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ескеру заман талабы. Сондықтан, болашақ журналистер тэжірибеден мүмкіндік болғанынша 
шетелдік ақпарат кұралдарында өткенінің пайдасы мол. Көзбен коргенді баяндау репортаж 
жанрын меңгеруге көп кбЧіегін тигізетінін аудиториядан тыс тәсілді пайдаланып сабақ 
өткізгенде байқадық.Шетелдік БАҚ-тармен келісім шарттар жасасып, оган үздік, 
болашағынан зор үміт күттіретін студенттерді тэжірибе алмасуға жіберіп отыруды 
үйымдастырудың тиімділігі мол.Әсіресе, журналистік мамандық соны қажет етеді.

Жалпы журналистік кэсіпті меңгеру үшін салалық журналистер дайындау да заман 
талабынан туындап отыр эрі тәжірибемен тікелей байланысты. Экономика жөнінде жазу 
үшін техникалық жэне экономикалық теорияны ғана емес, бизнес жэне қаржы туралы 
негізгі түсініктерді білуі керек. Ғарыштық өндіріс жөнінде жазу үшін электроникадан, 
физикадан,тіпті метталургиядан хабары болуы керек. Яғни, өмірдің барлық салаларынан 
тэжірибе болуы тиіс. Журналист ақпарат көзі мен оқырмандар, көрермендер мен 
тындармандар арасында ақпаратты жеткізуші қызметін атқарады. Ол эр түрлі сала 
мамандарының күрделі тілде жазылған дүниелерін түсінікті жэне қызықты түрде халыққа 
жеткізуі керек. Ақпарат жинау, оны өндеу, таратуды жақсы меңгеруі тиіс. Заманауи БАҚ- 
тың журналистері заманға сай болуы қажет.

ТТайдаланылған әдебиеттер:
1. Н.Назарбаев . «Сындарлы он жыл» , А., 2002
2. Н.Назарбаев .«Еуразия жүрегінде» ,А., 2005 ж.
3. Модернизация системы образования - главный вектор качественного роста человеческого потенциала, 2012 ж. гылыми 
еңбектер жинагы

* * * * *

Шыщысова Назгүл Түрсынбайцызы -  филолоғия 
ғылымдарының докторы, профессор, 1971 жылы 14 қазанда 
Алматы облысы, Райымбек ауданы, Үзыпбұлак ауылында дүниеге 
келген.

1989 жьшы С.М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік 
университетінің журналистика факультетіне оқуға түсіп, 1995 
жылы үздік дипломмен аяқтады. 1995-1998 жылдары аспирантура 

бөлімінде оқыды. 1999 жылы 10.01.10 -  журналистика шифры бойынша «Қазақ теледидары 
жастар бағдарламасының проблемалары» атты кандидаттық диссертаңия қорғады. 1999-2001
ж.ж. телевизиялық журналистика кафедрасында оқытушы, 2001-2003 ж.ж. БАҚ менеджменті 
жэне жарнама кафедрасында аға оқытушы, 2004 жылдан доңент, профессор м.а. қызметтерін 
атқарды. 2011-2012 жылдары ЮНЕСКО, халықаралық журналистика жэне қоғаммен 
байланыс кафедрасы меңгерушісінің ғылыми жүмыс, инновация жэне халықаралық 
байланыстар жөніндегі орынбасары қызметін атқарды, 2013 жылдан бері осы кафедраның 
меңгерушісі. ҚР ҒБМ «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы -  2011» грантының иегері. 
«Қазақстандағы РК мен БАҚ», «ҚазҮУ Хабаршы. Журналистика сериясы» ғылыми 
жинақтарының авторлар үжымының мүшесі.

Н.Т. Шыңғысованың ғылыми қызметі Қазақстандағы медиабілім беру, РК-дағы қазіргі 
технологиялар, коммуникацияның менеджменті мен маркетингі, іскерлік қатынас 
принциптері, өңірлік БАҚ-ты жетілдіру салаларын қамтиды. Қазақстандағы бірнеше 
халықаралық ғылыми-тэжірибелік конференциялардың үйымдастырушысы, шетелдегі 
халықаралық конференцияларда баяндама жасады. Германия, Нидерланды, Франция, 
Польшада ғылыми тағылымдамалардан өтті.

53



Н.Т. Шыңғысова журналистика, қоғаммен байланыс, социология салалары бойынша 
зерттеу еңбектерінің авторы. 1999 жылы «Қазақ теледидарының жастар бағдарламасы» оқу 
құралы (11 б.т.), 2(Т\ 0 жылы «Өңірлік мерзімді баспасөздің өзекті мэселелері»
монографиясы (35 б.т.) мен «Журналистика социологиясы» оқу құралы (11.7 б.т.), 2013 
жылы «Іскерлік қатынас ережелері иэнін оқытудың технологиясы» оқу-әдістемелік құралы 
(3 б.т.) жарық көрді, «Қазақ журналистикасы» 3 томдығының авторларының бірі. 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялардың жұмысына белсене қатысады. 80-нен 
астам ғылыми мақалалары Қазақстан, Ресей, Польша, Түркия, Қыргызстан, Өзбекстанда 
жарық көрді. 2010 жылы 10.01.10 -  журналистика шифры бойынша «Өңірлік мерзімді 
баспасөздің даму тенденциялары (қазақ тілді жарияланымдар бойынша)» тақырыбымен 
докторлық диссертация қорғады.

Ғылыми-зерттеу, иедагогикалық жэне оқу-әдістемелік қызметті тиімді үштастырады. 
Университеттің, факультеттің қоғамдық өміріне белсене араласады (эр жылдары факультет 
кәсіподақ ұйымының төрайымы, РИСО мүшесі, СҒЗЖ мен Жас ғалымдар Кеңесінің 
төрайымы қоғамдық жұмыстарын атқарған). Республикалық оқу-эдістемелік Кеңестің 
«Қоғаммен байланыс» мамандығы бойынша төрайымы, «Халықаралық журналистика» 
мамандығы бойынша мүшесі. Бірнеше халықаралық сертификаттар иемденген.

Шыңгысова Н.
фшол.г.д., профессор

МЕКЕМЕДЕГІ КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ 
А ЛҒЫШ АРТТ АРЫ

Тимбилдинг және мәдени құндылыңтар
Кәсіби білікті ұжым бүгінғідей қатаң бэсекелестік кезеңінде табысты бизнестің кепілі. 

Ұжымдық ашық, жағымды қарым-қатынасты қалай орнатуға болады деген сүрақ туа қалса, 
тілімізге ең алдымен команда құрудағы тиімді құрал -  тимбилдинг (“Сеат ЬиіМіп§” -  
“команда құру”) оралады. ¥жымды біріктіріп, ынтымақтастыруға арналған кориоративтік 
демалыс -  тимбилдингті тек сауатты қолданғанда ғана нәтижесін көруге болады. 
Тимбилдинг немесе топтық тренинг барысында командалық машықты дамытуға арналған 
көптеген тэжірбиелік жаттығулар менеджмент саласында құзіреттілік қалыптастырады.

Бұл -  қарапайым жаттығулар арқылы команда құру, корпоративтік мәдениет (компания 
қызметкерлерінің арасындағы өзара қарым-қатынас) қалыптастыру, қызметкерлердің өнімді 
жұмыс істеуіне жағдай жасау. Тимбилдингтегі көптеген жаттығулар жеке қатысушының 
кедергіні жалғыз өзі жеңе алмайтындай, ұжымның нақты, ойластырылған іс-қимылы ғана 
табыс кілті болатындай түрде жасалған. Тимбилдинг барысында команданың мүшелерінде 
егітілік, өзгеріп тұрған оқиғаға тез бейімделушілік, тоңірегіндегілерге түсіністікпен қарау, 
қажет кезінде илігіп, келісімге келу сияқты қасиеттер қалыптасады. Түрлі дене жаттығулары 
да пайдалы. Үздіксіз үрдіс болып саналатын тимбилдинг команданы қүрудың негіздерін 
үйретеді. Команданың да даму кезеңдері бар. Тиімді команданы бұйрық беріп басқару 
мүмкін емес. Тимбилдингтің тренингтерінен өту барысында мекемедегі кэсіби білікті 
мамандар тұрақталып, ішкі келіспеушіліктер азаяды, психологиялық қысым сейіледі. Бүгінде 
тимбилдингті коргюративтік іс-шаралар өткізетін фирмалар ұйымдастырады.

Корпоративтік мәдениет мінез-құлық кодексін енгізуді қажет етеді. Бұл жердегі 
құндылық социологиялық мағынада қолданылады, яғни қоғамдық идеалдар, жарғы мен 
дэстүрлер жэне оларды компания мүшелері жоғары бағалайды. Корпоративтік мәдениет 
қоршаған ортадағы қүндылықтарды, эдет-ғұрыпты тез қабылдайды. Сонымен қатар өз 
мәдени дэстүрлерін де ұмытпайды. Құндылықтар келіспеушілігі жұмыс уақытына, эйел 
адамдардың статусына, экологиялық мэселелерге байланысты туындауы мүмкін.

Команданың тиімді жұмыс істеуінің келесідей алғышарттары бар:
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1. Мақеапы анық түсіну (міндеттерді бөлу, командалық құндылық пен артықшылықты 
түсіну).

2. Команда мүшелерінің қабілеті (біліктілік, білім, тэжірибе, таланттың кешенді түрде 
қолданылып, дамуы).

3. Тең дәрежелі эрі тиімді жұмыс үрдісі (міндеттерді жоспарлау, мэжілістер өткізу, 
проблемаларды шешу, бағалау т.б.).

4. Жаупкершілікті тең бәлу.
5. Түсіністікке негіздслгсн өзара қарым-қатынас.
6. Марапаттаудың тиімді жүйесі.
7. Өзге командалармси тиімді қарым-қатынас.
Командалық хартия -  келісімдер жиынтығы. Онда команданың қалауы, мақсаты, 

маңызы жэне ұжымның бірлескен іс-әрекеті анық жазылады:
1. Мексмснің құндылығы мен миссиясы командалық хартияның негізгі өзегін құрайды. 

Миссия команданың қызметін анықтап, оның маңыздылыгын түсіндіретін эрі мақсат қоюда 
жэне стратсгияны анықтауда негізгі бағдар беруші құжат.

2. Команданың құндылығы мен мақсаты, болашақты көруі мекеменің құндылық, 
мақсат-міидетімен үндесуі тиіс. Болашақты көру -  табысты соңғы нәтиженің бейнесі. Рөл, 
мақсат қою, жэне стратегияны анықтауда негізгі бағдар беретін мақсат - команданың 
қызметін анықтап, оның неге маңызды екендігін түсіндіреді. Құндылықтар -  команданың 
қызметіне бағытталған айнымас сенім.

3. Үжымдық нормалар -  бұл команда мүшелері үшін негізгі мінез-құлық тәртіптері.
4. Команда мүшелерінің рөлі ұжымның табысты қызметін қамтамасыз ету үшін эр 

мүшесінің жауапкершілік саласын анықтайды.
5. Команданың негізгі жауапкершілігі мен мақсаты оның белгісімен анықталады. 

Мақсаттар -  бұл соңғы табысқа бағытталған қызметтің өлшеуге болатын қорытындылары 
жэне оған жетудің мерзімі.

6. Қарым-қатынас стратегиясы команда мүшелерінің, компания мен стейкхолдерлердің 
арасындағы дәл мерзімінде ақпарат алмасу.

7. Шешім қабылдау -  команданың белгілі бір шешімге келу процесі. Өкілеттілік -  
шешім қабылдау барысындағы команданың жауапкершілігі. Есеп беру стратегиясы -  алға 
қойылған міндетті орындауды қамтамасыз етеді.

8. Ресурстар -  бұл команданың алга қойған мақсатына жетудегі көрнекті материалдары 
жэне моральдық қолдау” [1].

Миссия команданың қызметін анықтап, оның маңыздылығын түсіндіретін эрі мақсат 
қоюда жэне стратегияны анықтауда негізгі бағдар беруші эрі өте маңызды кұжат, оның 
ережелерін компания мүлткісіз орындауы керек. Клиенттер мен инвесторлар компанияны 
багшіайды. Сондықтан компанияның миссиясында инвесторлардың, клиенттердің, 
эріігі ес гердің т.б. да ішкі, сыртқы қоғамдық топтардың мүддесі ескерілуі керек.

Табигат аясындағы іс-шаралар қызметкерлер арасында күнделікті жұмыстан тыс еркін 
қарым-қатыиас орнатады. Ойын жэне жаттығулар арқылы жұмыстың алғашқы кезеңінде-ақ 
топтағы жағымды ауа-райы мен сенім қалыптасады, қатысушылардың шығармашылық 
мүмкіндіктері ашылады. Адамның ақылы мен сезіміне қатар эсер ету арқылы белсенділік 
жэне қимыл-қозғалыс қажеттіліктері қанағаттандырылады. Нэтижесінде адам бойындағы 
энергия, фантазия, импровизаңия ашылады. Әр түрлі қабілетке ие, бір мақсатқа жұмылған, 
міндеттері анық, жауаіікершілікті бөліп алған адамдардың тобы -  команда болады. 
Командаға тэн қасиеттер: әзара қамқорлық, жалпы мақсаттар, тиімді қарым-қатынас, 
бірлесксн даму. 2004 жылдың 21 сэуірінде Қазақстан нарығына команда құру тренингтерін 
ұйымдастырып, өткізуді мақсат етксн “Тимбилдинг компаниясы” келіп қосылды. Арнайы, 
ойын түріндсгі жаттығулар жэне эңгімелесу барысында команданың ядросы қалыптасады. 
Фирманың ұнамды имиджі мен ішкі жэне сыртқы тиімді коммуникация қалыптасуы үшін 
мұндай корпоративтік іс-шаралар қажет. Бизнестің даму стратегиясын жасаудағы 
корпоративтік мэдениеттің мэні ерекше. «Тимбилдинг компаниясы» сол кездегі «Глотур»,
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«Астана Моторс”, «ІХі электроникс» компаниялары мен «Каспийский», «Сенім» банктері, 
«¥лар Үміт» зейнетақы жинақтаушы қоры, «АВ8», «Райымбек Боттлерс», «Филипп Моррис 
Қазақстан», «Тетра Пак Центральная Азия», «ОТИС» т.б. компанияларға тренингтер өткізді. 
Расында да фирма қызметкері кэсіби білікті болса, уақыт үнемделумен бірге, жүмыстың да 
сапасы артады. Жеке стиль мен имидж қалыптастыру арқылы рухани қүндылықты сезініп, 
жаңа перспективаларға жол ашу екінің бірінің қолынан келе бермесі анық. «Тимбилдинг 
компаниясының» айтуынша, осы тренингтен өткен командалар тиімді эрі жедел шешім 
қабылдай алады, жүмыс сапалы эрі өзара қолдауға ие болады, командаға тіпті менеджерлер 
де қажет емес, себебі команданың эрбір мүшесі өз жүмысын үтымды үйлестіреді, фирманың 
имиджі клиенттерге сенім үялатады. Ал біздің ойымызша, тимбилдингтің мэні -  бір 
командаға бірігудің нәтижесінде жалғыз адамның қолынан келе бермейтін тәуекелдерге 
белді бекем буып баруға болады. Жалпы нәтиже үшін команда мүшелерінің жауапкершілігі 
де арта түседі эрі проблемаға эрқайсысы шығармашылық түрғыдан келеді, эрқайсысы өз 
бойындағы қабілет-қарымын жүмсайды, нәтижесінде тез арада дұрыс шешім қабылдауға 
мүмкіндік туады. Әрине, корпоративтік мәдениетке көп нэрсенің байланысты екендігі 
белгілі. Тіпті имидждің өзі корпоративтік мінез-құлықтың нәтижесі. Сондай-ақ сенім жоқ 
жерде бизнестің табысты болуы мүмкін емес.

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

Компанияны басқарудың тиімді құралы ретіндегі корпоративтік мэдениет ұйымының 
мақсаты, міндеті жэне принңиптерінен басталады. Бұл ұғымдар компанияның ұйымдастыру 
құрылымын жасайды.

Мекеме мәдениеті қызметкерлердің жалпы еңбекке ынтасын арттырады, еңбек өнімді 
болады.

Корпоративтік басылымдар
Корпоративтік басылымдар корпоративтік мәдспистті қалытасгыруға, мскемснің ішкі 

коммуникаңиясын орнатуга, бақылауға ықпал стстін бірдсн-бір қүрал болыи габылады. 
Бұндай басылымдар тұтынушыларға да, компанияға жаңадаи келгсн қызметкерлсрге де 
мекеме қызметі туралы ақпарат береді.

Мекемедегі коммуникация сыртқы жэне ішкі болып бөлінеді. Сыргқы коммуникацияда 
ақпараг көзі, ақпарат беруші мен қабылдаушы да ұйымнан тысқары болады. Мысалы, 
баспасөз конференциясын өткізу барысында алдымен иресс-релиз таратылады, негізгі 
сөйлсуші тұлға мен журналистер аудиториясы ақпаратты беруші мен қабылдаушы ретінде 
сыртқы коммуникацияны жүзеге асырады. Ішкі коммуникацияда керісінше ақпарат козі мен 
қабылдаушы ұйымның ішінде болады. Корпоративгік басылымдар бүгінде басқарудың 
тиімді құралына айналды. Олардың тиражы түрақты гүрде өсіп отыр. Мұндай басылымдар аз 
тиражбен КСРО кезінде де шығатын эрі завод, фабрикалардың табысты қызметін, еңбек 
озаттарын дәріптейтін (үгіт, насихаттық рөлін де айтпасқа болмайды). Алғашында ірілі- 
ұсақты фирмалардың бэрі де өз басылымдарын шығара бастады. Алайда фирма ішіндегі 
басылым қымбатқа түсті, корпоративтік басылымның бағыты мен мазмүнын 
түсінбегендіктен, сапасыз материалдар жарияланды. 2000 жылдардың басында Ресейде 
корпоративтік басылымдар нарығында ұялы байланыс жетекші операторлары маңызды рөл 
атқарды. МТС компаниясы “2000” журналын, ал “ВымпелКом” (“Би-Лайн” сауда белгісі) -  
“Мир Би-Лайн” (80000 данамен екі айда бір рет шықты) журналын шығарды. Сондай-ақ, 
тұрмыстық техника мен көлік өндірушілерінің журналдары шығып тұрды. Қазақстанда бұл
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ксчеңдс Француч үйінің журналы (В8В корпорациясы шығарған), “Элитный дом” (жиһаз 
салоны), Үлггық банктің “Ваш капитал” журналдары шығып түрды. Бүгінде ірі 
мексмслердің басым бөлігйіің корпоративтік басылымдары бар. Олардың барлығына тэн 
кемшілік -  материалдардың орыс тілінде жазылып, қазақ тіліне сөзбе-сөз аударылуы. Бүл 
басылымдағы өрескел қателердің болуына экеліп соғады. Мысалы, “Казкоммерц ЫЕ\Ү8” 
журналындағы қазақ-орыс тілдеріндегі атаулы мақалалардың мэтіні бірдей. Мақаланың 
Маржан атты бас кейіпкерінің екі материалдагы суреті екі түрлі (орыс тілдегі мақаланың 
суретіне қарай отырып, кейіпксрінің үлты орыс деп ойлауға болады). Бүл оқырмандардың 
сенімсіздігін туғызады.

Қазақстаида РК-іііы клубы РК Форумы аясында корпоративтік басылымдардың 
байқауын жариялам кследі. Байқауға ішкі корпоративтік басылымдар мен сыртқы 
тұтынушыларга ариалған баспа жэне электронды корпоративтік басылымдар қатыса алады. 
Соцгы жылдары осы байқауда үнемі алдыңғы қатардан көрініп жүрген «Какрі банктің» 
“Просто о финансах” атты корпоративтік журналында да кемшіліктер көп. Журнал тек 
сыртқы тұтынушыларға арналған. Алайда қазақ тіліндегі нұсқасы сіреспе аударма екендігін 
айту қажег. Яғни, орыс тілінде жазылып, қазақ тіліне аударылады. Журналдың кез келген 
бетінен “Сіз үшін тағы не істей аламыз?” -  деп күлімсіреген банк қызметкерлерінің суретін 
кездестіруге болады. Журналда шолу, сұхбат, атаулы мақала, байлайнер сияқты РК-мэтіндер 
жарияланады.

Әдетте мұндай басылымдардың бетінде ұйымның жетістіктері, жүзеге асырған іс- 
шаралары, алдағы жоспары, мақсаты баяндалады, табысты жұмыс істеп отырған 
қызметкерлер туралы эңгімеленеді, мерейтой, туған күндеріне арнаи құттықтаулар береді. 
Компания мүддесін көздеп, мақсатты аудиторияға арналатын корпоративтік басылымдар 
кейде нарықта бұрыннан бар мерзімді басылымдарға қосымша түрде де болады эрі тегін 
таратылады.

Көптеген корпоративтік басылымдар тек өз қызметкерлеріне ғана емес, тұтынушыларға 
да арналған. Ақысыз таратылатын басылымдардың оқырманы көп, бұл жарнама берушілер 
үшін өтс тиімді. Басылымдардың жарнамалық сипатының басым болуын осымен 
түсіндіреміз. Корноративтік басылымның шығарушылары негізгі мақсаттарын жарнамадан 
пайда табумен байланыстырмаганымен, корпоративтік басылымдар өзін-озі ақтайды. Кейде 
мұндай журналдар нарықтағы бір саланың жалғыз жарнамалық баспасына айнала отырып, 
ақпараттық кеңістік құрайды, тұтынушыларға тауарлар туралы толыққанды мэліметтер 
береді. Осылайша тауар мен қызметтің нарықта жылжуын қамтамасыз етеді. Жарнамада 
тауар туралы толық ақпарат беру мүмкін емес, жоғары технологиялық қасиеттерін осындай 
корпоративтік басылымдарда кең сипаттауға болады. Мысалы “НІ ТЕСН” ғазетінде эртүрлі 
маркалы ұялы телефондардың өлшемі, салмағы, аккумуляторы, міндеттері, дыбыстық 
ерекіислігі, дисплей т.б. да қасиеттері жан-жақты сипатталады. Мұндай мэліметтер 
іүіынушылар үшін өте қажет эрі жарнамадан гөрі сенімді.

Зерпеуші Сэм Блэк іттткі коммуникацияға бір бөлек, сыртқы коммуникацияға бір бөлек 
басылым шыгаруды ұсынады. Біздің ойымызша, сапасыз екі басылымнан гөрі, сапалы бір 
басылымның мазмұны ішкі, сыртқы қоғамдық топтарды қамтығаны дұрыс.

Жоғары оқу орындарының корпоративтік басылымдары оқу орнының имиджін, ішкі 
корпоративтік рухгы қалыптастыруға көп еңбек сіңіреді. Бүл басылымдарда оқу орнында 
өткізілген іс-шаралар гуралы ақпараттар беріледі, қызметкерлердің, студенттердің 
мақалалары жарияланыи, білім беру жүйесіндегі маңызды мэселелер қозғалады. Өзге 
корпоративтік басылымдардан ерекшелігі -  жарнамалық сипаттағы материалдардың 
болмауы жэне ішкі аудиторияға арпалуы.

Ьіз жоғарыда сөз еткен корпоративтік басылымдардың көпшілігі сыртқы аудиторияға 
арпалгап эрі бэрінде жарнама орналасқан, яғни бір оқпен екі қоянды атып отыр. Қазақстанық 
басылымдарға сатудан түскен пайдадан гөрі жарнамадан түсетін пайда анағұрлым артық. 
Әрине, егер осы екі мақсатты ұтымды үйлестірсе, нұр үстіне нұр, себебі жарнаманың көп
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болуы басылымның мазмүнына айтарлықтай нүқсан келтіреді. Ақпарат беру, көңіл көтеру, 
сендіру мақсатындағы басылымдардың форматы мен шығу мерзімдері де эртүрлі.

Корпоративтік басыЯкмдар үйымның жалпы саясатын қолдары даусыз Алайда 
компания мен оның қызметкерлерін тек мақтай бергеннен оқырман жалығады. Сондықтан 
мүндай басылымдарда үйымның жетістіктерімен қоса проблемалары да қозғалып, 
оқырмандарға пайдалы ақпаратты ғана берген дұрыс. Бұл басылымдардың менеджментін 
сауатты жасаган жағдайда, ол жарнамалық деңгейден де жоғары сатыға көтеріліп, 
оқырмандардың сүйікті басылымына айналады. Тиімді РК құралы ретіндегі корпоративтік 
басылымдардың маңыздылығы төмендегідей:

1) ¥йымның имиджін қалыптастырады;
2) Жеке ақпараттық саясатты жүргізуге мүмкіндік береді, ішкі корпоративтік 

байланысты нығайтады;
3) ¥йым қызметкерлерін ынталандырып, жауапкершілігін арттырады;
4) Әлеуметтік саясат мәселелерін сөз етеді;
5) Тиімді коммуникаңияның алғышарты -  кері байланыс орнатады;
6) Компанияның ұстанымын, жетістіктері мен проблемаларын, мақсатын 

оқырмандарға таныстырып отыру әсіресе мекеме туралы жағымсыз ақпараттардың алдын 
алу;

7) ¥йымның ішкі мәдениетін, корпоративтік рухып қалыптастыру.
Інткі коммуникаңияға сондай-ақ ұйымның ақнарапық парақшасыи (мәліметтер 

базасында тұрады, ұйымның өткізген іс-шараларыиа байлаиысты үнсмі жаңартылып 
отырады), бөлімшелердің қызметкерлеріне арналған мэжіліс герді жатқызуға болады.

Қазіргі таңдағы жетекші -  бұйрық беріп, оның орындалуын бақылаумен шектелмейді. 
Өзі басқаратын ұжымда жағымды орта туғызып, қызметкерлерді жұмысқа ынталандыру 
қажет. Ішкі РЯ-ды ойлайтын ең алдымен компания басшысы болуы керек.

Ішкі РК-ды қалыптастырудағы жиі кездесетін қателіктердің бірі -  қызметкерлерге аса 
қажетті ақпараттың толық берілмеуі. «Казрі банкке» қатысты оқига бұған айқын дәлел. Банк 
бөлімшелерінде отырған менеджерлер салымшыларға орын алған жағдайды түсіндіріп бере 
алған жоқ. Банктің беделіне нұқсан келтіріп, салымшылардың сенімін жоғалтуға бағытталған 
қасақана іс-эрекет екендіғін білмеген халық банк бөлімшелерінде депозиттерін алу үшін 
кезекке тұрып, біраз эуре-сарсаңға түсті. Банк басшылығы тұтынушыларға түсіндіру 
жұмыстарып жүргізу үшін қажетті сүрақ-жауап парақшаларын, брошюралар меп баспа 
өнімдерін шығаруы тиіс еді. Жедел эрі бұқаралық ішкі РК-науқан ғаиа банк салыміпыларына 
сеиім ұялататын еді.

Әлеуметтік желілерден ақпарат алу дамыи огыргаи қазіргі кезсңдс екі жақты 
коммуникация орнатуға аса ыңғайлы корпорагивтік сайігардыц артықшылығы көп. 
Біріншіден, онда материалдардыц сапы шектелмейді. Н к і і і і і і і д с і і , элемнің кез келген 
пүкгесіие ақгтарат жеткізуге, ақпараттарды жаңартып гұруға мүмкіндік бар. Бұл сайттар 
арқылы компанияның қызметі, құрылымы, тауарлары гуралы ақпараттар алуға болады. РК 
мамандары бұл сайттар арқылы эртүрлі қоғамдық тоіггармен жұмыс істейді. Корпоративтік 
сайт сауатты жасалса, тұтынушылардың сатып алу туралы шешім қабылдауына ықпал етеді. 
Корпоративтік сайтта компанияның миссиясы, жаңалықтар, құрылымы, тауарлардың 
сипаттамасы, қызметкерлер жэне байланыс ақпаратгары болады.

Компаниялар ақпараттық себеп табу, оны бұқаралық ақпарат құралдарына ұсынуды 
меңгеруде. Осы орайда кейбір мекемелер қоғаммен байланыс қызметін өзге агенттікке сеніп 
тапсырады. Компанияның аутсорсингтік агенттікті жалдауына эр 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 агенттіктің қызметін төмен бағалап, жұмысты сапасыз орындайды, бақылау
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мүмкіндіі ііісіі айырылу қаупі бар десе [2], екінші бір мамандар керісінше агенттік жүмысты 
өте сапалы орі жедел орындап, тиімді нэтижеге жеткізеді деген пікір айтады [3].

Ішкі РК-қызметі компанияның үйымдастыру мэдениетіне бағытталған. Қазіргі таңда 
Қазақстанда қоғаммен қарым-қатынас орнатудың түрлері дамып келеді деуге толық негіз 
бар.

Егер мекеме беделді, көпшіліккс танымал, ішкі жағдайы түрақты, мәдени қарым- 
қагынасқа негізделген эрі (|>ирмалық стилі қалыптасқан болса оның сыртқы, ішкі 
коммуникаңиясы тиімді болады. Үйым сонымен қатар өзінің мақсаттарын анық білуі, өзінің 
қүндылығын сезінуі керек. Міндсі гсрді қызметкерлерге эділ эрі нақты бөлу, олардың 
білімін, талантын, тожірибссін гиімді пайдалану жэне ынталандыру қажет. Компанияның 
ішкі жағдайып, саясатын басқару, яғни корпоративтік РК -  компанияның өнімділігін 
арттырып, қызмсгксрлерді ынталандырады, ішкі жэне сыртқы жағымды әлеуметтік- 
психологиялық жағдайды қалыптастырады.

Мсксмснің ішіндегі жоғары мэдени өзара байланыстар, этикалық принциптердің 
сақіалуы өнімнің сапалы болуын қамтамасыз етеді. Мүндағы ішкі мәдениеттің маңызы зор, 
себебі адамзат қызметінде мәдениет субъективті рөлге ие. Кез келген қызмет өз мақсатына 
жетуі үшін түрлі компоненттерден күралады, ол мекеменің қүрылымы түрінде көрініс 
табады:

Негізгі қүндылықтар, мақсаттар, идеалдар, нормалар, қарым-қатынас, әдістер жалпы 
қасиеттері үйымның сипатын анықтайды эрі мәдениетін қүрайды. Негізгі қүндылықтар 
жалпы моральдық жэне этикалық принциптер болып табылады. Ішкі жэне сыртқы 
коммуникациясы бірдей жетілген компанияның қызметі де табысты болады.

Ішкі жэне сыртқы коммуникациясы бірдей жақсы жетілген компанияның қызметі де 
табысты болады.

Кориоративтік имидж -  үйымның жалпы жетістіктерінің нәтижесі. Ол үйымның 
басқалардан ерекшелігін көрсетуге, танымдылығын арттыруға жэне «ішкі» ортадағы 
корпоративтік, командалық рухты қалыптастыруға көмектеседі.
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