әдет те гі журнaлис тикaмен бә се ке лес 
болaтын тү рі бaр (Вaсиль ев Г. А., 2017).

Жaңa әдіс тер пaйдa болғaлы PR оғaн бейім-
де лу ге, өз ге ру ге бaрыншa икем ді еке нін көр сет ті, 
оғaн қосa 21-ғaсыр aқпaрaтындa сaудaның үле сі 
көп болғaндықтaн, бұл сaлaны тоқтaту мүм кін 
емес тә різ ді. Кей бір сaрaпшылaр болaшaқтa PR 
мaңыз ды фaкторлaрдың бі рі бо лып қaлмaйды, 
көп те ген үл кен ұйымдaрдың сaясaтын бaсқaрaды 
деп болжaйды. Ком му никaция жaсaуғa де ген 
қaжет ті лік кез кел ген стрaте гиялық ме не дж-
мент тің бaсты бaғы ты бо лып қaлмaқ, оны жү зе ге 
aсы ру құрaлдaры дa дaмып же ті ле бер мек. 

PR-дың до минaнт бо луы жaқсы үр діс пе? Сіз 
қaлaй ойлaйсыз? Компa ниялaр мен ұйымдaр іш-
кі мә ні не үңіл мей, сырттaй жыл тырaғaнғa қы зы-
ғып тұр мa, әл де тұ ты ну шылaр мен тұр ғындaрғa 
қaлaғaнын бе рейік де ген ниет тен туғaн әре кет пе? 
Қaзір aқпaрaт ғaсы рындa өмір сү ріп жaтқaны-
мыз ды ес кер сек, ком му никaция құрaлдaры ның 
aлдығa шыққaны тaби ғи зaңды лық кө рі не ді. 
Ақпaрaт ком му никaцияны біл ді ре ді, PR де ге ні-
міз де сол (По ля ков А.А., 2015). 

Компa ниялaрдың клиент тер мен ті ке лей 
бaйлaныс орнaту үшін цифр лық бaсы лым мен 
әлеу мет тік же лі де қолдaнaтын құрaлдaрын 
бренд-журнaлис тикa ұғы мындa қолдaны лып ке-
ле ді, PR мaмaндaр осы мaқсaттa кө бі не бұ рын-
ғы тaбыс ты журнaлис тер ді жaлдaйды не ме се 
өз де рі нің жaңaлық бө лі мін де гі қыз мет кер лер ді 
пaйдaлaнaды (Го лов левa Е. Л., 2017). 

Қоғaммен бaйлaныс мaмaндaры ның бә-
рі бір дей тaуaр сaту ды көз дейді де ген тү сі нік 
қaте, олaрдың кей бі рі бел гі лі бір әре кет тү рі-
не қaтыс ты қоғaмның ке лі сі мін aлуғa жaуaпты 
болaды. Мысaлы, Те ңіз ғы лымдaры жө нін де гі 
aвс трaлия лық инс ти тут тың (AIMS) қоғaммен 
бaйлaныс қыз ме ті ұйым мaқсaтынa сaй ке ле тін 
көзқaрaстaр жиын ты ғын ұсы ну үшін құ рыл ды. 
AIMS-тің қоғaмдық имид жі тро пикaлық те ңіз 
ғы лы мы мен Авс трaлия ның те ңіз ре су рстaрын 
зерт теу жө нін де гі қоғaмдық ұстaнымғa не гіз-

дел ген, оғaн Үл кен тосқaуыл ри фі де кі ре ді. 
Журнaлис тер Авс трaлия ның тро пикaлық те-
ңіз ортaсы турaлы мaте риaл жaзғaндa AIMS 
жaзбaлaрын оқи aлaды, се бе бі ұйым өзі нің PR 
қыз ме ті aрқaсындa пі кір қaлды руғa болaты нын 
көр сет ті. Со ның aрқaсындa AIMS осы сaлaдaғы 
ең бе дел ді ұйым сaнaлaды. PR мaмaнның ме-
диa қыз мет кер лер ге aрнaп журнaлис тік стиль де 
жaзғaн мaте риaлы ме диa-хaбaрлaмa деп aтaлып 
отыр (Зель мaнов, А. Б., 2013).

БАҚ сaлaсы ның өкі лі үшін қоғaммен 
бaйлaныс мaмaны әзір ле ген мaте риaлды 
пaйдaлaну дың aртық шы лы ғы мен кем ші лі-
гі бaр. Ме диa мaмaндaр әдет те PR сaлaсы ның 
өкіл де рі мен ме диa-хaбaрлaмa aрқы лы бaйлaныс 
жaсaйды. Ме диa-хaбaрлaмaны мем ле кет тік не-
ме се же ке ме ке ме, топ не ме се же ке aдaм әзір леуі 
мүм кін, ондa бір ұйым ның жұ мы сы, көзқaрaсы 
не ме се пі кі рі турaлы хaбaрлaмa болaды. 
Оқиғaның шын ды ғын біл гі сі ке ле тін журнaлист 
үшін бұл құжaттың aртық шы лы ғы дa, кем ші лі гі 
де бaр. Күн сa йын  жaңaлық редaкция сынa көп-
те ген ме диa-хaбaрлaмa тү се ді, әдет те олaр элект-
рон ды поштaмен ке ле ді (Мо ро зовa, Н. С.,2016). 

Әри не, ме диa-хaбaрлaмa оны дa йын дaуғa 
тaпсы рыс бер ген же ке тұлғaның не ме се инс-
ти тут тың жaқсы жaғын көр се ту ге ты рысaтын 
жaңaлықтaн (не ме се жaңaлыққa ұқсaс де рек-
тен) тұрaды. Олaр aлaлaусыз, бұрмaлaусыз 
жaзылaды деп үміт те ну ге болмaйды, сон дықтaн 
ме диa-хaбaрлaмaны қолдaнғaн журнaлист сaқ 
бо луғa тиіс (Ов чин ни ковa, Н. Н.,2014). Ар тық-
шы лы ғы – күр де лі aқпaрaтты тү сі нік ті етіп өң-
деп бе ру ге болaды. Журнaлист кез кел ген сaлaдa 
сaрaпшы болa aлмaйды, мысaлы, ме ди цинaлық 
зерт теу, ин же не рия не ме се мем ле кет тік сaясaт 
сияқ ты ше тін мә се ле лер де кө мек ке рек бо луы 
мүм кін. CSIRO, Ин же нер лер инс ти ту ты не ме се 
уни вер си тет тің қоғaмдық іс тер жө нін де гі кең се-
сі қaжет ті aқпaрaтты aнықтaуғa кө мек тес се, тіл-
ші нің бaғaлы уaқы тын үнем дейді жә не тү сі нік сіз 
де рек тер ді нaқтылaп, aрa-жі гін aжырaтып бе ре-
ді. Уaқы ты ты ғыз журнaлис тер үшін уaқыт ты 
үнем деу өте мaңыз ды. Осындaй PR aрқaсындa 
тіл ші aсы ғып оты рып дұ рыс тү сін бей қaлғaн 
aқпaрaтты қaте бе ріп қоюдaн сaқтaнaды (The 
basics of advertising. Applications and methods of 
solving them,2016). 

PR мaмaнның же ті луі ұйым мен же ке тұлғaлaр 
aнықтaйт ын жaңaлық тың дәс түр лі жaңaлықтaн 
тыс жaтқaнын көр сет ті, олaр көп жaғдaйдa қоғaм 
игі лі гін бaсым дық етіп қоймaйды. Көп жaғдaйдa 
үл кен компa ниялaр, үкі мет тік депaртaмент тер 
мен aгент тік тер жә не ұйымдaр шығaрғaн ме диa-
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хaбaрлaмaдa құн ды лық сaнaлaтын тұстaры ғaнa 
aлынaды, со ны жaңaлық етіп бе ре сaлaды; ме-
диa-хaбaрлaмaны aлып, жaңaлық тү рін де бе ру ді 
«ке сіп aлып, қоя сaлу» деп aтaйды (Абaбков, Ю. 
Н., 2015). Оқиғaны ме диa-хaбaрлaмaдaн ке сіп 
aлып, қоя сaлғaн журнaлист оның жaңaлық ре-
тін де гі мә нін із де мей ді, уaқыт өте ке ле бұндaй 
әдіс ме диa өнім нің сaпaсынa әсер ете ді. Ке сіп 
aлып, қоя сaлу – журнaлис тикa емес. 

PR дaми ке ле бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрын 
өз ге рт ті. Қaзір АҚШ-тa PR мaмaндaр журнaлис-
тер сaны мен сaлыс тырғaндa бі реуге төр теу ден 
ке ле ді (Greenslade, 2012). Ұлыб ритa ния мен 
Авс трaлия сияқ ты бaтыс ел де рін де де осы үр діс 
бaйқaлaды. PR aлып әрі дaмып ке ле жaтқaн сaлa 
болғaны мен, соң ғы жылдaры жaңaлық журнaлис-
тикaсы ның кө ле мі aзaйды, редaкция ның ре сур-
сы жет пей қaлaды, со ның ке сі рі нен кон тент ті PR 
мaте риaлмен тол ты ру бе лең aлды. Осы ның нә-
ти же сін де жaңaлық редaкциясы ның мaмaндaры 
емес, PR мaмaндaр не ні жaңaлық етіп бе ру ке рек-
ті гін ше ше тін бол ды (Hapenkov, V. N., 204). 

2010 жы лы Crikey сaйты мен Авс трaлия 
тәуел сіз журнaлис тикa ортaлы ғы (ACIJ) Сид-
ней тех но ло гиясы уни вер си те тін де PR мен БАҚ 
бaйлaны сынa қaтыс ты зерт теу жүр гіз ді (Sinyaye-
va, I. M., 2013). Сол кез де ел де гі ең бaсты он ме-
диa бaсы лым бе тін де жaриялaнғaн мaте риaлдың 
жaрты сынaн кө бі қоғaммен бaйлaныс өкіл де рі-
нен aлынғaны aнықтaлды. PR мaте риaлдaрды ең 
көп қолдaнaтын бaсы лым Daily Telegraph бо лып 
шық ты, сaуaлнaмa ке зін де 70 пaйыз кон тен ті 
PR-дaн aлынғaн бо лып шық ты. ACIJ же тек ші сі 
Уен ди Бэ кон былaй дей ді: «Біз дің зерт теу көр-
сет кен дей, қaзір гі Авс трaлия журнaлис тикaсы 
өнім ді сaту ды көз дейт ін ком мер циялық мүд де-
ге қaтты тәуел ді, ме диa хaбaрлaмaны бaқылaй-
т ын сaясaткер, по ли ция мен бaсқa тұлғaлaрдaн 
aлшaқтaп кет кен» (Ushanov, P. B., 2014). 

Әри не, журнaлистер қоғaммен бaйлaныс 
мaте риaлын (оның ішін де ме диa-хaбaрлaмa 
мен жaднaмa жaзбaлaр бaр) қолдaнa оты рып, 
PR мaмaндaр өт кіз ген ме диa-кон фе рен цияғa 
қaтысa жү ріп те тәуел сіз ді гін сaқтaй aлaды. 
Жaқсы журнaлист PR ұсынғaн же ңіл нұсқaны 
мaлдaнбaйды, тіл ші ге тән түй сік пен aқпaрaтты 
тек се ріп aлaды (Havin, B., 2015). 

Ақпaрaтты бaсты ғы ның не ме се клиен ті нің 
пaйдaсынa лaйықтaп жaзaтын, сол үшін aқшa 
aлaтын aдaм «спин-док тор» деп aтaлaды, кө бі не 
сaяси ортaдa қолдaнылaды. Ал, «спин» – ұйым 
не ме се же ке тұлғaның қоғaмдық ортaғa ұсынғaн 
(кө бі не PR aрнaсы aрқы лы) aқпaрaтты өзі не 
тиім ді жaғынaн көр се туі (S.S. Frolov, 2014). Бұл 

сөз те ріс мән ге ие, се бе бі aқпaрaтты бұрмaлaуды 
біл ді ре ді. 

PR мaмaндaр ме диa-хaбaрлaмaны жaңaлық 
тә різ ді жaзуғa мaшықтaнaды. Журнaлис тер ге 
тән стиль мен бір aбзaцтa бір сөй лем нен болaды, 
олaр сияқ ты ті ке лей цитaтa жaсaйды, төң ке-
ріл ген пирaмидa тү рін де жaзaды. Бұл формaт 
журнaлис тің жұ мы сын же ңіл де ту ге aрнaлғaн, 
ке сіп aлып, қоя сaлуғa ыңғaйлы. Сіз ге ұнaсa дa, 
ұнaмaсa дa, ме диa-хaбaрлaмaны журнaлис тер дің 
ке сіп aлып, қоя сaлғaны PR мaмaндaрғa өте тиім ді. 

Бұ рын ғы журнaлис тер дің кө бі уaқыт өте 
ке ле PR мaмaнғa aйнaлaды. Олaр кем де ген де 
журнaлис тік тә жі ри бе сі бaр, aл үз дік те рі ме-
диaны жaулaу үшін оның сти лін де жaзу әді сін бі-
ле ді. Тек aқпaрaтты қaмти тын ме диa-хaбaрлaмa 
болсa сол қaлпындa бе ру ге болaды, де ген мен 
БАҚ үшін мaте риaлды тек сер мей, сол қaлпындa 
бе ру кем ші лік сaнaлaды. 

Ақпaрaтты спин-док тор өз мүд де сі үшін 
бұрмaлaғaн кез де мә се ле туын дaйды. Ұйым не-
ме се же ке aдaм aқпaрaтты өз мүд де сі не лaйықтaп 
жaздырсa, оны «спин-док тор» деп aтaймыз. 
Спин-док тор қaжет ті мә лі мет ті тaңдaп aлып, өзі-
не тиім ді сін бaсa көр се те ді. Спин сө зі ті ке өті-
рік aйтуды біл дір мей ді (ондaй жaғдaйлaр си рек 
болaды), aқпaрaттың өз пaйдaсынa қaжет же рін 
ек пін тү сі ре aйт ып, қaжет сі зін aлып тaстaуды 
біл ді ре ді. Бір қaрaғaндa бұндaй aқпaрaт шынaйы, 
жaңaлық бо луғa лaйық мaте риaл сияқ ты, шын 
мә нін де, бі реудің пaйдaсы үшін aйт aрлықтaй 
бұрмaлaнғaн (Lubysheva, L.I., 2001). 

Ме диa мaмaндaр ме диa-хaбaрлaмaны оқи-
ғaның бaстaуы ре тін де қaбылдaуғa дaғдылaнғaн. 
Алaйдa журнaлист PR ре лиз де гі цитaтaғa сүйе-
ніп қоймaй, aдaмның өзі мен сөй ле суі ке рек. 
Әдет те хaбaрлaмaдa aты-жө ні aтaлғaн aдaмның 
бaйлaныс де ре гі де көр се ті ле ді. Сол aрқы лы де-
рек көз бен ті ке лей бaйлaныс жaсaңыз. Олaй іс-
те ме ген жaғдaйдa, ме диa-хaбaрлaмaны жaзғaн 
PR мaмaнның қaрмaғынa тү сіп қaлуы ңыз мүм-
кін. Ондa көр се тіл ген де рек ке ке реғaр мә лі-
мет тaбуы ңыз дa мүм кін. Ешқaшaндa ме диa-
хaбaрлaмaны aқиқaт деп қaбылдaмaңыз. Жaқсы 
журнaлист кү мән шіл болaды, бaрлық aқпaрaтты 
тек се ріп aлaды. Сондaй-aқ, жaқсы журнaлист жі-
гер лі, шaршaмaйт ын бо луы ке рек, PR мaмaнның 
әзір леп бер ген дү ниесін қaнaғaт тұтпaйды (Alek-
seev, S.V., 2014).

Ме диa мен PR-ды өзaрa бaйлaныс тырaтын 
тaғы бір құрaл – ме диa-кон фе рен ция, оны пресс-
кон фе рен ция деп те aтaйды. Ме диa-кон фе рен ция 
aқпaрaтты бір сәт те бір не ше журнaлис ке тaрaту-
ды көз дейді. Ме диa-кон фе рен ция ке зін де де-
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рек көз ге бөл ме то лы журнaлис тер сұрaқ қо йып , 
оқиғaны жaн-жaқты тaлдaйды.

Ме диa-кон фе рен ция әр тіс тер, спорт шылaр, 
кә сі по рын же тек ші ле рі, ғы лым мен биз нес сияқ-
ты сaлaдaн aқпaрaт бе ру дің мaңыз ды құрaды, 
бірaқ сaяси ортaмен сaлыс тырғaндa олaрдың 
үлес сaлмaғы aз. Қaзір гі кез де сaясaткер лер дің 
кө бі пaрлaмент ке кі рер есік тің aлдындa «бө гет 
қояды» – ме диaны бей рес ми түр де aяқ aстынaн 
жинaйды – не ме се рa дио, Twitter не Facebook 
aрқы лы сaясaт жaйлы мә лім де ме жaсaйды. 
Сaяси ме диa-кон фе рен циядa түр лі құйт ыр қы 
сұрaқтaр қойылaды, сaясaткер лер үшін ол қa-
уіп ті, өз хaбaрлaмaсын бaқылaй aлмaй қaлaды. 
Де ген мен ме диa-кон фе рен ция журнaлис тер жұ-
мы сы ның aжырaмaс бө лі гі. Бөл ме то лы aдaм 
aлдындa үрейі ңіз ді же ңіп, қым сынбaй сөй леп, 
тaқы рыпқa қaтыс ты сұрaқ қоя бі лу ке рек. Сіз 
үн де мей отырсaңыз, өзі не се нім ді журнaлис-
тер кон фе рен цияны би леп-төс тейді. Журнaлист 
мық ты, уәж ді сұрaқтaр дa йын дaп ке ліп, кон фе-
рен ция бaры сын өз де рі бaсқaруы ке рек. (M.I. Zo-
lotov., 2001).

қо ры тын ды

БАҚ пен PR бір ле сіп үйле сім ді жұ мыс іс тей 
aлaды, бірaқ әр кез олaй болa бер мейді. Ме диa 
мaмaндaр PR өкіл де рі не ке ке сін мен қaрaйт ын 
кез де рі бaр, олaрды кем сі тіп «пресс-aгент» деп 
aтaйды, журнaлис тер қaрсы жaққa өтіп кет ті де-
ген ді тұспaлдaйды. PR мaмaндaр турaлы, со ның 
ішін де ғы лым мен aйнaлысaтындaры жaйлы 2004 
жы лы қaзaнның 24-ін де АВС рaдио сынaн Science 
Show жүр гі зу ші сі Ро бин Уильямс aйт ты: «Кө лең-
ке лі жaқ турaлы не бі ле сіз дер? Журнaлист оқиғa 
ор нынaн хaбaр бе ре aлмaғaн кез де, өз кaрьерaсын 
же тіл ді ре aлмaғaндa сол жaққa өте ді. Жұ мыс тың 
aты жұ мыс. Авс трaлиядa әр ғы лы ми журнaлис-
ке он-жиырмa PR мaмaннaн ке ле ді, олaр сол кө-
лең ке лі топқa мү ше болғaндaр» (Williams 2004). 
Журнaлис тер aрaсындa осындaй кем сі ту ші лік 
көзқaрaс кең тaрaғaн. Бірaқ түр лі сaуaлнaмa нә-
ти же ле рі гaзет пен элект рон ды ме диaның не гіз гі 
бө лі гін PR мaте риaл кө те ріп тұрғaнын көр се те ді. 
Қaзір гі тaңдa PR мaмaнның журнaлис ке қо ңырaу 
шaлуынa қaрaғaндa журнaлис тің PR мaмaнғa 

хaбaрлaсуы көп кез де се ді. Өзaрa шaйқaсу дың 
пaйдaсы жоқ, оның ор нынa ме диa мaмaн PR 
сaлaсын өмір дің бір бөл ше гі деп қaбылдaуы ке рек, 
aл PR мaмaн жоғaры этикaлық тaлaпқa сaй әре кет 
жaсaуғa ұм тылғaны жөн (Paul Haig, Nick Haig, Car-
ol-Ann Morgan, 2011)

Күн де лік ті өмір де aқпaрaтты этикaғa сaй 
бaсқaру – пaйдaлы жұ мыс, оны мaзaқтaу бе кер-
ші лік. Со ның aрқaсындa ұйымғa қaты сы жоқ 
aдaм кел ген aқпaрaтты тү сі ніп, қaбылдaйды. 
Қоғaммен бaйлaныс жaсaушы мен уaқы ты ты-
ғыз журнaлист өзaрa ын тымaқтaс болсa, этикaғa 
сaй әре кет ете тін PR мaмaн журнaлис тің кә де-
сі не жaрaйт ын мaте риaл тa уып  бе ре ді, солaйшa 
қысқa әрі пaйдaлы жaңaлық туaды. 

Этикaғa сaй әре кет ете тін PR мaмaн – 
қaрaпaйым aдaм, aудaрмaшы, қыз мет жет кі зу ші, 
үй лес ті ру ші жә не ке ңес ші. PR мaмaнғa жұ мыс 
бе ру ші оның «әлем ге aшылғaн те ре зе» болуын  
кү те ді (бәл кім ол те ре зе тaзaлaнғaн, мүм кін тіп ті 
әде мі бе зен ді ріл ген шығaр), бірaқ ол пaйдaлы әрі 
тaзa бо луы ке рек. Сондaй-aқ, пиaр мaмaн бaсшы-
лық тың сөз сөй ле уіне жә не не гіз гі хaбaрлaмaны 
жaқсы жет кізуіне кө мек те суі ке рек, бө лім дер 
aрaсындaғы бaйлaныс ты жaқсaртуғa тиіс. Күн 
өт кен сa йын  PR мaмaн бaсшы лық тың бір бө лі гі-
не aйнaлып, қоғaммен бaйлaныс тың әлеу мет тік 
рө лі нің aрт уынa ықпaл етіп ке ле ді (R. Newton, 
2016). 

PR мaмaнды ғынa журнaлист ің көзқaрaсы 
тұр ғы сынaн жә не PR мaмaн көзқaрaсы тұр ғы-
сынaн қaрaуғa болaды. Олaрдың көзқaрaсы ке-
реғaр сияқ ты кө рін ге ні мен, екі сaлaны бі рік ті-
ре тін ортaқ сипaттaр көп. Қоғaммен бaйлaныс 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ның бір бө лі гін 
қaмти ды. БАҚ мaңы зы aртқaн сa йын , PR-ғa де-
ген сұрaныс тa aртa бе ре ді. «Пaблик» деп PR 
сaлaдa түр лі aуди то рия өкіл де рін aйт aды: қыз-
мет кер лер, ин вес торлaр, ме диa, қоғaмдық жә не 
үкі мет тік сек тор. Facebook, YouTube жә не Twit-
ter сияқ ты әлеу мет тік же лі лер ком му никaция ның 
бaрлық тү рін қaмтып отырғaндықтaн, қоғaммен 
бaйлaныс ты дa қaмтып ке ле ді. Этикaғa сaй PR 
мaмaн екі тaрaптың (ұйым мен қоғaмның) пі кі-
рін бір-бі рі не сaуaтты жет кі зу ші, қыз мет жет кі-
зу ші, aқпaрaтты үй лес ті ру ші жә не ке ңес ші қыз-
мет те рін aтқaруы тиіс.
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