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Сүлеймен Демирель университеті Филология жэне педагогика ғылымдары факультетінің 
«Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет жэне аударма мэселелері» атты дәстүрлі конференция 
материалдарының кезекті жинағына казіргі гуманитарлық ғылым мен білім саласындағы өзекті 
мэселелерді қамтыған мақалалар топтастырылған. Қай кезеңде де ғылым мен білімнің дамуы, 
белгілі бір деңгейде, халықтар арасындағы келісім мен мәдениеттер арасындағы рухани 
үйлесімділікке тікелей байланысты. Жинаққа белгілі отандық ғалымдармен қоса Қытай, 
Үндістан, Оңтүстік Корея, Канада, Түркия, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан секілді алыс-жақын 
шетелдік ғалымдардың де ғылыми ізденістері, тұжырымдары кіргізілген.

Ғылыми жинақ жалпы ғылым сүйер қауымға, педагогтар мен ғылыми қызметкерлерге, 
докторанттар, магистранттар мен жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

І8В>4 9965-792-60-7 © Сулейман Демирель атындағы университет, 2014
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Құрметті қонақтар, Қадірменді эріптестер және сүйікті студенттер!
Осы жылы VI рет үйымдастырылып отырған, дәстүрлі «Мәдениеттер тоғысында тіл, әдебиет, 
аударма және журналистика мәселелері» атты ғылыми- практикалық конференцияға қош 
келдіңіздер!
Адамзат - түрлі езгешеліктердің соғыс өрті тұгануына алып келген, осының салдарынан 
қайғыдан қан жүтгып, қаншама сүмдыққа жол ашқан XX ғасырды артқа тастап, жаңа XXI 
ғасырға да қадам жасады. Ендеше көкейде жүрген мын бір сүрақтармен санамызға қозғау 
салып, ой жүгіртіп көрелік:
- Адамдар жэне қоғамдар арасындагы өзгешеліктер шынымен де жаман нәрсе ме?
- Бұл өзгешеліктерді жедел түрде жойып, барлығын біркелкі ету мүмкін бе?
- Айырмашылықтарды жоюда устанатын негізгі тәсілдеріміз қалай болу керек?
Мүндай сұрақтарды одан әрмен қарай да көбейте беруімізге болады. Алайда бұл мәселелерді 
конференцияға қатысушы мамандарға қалдьфып, өздеріңізге де жақсы таныс екі ұғымды 
назарларьіңызға қайта ұсынғым келеді:
- Түсіністік жэне әркімді өз болмысьмен қабылдай білу! Өмір сүру қаншалықты керемет болса, 
сошпалықты қиын да! Үнемі мүны жеңілдету және көркем ету үшін ізденіс үстінде болуьмыз 
керек. Адам -  ешкімге ұқсамайтын дара жаратьшыс иесі. Әркімнің басқаларынан түрлі 
жақтардан міндетті түрде айырмашылығы болады. Алайда осыншама әртүрлі бола түрса да, 
үнемі бірікоғам ішінде бірлесіп өмір сүріп келген. Осы күні заманауи бірлестіктер мен дамыған 
мәдени үжьмдар мүндай езгешіліктердің негізінен зор бір байлық екендігіне, әсіресе мэдени 
езгешеліктеріміздің бірге өмір сүру, бірігіп әрекет жасау жэне қуаньшіымыз бен қайғымызды 
бөлісу секілді қабілеттерімізді жан-жақты жетілдіретіндігіне көзжеткізіп, өзара қарым- 
қатынасты осыған үйлестіруге тьфысып бағуда. Адамзаттьщ ортақ тәжірбиелері кейбір 
ақихатты түбегейлі түсініп сезінуне жол ашты. Өзара мәдени, экономикалық, білім мен ғьшьм 
саласындағы, тіптен наньм-сенім мен жыныстық өзгешеліктердің өзі элемнің эр түкпірінде 
оқтын оқтын шиеленіскен мэселеге айналуда. Мүндай мәселелерді шешу үшін жанын салып 
жүргендер де, өкінішке орай мәселені одан әрі ушықтьфьш, осы арқылы өз мүдделерін көздеуші 
кейбір ұйымдасқан топтар да баршылық. Дегенмен де мұндай өзгешеліктердің кейбірі адамзат 
қоғамының жэне заманауи бірлескен ұйьмдардың пайда болуына себеп болды жэне олардың 
негізгі міндеті болып табылады. Сондықтан да бұларға бір мәселе деп қарамай «атқаруға тиісті 
міндетім» деп білгені жен. Мәдени өзгешеліктерді немесе кеңірек ауқымда алар болсақ адамзат 
еркінен тыс пайда болған мұндай өзгешеліктерді байлық деп қабьшдаған орыңды. Өкінішке 
орай қоғамға жөн сілтеп алға сүйреуші, кезі қарақты, көкірегі ояу зиялы қауьмның да өтпелі 
себепгердің эсерінен бүл айьфмашьшықтарға деген 4 кезқарастары келеңсіз жағдайларға жол 
ашуда. ЬСейбір мэселелерді қате жорамалдап, өздеріне төнген қауіп ретінде санаудьщ нәтижесі 
радика|:дьі саясат пен қозғалыстардың пайда болуына себеп болуда. Жоғары оқу орындарының 
қоғамдітқ, тіптен жергілікті мэдениеттен де биік түратын, кең ауқьмды үжымдар екенін ескерер 
болсақ, көпгеген мэселелердегі секілді бұл мәселенің де шешілуінде сіздерге артьшар жүк пен 
міндеттердің маңьвы жоғары болмақ. Жоғары оку орындары көп мэдениетті, кеп үлтты және 
жан-жақты эмбебашық сипатын сактаған жагдайда ғана университет деген атқа лайық болмақ. 
Көптеген шет мемлекеттерден келген ғалымдар мен түрлі мәдениет пен ұлтгардан күралған 
студенттердің басын қосып, адамзатгың ортақ мүддесіне жұмыс істету - жоғары оку 
орындарының негізгі міндеттерінің бірі саналады. Осы міндеттерді жүзеге асьфу жолында 
ғыльм мен білімнің құдірет-күшінене сүйенеді. Міне, бүгінгі өткелі отырған ғылыми 
конференциямыз ғылым мен білімнің құдірет-күшінің айнасы болып, көздеген мақсатына 
жетуіне жэне бүкіл зиялы қауьмға пайдалы болуына тілектестігімді білдіремін.
Сулейман Демирель атындағы универсигет ректоры 
проф., доктор Месут Акгюль
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Қазақстаидағы ішкі РК-қызметі

Назгүл Шыңғысова3, Бердак Вайымбетов3

аӘл-Фараби атындагы Қазақстан ¥лттық Университетінің профессоры, Әл-Фараби просп.,
71, Алматы, 050040, Қазақстан 

3СүлеішанДеліире:і атындагы университетініц оңытушысы, Абылайхан көиі., 1/1, Қаскелец,
014900, Қазақстан

Түйіндеме

Қазақстанда тәуелсіздіктен соң дамыған ГІР саласы бүгінгі таңда нарықты экономика кезеңінде 
түрлі ұжымдар мен компаниялар ортасындағы бәсекілестік себепті кеңнен қолдануда. Сонымен 
қатар, үжым жүмысының түріне, көлеміне жэне әлеуметгік статустарына бола қоғаммен 
байланыс кампаниялары түрлі аспектілері жағынан зерттенуде. Осы орайда компаниядагы ішкі 
РК-дың маңызы зор. Компанияның ішіндегі коммуникаңия өз деңгейінде болмаса, жүмыс 
өнімсіз, компанияның беделі төмен болады.
Мақалада ишкі коммуникацияның маңыздылығы ескере отырып, оның үжымға тиімді болуы 
үшін компаниядағы қызметкерлерге болып жатқан маңызды мәселелердің барлығынан түрақты 
ақпарат беру, қызметкерлерді компанияның күнделікті еміріне араластырып, барлық белімдегі 
қызметімен таныстыру, компанияның қүндылығын сезіндіруге тигізер әсері сөз етіледі.

Кілтсөздер'. Қазақстанда ПР, ішкі РК, қоғаммен байланыс, ішкі коммуникация

Қазақстанда қогаммеп байланыс саласында мамандықты қолдау максатында іс-шаралар өз 
деңгейінде жүргізіліп келеді. Түрлі байқаулар, сыйлықтар РК-мамандарының дамып, кэсіби 
өсуіне мотиваңия жасайды. Тәжірибе алмасып, бэсекелестікті қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
Осы орайда компаниядағы ішкі РК-дың маңызы зор. Компанияның ішіндегі коммуникация өз 
деңгейінде болмаса, жұмыс әнімсіз, компанияның беделі төмен болады. Сондықтан да алғашқы 
қадам компанияның 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 компаниядағы болып жатқан маңызды 
мәселелердің барлығынан тұрақты ақпарат беру, қызметкерлерді компанияның күнделікті 
өміріне араластьфып, барлық бөлімдегі кызметімен таныстыру, компанияның қүндылығын 
сезіндіру қажет. Қызметкерлердің көңіл-күйін анықтап, ынталандыру қажет.
Ішкі коммуникацияның құралдарына интранет, корпоративтік басылымдар, тимбилдинг, 
корпоративтік іс-шаралар, ақпараттық тақталар, ішкі байқаулар, жарыстар, басшының ұжым 
мүшелерімен жиі кездесіп, пікір алмасуы, ішкі жаңалықтар жатады.
Кэсіби білікті ұжымдық топ бүгінгідей қатаң бәсекелестік кезеңінде табысты бизнестің кепші. 
¥жымдық ашық, жағымды қарым-қатынасты қалай орнатуға болады деген сұрақ туа қалса, 
ауызға ең алдымен команда құрудағы тиімді құрал - тимбилдинг оралады. Ағылшын тілінен 
аударғанда 'Чеат Ьиі1с)іп§” -  “команда кұру” дегенді білдіреді. ¥жымды біріктіріп,

* Автормен байланыс. Тел.: + 7-701-993-9007; Факе: +7-727-377-3443. Е-таіІадресі: ЪауітЬеІоу.Ъегс1ак@8с1и.есІи.к2
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ынтымақтастыруға арналған корпоративтік демалыс -  тимбшідингті тек сауатты қолданғанда 
ғана нәтижесін керуге болады. Тимбилдинг немесе топтық тренинг барысында командалық 
машықты дамытуға арналған көптеген тәжірбиелік жаттығулар менеджмент саласында 
қріретгілік қалыптастырады.
Тимбилдингтегі көптеген жатгығулар жеке қатысушының кедергіні жалғыз өзі жеңе 
алмайтындай, ұжымньщ нақты, ойластырылған іс-қимылы ғана табыс кілті болатындай түрде 
жасалған. Тимбилдинг барысында команданың мүшелерінде ептілік, өзгеріп тұрган оқиғаға тез 
бейімделушілік, теңірегіндегілерге түсіністікпен қарау, қажет кезінде илігіп, келісімге келу 
сияқты қасиеттер қалыптасады. Түрлі дене жаттыгулары да пайдалы. Үздіксіз үрдіс болып 
саналатын тимбилдинг команданы қүрудың негіздерін үйретеді. Команданың да даму кезеңдері 
бар. Тиімді команданы бүйрық беріп басқару мүмкін емес. Тимбилдингтің тренингтерінен ету 
барысында мекемедегі кәсіби білікті мамандар тұрақталып, ішкі келіспеушіліктер азаяды, 
психологиялық қысым сейіледі. Бүгінде тимбилдингті корпоративтік іс-шаралар еткізетін 
фирмалар ұйымдастырады.
Командалық хартия -  келісімдер жиынтығы. Онда команданың қалауы, мақсаты, маңызы және 
үжымның бірлескен іс-әрекеті анық жазылады. Мекеменің қүндылығы мен миссиясы 
командалық хартияньщ негізгі езегін қүрайды. Миссия команданың қызметін анықтал, оның 
маңыздылығын түсіндіретін әрі мақсат қоюда және стратегияны анықтауда негізгі бағдар 
беруші қүжат. Үжымдық нормалар -  команда мүшелері үшін негізгі мінез-қүлық тәртіптері. 
Корпоративтік іс-шараларды өз деңгейінде үйымдастырып, еткізу үжымның корпоративтік 
рухын кетеруге ықпал етеді. Қызметкерлердің арасында еркін, түсіністікке негізделген қарым- 
қатынас қалыптастырады. Алдымен корпоративтік іс-шараны жүргізудің Ережесін, нақты 
жоспар және бюджетті жасау қажет. Жалпы шығын аз кету үшін ішкі ресурстарды барынша 
тартып, қолданған жен. Ішкі корпоративтік сайтта шара туралы ақпарат беру арқылы 
қызметкерлердің пікірін білу, іске жауаптыларды кебірек тағайындау қажет. Мамандар 
еткізілетін шараны жоба түрінде керсетуді үсынады. Откізілген іс-шараның тиімділігі 
бюджеттің үнемделуінен, кері байлапыстьтң орнауынан, қызметкерлердің бір-бірімен ортақ тіл 
табысуынан керінеді.
Корпоративтік басылымдар корпоративтік мэдениетті қалыптастыруға, мекеменің ішкі 
коммуникаңиясын орнатуға, бақылауға ықпал ететін бірден-бір қүрал болып табылады. Бүндай 
басылымдар түтынушыларға да,компанияға жаңадан келген қызметкерлерге де мекеме қызметі 
туралы ақпарат береді.
Қазіргі таңдағы жетекші -  бүйрық беріп, оның орындалуын бақылаумен шектелмейді. Әзі 
басқарагын ұжымда жағымды орта туғызып, қызметкерлерді жүмысқа ынталандыру қажет. Ішкі 
РК-ды ойлайтын ең алдымен компания басшысы болуы керек.
Ішкі РК-ды қалыптастырудағы жиі кездесетін қателіктердің бірі -  қызметкерлерге аса қажетті 
акдараттың толық берілмеуі. Жақында «Казрі банкке» қатысты оқиға бүған айкын дәлел. Банк 
бөлімшелерінде отырған менеджерлер салымшыларға орын алған жағдайды түсіндіріп бере 
алған жоқ. Банктің беделіне нүқсан келтіріп, салымшылардың сенімін жоғалтуға бағытталған 
қасақана іс-әрекет екендігін білмеген халық банк белімшелерінде депозиттерін алу үшін кезекке 
түрып, біраз эуре-сарсаңға түсті. Банк басшылығы түтынушыларға түсіндіру жүмыстарын 
жүргізу үшін қажетті сүрақ-жауап парақшаларын, броппоралар мен баспа енімдерін шығаруы 
тиіс еді. Жедел эрі бүқаралық ішкі РК-науқан ғана банк салымшыларына сенім ұялататын еді. 
Қазақстанда РК-шы клубы РК. Форумы аясында корпоративтік басылымдардың байқауын 
жариялап келеді. Байқауға ішкі корпоративтік басылымдар мен сыртқы тұтынушыларға 
арналған баспа және электронды корпоративтік басылымдар қатыса алады. Соңғы жылдары осы 
байқауда үнемі алдыңғы қатардан керініп жүрген «Казрі банктің» корпоративтік журналында да
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кемшіліктер кеп. Журнал тек сыртқы тұстынушыларға арнапған. Алайда қазақ тіліндегі нұскасы 
сіреспе аударма екендігін айггу қажет.
Әлеуметтік желілерден ақпарат алу дамып отьфған қазіргі кезенде екі жақты коммуникация 
орнатуға аса ыңғайлы корпоративтік сайттардьщ артықшылығы көп. Біріншіден, онда 
материалдардың саны шектелмейді. Екіншіден, әлемнің кез келген нүктесіне ақпарат жеткізуге, 
ақпараттарды жаңартып тұруға мүмкіндік бар. Бүл сайттар арқылы компанияның қызметі, 
қүрылымы, тауарлары туралы ақпараттар алуға болады. РК. мамандары бұл сайттар арқылы 
эртүрлі қоғамдық топтармен жұмыс істейді. Корпоративтік сайт сауатты жасалса, 
тұтынупіылардың сатып алу туралы шешім қабылдауына ықпал етеді. Корпоративтік сайтга 
компанияның миссиясы, жаңалықтар, құрылымы, тауарлардың сипаттамасы, қызметкерлер 
және байланыс ақпараттары болады.
Компаниялар ақпараттық себеп табу, оны бұқаралық ақпарат кұралдарына ұсынуды меңгеруде. 
Осы орайда кейбір мекемелер қоғаммен байланыс қызметін өзге агенггікке сеніп тапсырады. 
Компанияның аутсорсингтік агенттікті жалдауына әр түрлі жағдайлар ықпал етеді. Жалпы, 
компанияның нарықта табысты қызмет етуі, имиджінің көтеріліп, беделінің қалыптасуы, тауары 
мен қызметінің өтімділігі РЯ-маманының компаниядағы рөлімен тікелей байланысты. Егер, 
компаниядағы қызметкерлердің РК-саласында арнаулы білімі болмаса эрі компания ішінде РК- 
міндетті шешетін мүмкіндік болмаған жағдайда аутсорсингтік компанияны жалдауға тура 
келеді. Осы мэселеге байланысты зерттеуші мамандардың пікірі эртүрлі. Бірі агентгіктің 
қызметін төмен бағалап, жұмысты сапасыз орындайды, бақылау мүмкіндігінен айырылу қаупі 
бар десе (Домбай, 2009), екінші бір мамандар керісінше агенттік жұмысты өте сапалы эрі жедел 
орындап, тиімді нәтижеге жеткізеді деген пікір айтады (Горкина, Мамонтов, Манн, 2005).
Ішкі РК-қызметі компанияның ұйымдастыру мәдениетіне бағытталған. Қазіргі танда 
Қазақстанда қоғаммен қарым-қатынас орнатудың түрлері дамып келеді деуге толық негіз бар.
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