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Құрастырушы:  оқытушы  Амангелдиева Г.С. 
 

«Жарнама тарихы» деп аталатын пән осы сала бойынша 

барлық білімдер жиынтығын меңгеру мақсатында жасалған. 

Жарнама  саласын үйрену барысында қоғамдық өзара байланыс 

процесінің даму кезеңдерімен, әлеуметтік-экономикалық 

саладағы, коммуникациялық сектор мен мемлекеттік 

құрылымдардағы қызметімен танысу толық қамтылған. Олар 

PR-жарнаманың тарихи даму деректерін жай ғана санамаламай, 

әлеуметтік басқару жүйесіндегі тәжірибелік жұмыстары 

талдауға мүмкіндік береді. ОӘК қазіргі кездегі қойылатын 

талапқа сай орындалған.   
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1. Пән бойынша оқу әдістемелік кешені – 

SILLABUS. 

 

1.1. Оқытушы жайында мәлімет. 

Пәнді жүргізетін оқытушының аты-жөні, тегі: 

Амангелдиева Гүлмира Сабырқызы 2011 жылдан бастап 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университетінде қызмет етеді.  

1.2. Пән жайында мәлімет. 

Пәннің аты: «Жарнама тарихы» 

Кредит саны: 3 
Өткізілетін орны: Мұқанов көшесі 1, 8-ғимарат. 

 

Курс Семестр Кред Лек Сем СОӨЖ СӨЖ Барлығы 

1 1 3 30 15 45 45 135 

 

1.3. Пререквизиттер 

Пән  аясында студенттер оқып-үйренуге, меңгеруге 

тиісті мәселелер: 

- Жарнама тарихын танып-білу барысында студенттер 

өзара байланыс процесінің даму кезеңдерімен, әлеуметтік-
экономикалық саладағы, коммуникациялық секторлар мен 

мемлекеттік құрылымдардағы жарнама инститтутары мен 

түрлі жарнама орталықтарының қызметімен танысады; 

-  курстың барысында студенттер паблик рилейшнздің 

мәнін, мағанасын, қоғамдағы ролін және қазіргі азаматтық 
қоғамдағы PR-жарнаманың даму ерекшеліктерін үйренеді. 

Әлеуметтік басқару жүйесінің ерекше түрі ретіндегі  

қоғаммен байланыстың қалыптасу тарихы мен даму 

жолдары жан жақты оқытылады. 

- жарнама теориясы мен тәжірибесін жаһандану 
процесіндегі өркениеттің аясында қарастыра отырып, 

қоғамдық пікірді талдау мен мониторингтің қазіргі 

әлеуметтік қызметінің мәліметтері мен деректерін қолдану, 

оқытуда жарнама шығару техникалық құралдарын, БАҚ-та 
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жарияланған жарнама материалдарын, отандық PR-
жарнама технологиясының тәжірибесін пайдалану 

студенттердің паблик рилейшнздің табиғатын, оның жан-

жақты қырлары мен болашағын жете түсінуіне мүмкіндік 

береді. 

1.4. Постреквизиттер 
Белгіленген курс тарихи жарнаманың талдануы 

жайында, яғни журналистика саласына қатысты. БАҚ-тағы 

жарнама пәні негіздік пәндер қатарына жатады. Аталған 

пән «Журналистикаға кіріспе», «PR журналистика», 

«Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары», 
«Халықаралық және отандық PR» пәндерімен тығыз 

байланысты және  БАҚ құралдарының маңызды бөлігін 

құрып, студенттерге ақпарат әлемі жайлы мағлұмат береді. 

«Жарнама тарихы» пәні журналистика мамандығы 

бойынша негізгі пәндердің бірі болып саналады.  
Бұл пән журналистика мамандығы бойынша негізгі 

тарихи қағидаларды және әмбебап кешендік білімді береді.  

 

1.5. Пәннің қысқаша мазмұны  

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнаманың 
рөлін анықтау үшін БАҚ мақсатын, міндетін, құқығын 

және олардың ішкі құрылымдық ерекшеліктерін білу шарт. 

Курстың пәні – жарнамалық технология, даму, үйлесімді 

және БАҚ қолданысының міндерін қарастырады. БАҚ 

жарнаманың ерекшелігін қарастырады. 
Курстың мақсаттары: 

1.БАҚ мен жарнама технологиясының қарым-

қатынасын қарастыру 

2. БАҚ-тағы жарнаманы жанрлық және түрлілік 

жағынан қарастыру 
3. БАҚ жарнаманың даму сатысын болжау 

4.БАҚ-тағы жарнаманың дәрежелік әсерін анықтау 

және керісінше 
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Курстың теориялық және методологиялық мақсаты 
нормативтік актілер мен құқық, шәкіртақы сияқты 

мәселелер төңірегінде Барманқұлов айтқанддай тоқталуға 

болады.  

Пәнді оқытудың міндеттері: 

Қоғам өмірінің мәдени, қоғамдық-саяси саласындағы, 
мемлекеттік құрылымдардағы, коммерциялық секторлар 

әлеуметтік-экономикалық саласындағы қоғаммен байланыс 

бөлімдерінде жарнамамен айналысатын бөлімдердің 

қызмет ету ерекшеліктерін, жұмысты ұйымдастырудың 

принциптерін басқаруды үйрету; 

әлеуметтік-корпоративтік жауапкершілік және кәсіби 

мінез-құлық; 

PR-жарнаманың негізгі бағыттары және бұқаралық 

ақпарат құралдарымен байланысын сипаттау; Осы курсты 

меңгеру барысында студенттер жарнама агенттіктері, PR 
кампаниялары, мемлекеттік мекемелердегі баспасөз 

қызметі т.б. салаларда кәсіби маман ретінде сауатты жұмыс 

істей білуі қажет. 

 

1.6. Тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі 

№ 
Жұмыс 

түрлері 

Мақсаты 

және 

мазмұны 

Ұсынылат

ын әдеб. 

Орындау 

ұзақтығы 
Баллдар 

Бақылау 

формасы 

Тапсыру 

мерзімі 

1 

Практикалық 

сабақта 

ауызша 

жауап беру 

Практикал

ық 

сабақтың 

жоспарына 

сәйкес 

Практикал

ық сабақта 

ұсынылған 

әдебиетті 

қолдану 

1 курс І 

семестр бойы 

сабақ кестесі  

мен оқу 

бағдарламасы

на сәйкес 

Практикал

ық 

сабақтың 

әр 

тақырыбы

на байл. 20 

балға дейн 

Ағымд. 

бақылау 

(сабақтағы 

жұмысы 

мен 

ауызша 

жауабы 

бағаланады

) 

Оқу 

жоспары 

мен сабақ 

кестесіне 

сәйкес 

практ. 

сабақта 

2 

СОӨЖ 

бағдарламас

ында қараст. 

тақырыпқа 

сай тапсырм. 

орындау, 

СОӨЖ 

сабақтарын

ың 

жоспарына 

сәйкес 

СОӨЖ 

сабақтарын

а 

дайындалу

ға 

ұсынылған 

1 курс І 

семестр бойы 

сабақ кестесі  

мен оқу 

бағдарламасы

на сәйкес 

Практикал

ық 

сабақтың 

әр 

тақырыбы 

бойыншаа

Аралық 

бақылау 

(СОӨЖ 

сабағындағ

ы жазбаша 

және 

СОӨЖ 

сабағындао

қу жоспары 

мен сабақ 

кестесіне 

сәйкес  
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және келесі 

жұмыс 

түрлеріне 

қатысу: 

сауалнама, 

пікірталас, 

өзін 

таныстыру, 

ситуациялар. 

әдебиеттер

ді қолдану 

(жазбаша 

және 

ауызша) 

уызша 

жауабы, 

реферат 

пен 

баяндама 

үшін 20 

балға 

дейін 

ауызша 

жауабы 

бағаланады

) 

3 

СОӨЖ және 

СӨЖ 

сабақтарында

ғы жазбаша 

жұмыстары 

СОӨЖ 

және СӨЖ 

сабақтарын

ың 

жоспарына 

сәйкес 

СОӨЖ 

және СӨЖ 

сабақтарын

а 

дайындалу

ға 

ұсынылған 

әдебиеттер

ді қолдану 

1 курс І 

семестр бойы 

сабақ кестесі  

мен оқу 

бағдарламасы

на сәйкес 

Жазбаша 

жұмыста 

көрсетілген 

нәтижелерд

і қорғай 

алуына 20 

балға дейін 

Аралық 

бақылау 

(жазбаша 

жұмыста 

көрсетілген 

нәтижелерді 

қорғай алуы 

бағаланады) 

СОӨЖ  

және СӨЖ 

сабақтарын

да оқу 

жоспары 

мен сабақ 

кестесіне 

сәйкес 

4 

СӨЖ 

аясында 

ауызша және 

жазбаша 

жауптарға 

дайындалу 

(баяндама, 

реферат, 

шығарма 

және т.с.с.)  

СӨЖ 

сабақтарын

ың 

жоспарына 

сәйкес 

СӨЖ 

сабақтарын

а 

дайындалу

ға 

ұсынылған 

әдебиеттер

ді қолдану 

1 курс І 

семестр бойы 

сабақ кестесі  

мен оқу 

бағдарламасы

на сәйкес 

Әр 

тақырып 

бойыншаж

азбаша 

және 

ауызша 

дайындығы

на 10 балға 

дейін 

(баяндама, 

реферат, 

шығарма)  

Үй 

тапсырмасы

н бақылау 

(Практикал

ық, СОӨЖ 

және СӨЖ 

сабақтарын

а 

дайындығы 

бағаланады) 

Практикалы

қ сабақта, 

оқу 

жоспары 

мен сабақ 

кестесіне 

сәйкес  

5 

Аралық 

бақылауға 

дайындық 

(ауызша 

және 

жазбаша) 

Тесттік 

сұрақтар 

және 

ауызша 

жауап 

Әдебиеттер 

тізімі 

1 курс І 

семестр бойы 

дайындық 

40 балға 

дейін 

(жазбаша 

жұмысына 

20 бал, 

ауызша 

жауабына 

20 бал) 

Аралық 

жауабы 

(ауызша 

және 

жазбаша 

жұмыстары

ның 

дұрыстығы 

мен 

нақтылығы 

бағаланады

) 

1 семестр 

аяғында  

 

1.7.  Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Бекболатұлы Ж. Жарнама негіздері. А.,2009 
2. Дейян, А. Реклама., М.1993 

3. Кохтев, Н. Н. Реклама:искусство слова Издательство 
МГУ., 1995 
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4. Рожков,, И. Я. Реклама:планка для профи., М.1997 
5. Музыкант,, В. Л. Реклама:международный опыт и 

российские традиции., М. 1989 

Уэллс, У. Реклама:теория и практика., У., 1998 

6. Ромат, Е. В. Реклама : учеб.пособие / Ромат Е.В. - 2-

е изд.,перераб.и доп. Украины., 1996 
7. Феофанов О.А. Реклама:новые технологии в России: 

учеб.пособие для подготовки профессионалов в 

сфере рекламы. Питер., 2000 

8. Феофанов, О.А. Реклама:новые технологии в 
России: учеб.пособие для подготовки 
профессионалов в сфере рекламы. Питер., 2003 

9. Сендидж Ч. Реклама:теория и практика. М., 2001 

10. Уэллс У. Реклама:принципы и практика: учебное 
пособие, Мориарти С. - 2-е изд. Питер., 2001. 

11. Сығаев Ә. Жарнама алдындағы ой. А., 1993 
12. Картер Г. Эффективная реклама. М., 1991 

13. Линевский Е. М. Эффект рекламы. М., 1980 

14. Вачнадзе. Агрессия против разума. М., 1989 

15. Фильчикова Н. В. Реклама в прессе. М., 1987 

16. Фостер Н. Найди свой путь в рекламном деле. М., 
1992 

17. Уткин. Рекламное дело.  
18. Реклама от А до Я. / Под редакцией Соловьёва / 

Казань, 1992 

Қосымша:  
1. Корольков В.Г. Основы паблик рилейшнз.Киев, 

2000. 

2. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой 

деятельности. М.,  

3. Айқап. Құрастырған Субханбердина Ү., Дәуітов С.  
А., 1995 

4. Қазақ газеті. Құрастырған Субханбердина Ү., Сақ Қ.  
А., 1998 

5. Қазақ журналистикасының тарихы.  А., 1996 
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6. Блажнов Е.А. Приглашение в мир цивилизованных 
рыночных и общественных связей.М.; 1994. 

7. Буари Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия 

доверия.М.,1996. 

8. Блэк C. Конкретный и конкуретный PR. М, 2004 

9. Информационный бюллетенъ по итогам 
конференцш "Перспективы развития PR-рынка в 

Республике Казахстан''. А., 1998. 

10. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в 

сфере бизнеса. М., 1999. 

11. Первый    форум    практиков   по    связям    с 
общественностью в Казахстане   РR-день  бизнес 

коммуникации г Алматы, 12 мая, 2005г 

12. Музыкант В.Л. Реклама. М., 1996  

13. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический  

маркетинг: концепции, модели,  технологии.  М., 
1999 

14. Казахстанская политологическая энциклопедия. А., 
1998 

15. Богданов Н.Г., Вяземский Б.А. Журналист 

анықтамалығы. А., Мектеп, 1978 
16. Дала уалаятының газеті. А., Ғылым,  1989 

17. Розенталь. Язык рекламных текстов. М., 2000 

18. Ворошилов В. Журналистика, учебник, СПб., 1999 

19. Вачнадзе Г. Всеминое ТВ. Тб., 1989 

20. Теплиц Е. Кино и ТВ в США. М., 1996   

 

1.8. Білімді бағалау көрсеткіштері 

Бақылау түрі Балл 

Ағымдық 30 

Аралық 30 

Қорытынды 
бақылау 

40 

Барлығы: 100 
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1.9. Сабаққа қатысуға қойылатын талаптар 
1. Сабаққа жүйелі қатысу,  кешікпеу, сабақты себепсіз 

босатпау; 

2. Ауырған жағдайда медициналық расталған 

анықтама көрсету және оқытушы белгілеген 

уақытта қарыз сабақтарын өтеу;  
3. Сабақ уақытында ұялы телефонды сөндіру; 
4. Үй жұмысын тиянақты орындау, тапсырма 

орындалмаған жағдайда қорытынды баға 

төмендетіледі; 

5. Күнделікті сабақтарға қатысу; 
6. Оқу үрдісіне белсенділік таныту; 
7. Курстас жолдастарымен және оқытушымен 

шыдамды, ашық, адал және мейірімді болу; 

8. Барлық сабақтарда кері байланысты үйлесімді 

қолдау; 
9. Оқу құралдарына мұқият қарау; 
10. Нақты және жауапкершілікті болу. 

 

2. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК  

МАТЕРИАЛДАР 
 

2.1 Тақырыптық жоспар. 

№ 
Тақырып аты 

Лек Сем СОӨЖ СӨЖ 

1 Жарнама: пайда болуы, 
жарнама туралы түсінік. 

2 1 3 3 

2 Ақпарат беру құралдары 
бойынша жарнаманы 

жіктеу 

2 1 3 3 

3 Саяси жарнаманың тарихы 2 1 3 3 

4 

 

Саяси жарнаманың 

Қазақстанда пайда болуы 

2 1 3 3 

5 Саяси жарнаманың 2 1 3 3 
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типологиясы 

6  Жарнама тарату 

құралдары. Баспасөздегі 

жарнама. 

2 1 3 3 

7. Телеарнадағы жарнама 2 1 3 3 

8. Радиожарнаманың 

ерекшеліктері 
 

2 1 3 3 

9 Ғаламтордағы жарнама 2 1 3 3 

10 ХХІ ғасырдағы жарнама 

тарату технологиясы 

2 1 3 3 

11 Жарнаманың 

психиологиялық негізі 

 

2 1 3 3 

12 ҚР аумағындағы 
жарнаманың негізгі 

талаптары 

2 1 3 3 

13 Жарнаманың этикалық 

және заңды негіздері 

2 1 3 3 

14 Жарнама бюджеті 2 1 3 3 

15 «Продакт плейсмент» - 

жасырын жарнама 

2 1 3 3 

Барлығы 30 15 45 4

5 

 

2.2. ЛЕКЦИЯ  ТЕЗИСТЕРІ: 

 

Лекция 1. Жарнама: пайда болуы, жарнама 

туралы түсінік. 

 

Жарнама жайында ең алғаш түсінік 1700 жылы 

Англияда пайда болды. Кітаптар, газет журналдардың 

жарнамалары ретінде. Жарнама дегеніміз не? Бұл сұраққа 
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жарнама агенттері әр түрлі жауаптар береді. Қазіргі 
жарнама «әкесі» аталған Альберт Ласкер оған мынандай 

түсініктеме береді. «Жарнама – бұл баспа түріндегі сауда». 

Осындай анықтама радио мен телевидение пайда болмай 

тұрып берілді. Бұл кездерде жарнаманың ауқымы мен 

сапасы бүгінгімен жер мен көктей айырмашылығы бар еді. 
Жарнама жайлы әртүрлі анықтамалар бар. Ол қатынас өтім 

ұйымдастыру, эканомикалық және әлеуметтік процесстер – 

қоғаммен байланыс жасаудың бірден-бір көзі болып 

анықталуы мүмкін. Сонымен, жарнама – бұл ақпарат беру, 

әдетте төленетін және сенім пікірін тудыратын құрал. Ол 
көбіне өнім мен жарнама таратушының ойын іске 

асырумен айналысады. 

Жарнама   нышандары   адамзаттың   өзін-өзі   танып,   

саналы тіршілікке көшкен уақытында пайда болды деуге 

негіз бар. Адамдардың алгашқы томаға-тұйық 
қауымдастықтарында өмірге келген жарнама дами келе 

мәдени факторға айналып, тіл, діл, дін, әдет-ғұрып сияқты 

өзге де объективті алғышарттармен бірге адамзат 

дамуының өркениеттік ұғым-түсінігін қалыптастырды. Ал, 

ақпарат алмасу тұрғысынан алғанда өркениет дегеніміз ең 
биік деңгейдегі мәдени қауымдастықтың, аралас-

құраластық пен сан қырлы байланыстың, яғни 

коммуникацияның жоғары даму сатысы. Жарнама 

нышандарын алғашқы қауымға кауіп-қатер төнгенде дабыл 

(сигнал) кағарлық міндетті орындаған, бір тайпаның 
адамын келесі тайпаның өкілінен ажырата білген 

әлеуметтік акпарат ретінде қарастыруға болады. Тайпа 

мүшесінің сақал-шаш жіберуінен, киім киісінен, денесінің 

түрлі бөліктеріне таңба салуынан осындай ақпарат «көзге 

ұрып тұратын». Бүл кезеңде жарнама нышандарының 
экономикалық сипатынан элеуметтік бағыты басым болды, 

яғни осы арқылы билік тұтқасын ұстаған өкілетті тұлғалар, 

ауқатты топтар қарапайым халықтан айырмашылығы 

болды.  
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Жарнаманың даму үдерісін шартты түрде бірнеше 
кезеңге бөлуге болады: 

Б.д.д. ІІІ мыңжылдық - б.д. V мыңжылдық - 

жарнаманың ілкі тарихы (ежелгі дәуір, антикалық кезең 

және антикадан кейінгі кезең); 

VІ-VІІ ғғ. - орта ғасырлар (феодализм дәуірі, 
өнеркәсіпті цехтық тәсілмен ұйымдастырудың 

қалыптасуы); 

ХVІ-ХҮП ғғ. - Ренессанс және ағарту дәуірінің 

жарнамасы; 

ХІХғ.-ХХ ғ. басы - индустриялық өндірістің және 
капиталистік экономиканың даму кезеңі. 

Қазіргі заманғы жарнама әуелі протожарнама түрінде 

пайда болды. Протожарнама бұқаралық ақпарат құралдары 

мен бұқаралык коммуникация жүйесі қалыптасқан қазіргі 

жарнама пайда болар алдындағы ақпараттық-жарнамалық 
қызметті білдіретін тарихи-мәдени құбылыс саналады. 

Ежелгі протожарнаманың пайда болуы біздің дәуірімізге 

дейінгі З-ші мыңжылдықпен таңбаланады. Культтік 

протожарнама (рулық және тайпалық тотемдер), меншік 

белгілері (таңба, штамп, мөр), авторлық белгілер 
(сигнатуралар) протожарнамалық формаларға жатады. 

Жарнама жасалу жолына қарай: өзіңдік немесе «үй 

жайындағы» жарнама берушінің өзі жасаған; жарнама 

агентімен дайындалған: дайын (ескі жарнама рөліктерінің 

ойналуы). 
Жарнама көркемділік безендіру жағынан: қара – ақ, 

біртүсті, екі түсті, түрлі – түсті, мәтінді, суретті, фото, 

пайдаланылған және де затты жарнамалар: брелок, оттық, 

қалам, кәдесый, т.б. Сонымен қатар «тірі» жарнамалар да 

бар. Бұған модельдердің дүкендерде жүріп, атақты фирма 
киім үлгілерін көрсету жатады. 

Жарнаманың негізгі функциялары: 

-эканомикалық (утилитарлы) – бұл сауда көлемін көбейтіп, 

кірісті арттыру; 
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-ақпараттық шығарушылар – бұл белгілі бір тауарлар 
жайлы толық ақпарат беру; 

-маркетингтік (коммерциялық) – тауардың сауда 

нарығында жылжуына себеп болады; 

-қатынасты (идеологиялық) – бұқараға назар аудартады; 

-тәрбиелі (ұйымдастырулы) – жарнаманың бұқара 
санасына әсер етуі; 

-мәдениетті – эстетикалық қанағаттанушылықты 

толықтырады. 

Жарнама мақсаты: 

-сауда нарығын кеңейту; 
-бұқараға тауар жайлы хабарлау; 

-фирманың атағын, тауар белгісін қалыптастыру және 

ұйымдастыру; 

-тауардың пайдалылығы мен артықшылығын хабарлау; 

-қарсыластарға тойтарыс бере алу. 
Сонымен, жарнама – бұл ой, және де оны пайдаланушыға 

жеткізе білу шарт.  

Жарнама мәтіні: 

Жарнама біреудің не бірнәрсенің көпшілікке танылуы 

жолындағы мүмкін деген барлық әдіс-тәсілдермен 
таныстырып, тұтынушыға қажет тауарлар жайлы 

толыққанды ақпарат береді. Қызмет көрсету саласынадғы 

басымдылықты көрсету арқылы сұранысты арттырып қана 

қоймай, эконмика, мәдениет пен саясатқа елдің белсене 

араласуы үшін, осы салаларға да шолу жасайды. 
Жарнаманың артықшылығының крийтерилері деп – 

оның объектілігін, қамтыған қажетті ақпарат пен адресатқа 

көрсетілген нұсқауын айтуға болады.  

Жарнама мәтінін құрауда төмендегілерді ескерген 

жөн. Олар: сөздік қоры бай тіліміздің барлық 
мүмкіндіктері, оңтайлы құрылымы, жарнама көрерменіне 

және тыңдарманына әсер ету психологиясы мен 

психологиялық қабылдау мүмкіндіктері.  
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Жарнамалық мәтiндер ақпараттық, еске түсiретiн, 
сендiретiн болып бөлшектенедi. Жарнамалық мәтiнiнде 

маңызды әр түрлi лексикалық - синтактиялық және 

бейнелеу құралдар көмегiмен жарнамалық түрдi 

қалыптастыруды білу. Жарнамалық түр зат туралы нақты 

ұсыныстарды құрады және оқырман немесе тыңдаушының 
мiнез-құлықтарына ықпал ететiн нақтылы сезiмдер 

шақырады. Жарнамалық түр жарнама жасалатын заттың 

жеке ерекшелiктерi және ұқсас заттардың топтарына тән 

жалпылама түрлерін есепке алуымен қалыптасады. 

Жарнамалық мәтiннің  нормативтiк сипаты болады. 
Ол әдеби тiлмен жазылуы керек. Әдеби нормалар 

жарнамалық мәтіннің  құрастырылуында есепке алынады. 

Әдеби норма -  таралған қазiргi - тiл нұсқалары iшiнен 

қоғамда озат қолдану, сөз пайдалану, грамматиканың 

сөйлеу тәжiрибесiне бекiнген. 
Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [ 1.5.12]; [1.9.17;]; [1.3.18] 

Қосымша: [1.7.6]; [1.3.8]; [2.7.11] 

 

Лекция 2. Ақпарат беру құралдары бойынша 

жарнаманы жіктеу 

 

Сыртқы жарнама (визуалды) – «ашық аспан астында» 

орналасқан арнайы уақытша немесе стационарлы 

құрылымдарда бекітілетін мәтін, графикалық түріндегі 
жарнама, сонымен қатар ғимараттардың, үйлердің жоғары 

бөлігінде, көше жабдықтары элементтерінде, көшесің 

жүретін бөлігі немесе жол бойларында орналасқан түрлері. 

Билбордтар мен тақталардағы жарнама - 

биллбордтардың мәлімділігінің өсуі, ең алдымен олардың 
орналасуына жеңіп алған орындарына әсер етеді. Ең 

маңызды трассалар мен магистральдарда орналасқан 

биллбордтар, ереже бойынша жүргізушілер мен 
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жолаушылардың назарындағы қолжетімді құралға 
айналады. 

«Призмавижен» құрылғысында орналасқан жарнама - 

жедел және қайталанып ауысып отыратын тақтадағы үш 

бейне – бұл жаңа идея емес. Адамның көзі кеңістіктегі 

аздаған өзгерістерді тез байқайды. Американ 
ғалымдарының зерттеуінше, 2000 –нан астам адамның 91 

пайызы өзгеріп тұратын бейнелерді байқаса, 

жүргіншілердің 19 пайызы ғана аналогтық статистикалық 

суреттерді байқайды екен. 

Призмаларды қолдану техникалық және жарнамалық 
мақсаттар үшін өте таптырмас әрі сәтті шешім болды. 

«Prismavision» құрылғысының үсті тығыз орналасқан 

үшжақты призмадан тұрады, өз осінің айналасында осы 

призмалар айналып тұратындықтан бейне өзгеріп отырады. 

Үш суреттің тез өзгеруі (бір секунд ішінде) және 
«болжамсыз фактор» мен кезекті сюжеттің айқындылығы 

адамның назарын аударып қана қоймай, оны эмоционалды 

жағдайда ұстайтынын атап өту керек.  

Аялдамалардағы және лайтпостерлердегі жарнама -

көлікті күте отырып жолаушылар түрлі бояулы плакаттарға 
қарайды. Көбінесе мұндай байланыс ұзақтығы аздаған 

секундтардан тұрмайды, көлік күтудің бар кезеңінде 10 

минутқа дейін болуы мүмкін. 

Жүгіртпе жол - жарнама таратудың теледидар 

бойынша, кино және бейнеқызмет көрсетуде берiлетiн 
тәсiлi, ол теледидар экрандарында, сондай-ақ дербес 

мониторларда - тұрақты орналастыру объектiлерiнде 

жиынтығымен белгiлi бiр ақпаратты құрайтын әрiптер, 

цифрлар, белгiлер тiркесiнiң тiзбектесiп алмасуымен 

(қозғалуымен) сипатталады. 
Дами отырып, сыртқы жарнама адамзат өмірінің 

бардың жаңа саласын меңгеріп келеді.  

Бүгінгі күні көлік құралындағы жарнама өзге жарнама 

тасымалдаушыларға қарағанда арзанырақ. Сонымен қатар 
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оның тиімділігі де кем қалмайды. Өзінің әдісінің күшіне 
қарай көліктегі жарнама тұтынушыға ұзағырақ әсер 

қалдыратынын атап өту керек. Бұл жарнаманы 

«қабылдамау эффектісін» тудырмастан, жарнама 

ақпаратының есте ұзақ сақталуын жоғарылатады. 

Жарнама түрі оның мақсатымен тығыз байланысты, 
ал мақсат өз кезегінде тауар, жұмыс немесе қызмет 

тұтынушыларына бағытталады.жарнаманың түрін 

таңдамас бұрын, мақсатты анықтап алу қажет:  

1. тұтынушыдан аталмыш тауар, қызмет туралы 

белгілі бір дәрежеде білім деңгейін 
қалыптастыру; 

2. тұтынушы ойында нақты фирма образын 

қалыптастыру; 

3. тауар, қызмет түріне деген қажеттілікті 

қалыптастыру; 
4. фирмаға дұрыс көзқарас қалыптастыру; 

5. аталмыш фирмаға тұтынушының келуін 

қамтамасыз ету; 

6. дәл сол тауарды сол фирмадан алуға 

тұтынушыны бұру; 
7. тауар өтімін немесе қызметті қолданысқа 

енгізуді ынталандыру; 

8. тауарайналымды жеделдету; 

9. аталмыш тұтынушыны сол тауардың тұрақты 

сатып алушысы, фирманың тұрақты клиенті 
етуге тырысу; 

10. басқа фирмалармен сенімді серіктес ретінде 

байланыс орнату. 

Осы мақсатта жарнамалар аталмыш жарнама 

бағытталған шешімге мақсаты бойынша 3 топқа біріктіру 
қажет:  

ИМИДЖ-ЖАРНАМА - мақсаттар 2,3,4,10 

ЫНТАЛАНДЫРУШЫ ЖАРНАМА - мақсаттар 

1,5,6,7,8 
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ТҰРАҚТЫЛЫҚ ЖАРНАМАСЫ - мақсаттар 5,9,10 
Әдебиеттер: 

Негізгі: 

1. [1.5.8]; [ 1.3.18]; [1.10.19;]; [1.3.14] 

Қосымша: [2.7.9]; [2.7.17]; [2.8.18] 

 

Лекция 3. Саяси жарнаманың тарихы 

 

Саяси жарнама түсінігін толықтай түсіну үшін, оның 

тарихи дамуын білу қажет. Бұл ұғымның тарихы тереңде 

жатыр. Қарапайым түрлері біздің эрамызға дейін болғанын  
Британ музейіндегі Египет папирустары дәлелдейді. 

Сонымен бірге, монументальды құрылыстар тек абсолютті 

биліктің көрсеткіштері ғана емес, салынған храмдар, 

ескерткіштер, пирамидалар жарнама жүргізудің құралы 

болдыбейнелеу өнерінің ежелгі мысырлық шеберлері 
императорлардың портреттерін салуға да аса назар 

аударған. Мәселен, Египет пластикасының танымал 

ескерткіші ретінде 40 ғасыр бұрын дайындалған Мемнон 

статуясын айтуға болады. Қазіргі жарнаманың мазмұнын, 

сипатын және түрлерін зерттеуде оның дамуындағы негізгі 
тарихи кезеңдерін білмеу көптеген қиыншылықтарға 

апарады. Сондықтан да біз антика дәуіріндегі жарнаманың, 

оның ішінде саяси жарнаманың пайда болуы және оның 

қолданылуын ашып көрсеткеніміз дұрыс деп есептейміз. 

Қабырғада бояумен тырналған немесе сырланған 
жарнамаларда кеңінен қолданылды туралы да айта кету 

қажет. Антика дәуірін зерттеушілер бұл мәтіндерді 

“граффити” (“graffito” - тырналған) деп атайды. Ежелгі 

Греция мен Рим де жарнамалық хабарламалар ағаш 

тақтайларда жазылды, мыс немесе сүйектерге ойылып 
басылды. Осы күндерге дейін жеткен тарихи жазбалар 

көрсеткендей, Ежелгі Рим қабырғалары гладиаторлар 

күресі, құлдар мен үй жануарларын сату сияқты 

хабарламаларға тола болатын. Помпейден табылған 



 18 

граффитилер арасынан Рим саясаткерлерінің сайлау алды 
күресіне арналған деректер табуға болады. Мәселен, 

ресейлік ғалым Л. Винничук өз еңбегінде мына сөздерді 

мысал ретінде келтіреді: “Модестаны эдил ретінде 

таңдауыңызды сұраймын”, “Балықшылар, Попидий Руфты 

эдил сайлаңыз”, “Квинтийді қолдамағандар, есек жанында 
отырсын” . Мұнда антика дәуіріндегі халықтардың 

корпоративтік өзара түсіністігін байқаймыз. Геродот 

еңбектерінің бірінде, грек-парсы соғысы кезеңдеріне шолу 

жасайды. Еңбекте Дарийдің Грецияға жорығы барысында 

ақ тастан жасалған екі бағана туралы баяндалады. Ассирия 
және эллин әріптерімен жазылған ескерткіш таста, 

парсылармен бірігіп соғысқа қатысқан халықтардың атауы 

қашалған. Бұл да саяси жарнаманың элементтік нұсқасы 

болып табылады. Өйткені, Дарий өз қарамағындағы 

халықтарды көрсету арқылы өз құдіреттілігін байқатты. 
Ежелгі Римде тастан жасалған бағана - милиариилер 

кеңінен қолданылды. Олар Рим империясының барлық 

маңызды жолдарына орнатылды. Осы милиариилерде 

көбіне императорларды мадақтайтын сөздер жазылатын. 

Бүгінгі күнде де осы милиарии түріндегі тас бағаналар 
жарнамалар мен құлақтандырулар ілуде әлі де 

пайдаланылуда. Әйнекті пішіндегі түрлері де қазіргі 

қалалар сәнін келтіріп тұр. Афиша, плакат, сауда белгісі, 

жарнамалық акция сынды құбылыстар антикалық кезеңнен 

бастау алады. Бірақ, өзінің дамуын ортағасырлар мен Қайта 
Өрлеу Дәуірінде жалғастырды. Қорыта айтқанда, 

жарнамалық қызметтің бастауы ежелгі дүниеде, әсіресе, 

антика заманында жатыр. Антика мәдениеті жарнамалық 

қызметтің жедел ақпараттар негіздеріне сүйену арқылы 

дами түсті. ХVІІ ғасырда Англия, Франция, Голландияда 
жағымсыз жарнаманы мақсат еткен саяси карикатуралар 

пайда болды. Бірақ жарнаманың бұл түрі АҚШ-та кеңінен 

қолданылды. Мәселен, танымал суретші Т. Наст 

карикатуралар ықпалымен көптеген саясаткерлердің 
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имиджін толықтай жойып отырды. Плакат та саяси 
жарнаманың құралы ретінде осы ғасырдан пайдаланыла 

бастады. 1840 жылы хромолитографикалық баспаның 

пайда болуымен қатар, баспаханалардан түрлі-түсті 

плакаттар басу дәуірі басталды. Негізінен саяси плакат 

тарихынан екі кезеңді бөліп көрсетуге болады. Біріншісі, 
1870-1914 жылдар аралығы - саяси жарнама әскери 

оқиғалармен байланысты болса да, коммерциялық жарнама 

терминдерінде қарастырылды. Екіншісі, 1914 жылдан 

қазіргі күнге дейін, шын мәнінде плакаттың қоғамға саяси 

ықпал етуі көріне түсті. Жарнаманың дамуы осымен тоқтап 
қалған жоқ. Техникалық жетістіктер оның жаңа түрлерін 

дайындауға ұмтылдырды. Киноматографты ойлап тапқан 

Луи Люмьер тоғыз жылдан кейін ғана, 1904 жылы Шампан 

маркасының ролигін түсірді. Коммерциялық жарнаманың 

отаны, сонымен бірге саяси жарнаманың қазіргі ұғымдары 
пайда болып және дамыған АҚШ-та, ХVІІІ-ХІХ 

ғасырларда республикалықтар мен демократтар арасында 

жарнама мамандары қызмет атқарған. Республикалықтар 

алғашқы болып түрлі көзқарастардың ашық таластары 

идеясын қолдады. Саяси жарнаманың теледидарға енуі 
1948 жылы Гарри Трумэннің қызметімен тұспа-тұс келді. 

Радио майдан жаңалықтарымен бірге, өз армиямыздың 

ерліктік кейпі мен жау әскерлерінің кейпін қалыптастырды. 

Әсіресе, радионың саяси жарнаманың құралы ретіндегі 

маңыздылығы 1930-40-жылдары артты. 1971 жылдан 
бастап жарық көре бастаған “Реклама” ғылыми-

тәжірибелік журналы “жарнама” ұғымын тек сауда-саттық 

тұрғысында зерттегендіктен, саяси жарнама туралы зерттеу 

материалдары жарық көрмеді. Саяси жарнама қайта құру 

кезеңі және социалистік жүйенің құлауы тұсында екінші 
рет дүниеге жаңа кейіпте келді. 1993 жылғы Ресейдегі 

референдум, сол жылғы Мемлекеттік Думаға 

көппартиялық сайлау мен 1996 жылғы Президент сайлауы 

саяси жарнаманың қажет екенін байқатты.  
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Лекция 4. Саяси жарнаманың Қазақстанда пайда 

болуы 

Қазақ халқының саяси жарнамасына келер болсақ, 
біздің халқымызда да бұл ұғым үгіт-насихаттық түрде 

болды. Еліміздің өткен тарихына үңілсек, оның кейбір 

элементтері болғаны байқалады. Өйткені, қазақ ұлтының 

да өз ерекшеліктері жетерлік. Мәселен, “Бес ғасыр 

жырлайды” кітабында мынадай деректер кездеседі: “Керей, 
Жәнібек хандардың ақылшы биі болған Асан қазақ 

руларының орда көтеруін жақтайды, қазақтар Шу, Сарысу 

бойына орналасқан соң ел іргесі берік, ағайын ұжымы 

күшті болуын үндейді. Өз өлең, толғауларында хандық 
үкіметті нығайту, елдің қорғаныс қабілетін арттыру 

қажетін насихаттайды. Жәнібек ханды табысқа 

мастанбауға, елдің түбегейлі болашағын ойлауға 

шақырады. Феодалдық қоғамдағы әдет-ғұрып, мінез-құлық 

мәселелерін көтереді. Өзінің ақындық күшін туыстас 
руларды бір орталықты, қуатты мемлекет етіп ұйыстыру 

жолына арнайды. Біздің заманымызға жеткен 

толғауларынан Асанның қилы кезең табиғатын жыға 

танығаны, тіпті Алтын Орданың орнында пайда болған 

хандықтардың бәрінің құрып бітетініне дейін болжай 
алғаны көрінеді” . Демек, өз заманының ақын-жыраулары 

саяси жарнаманың үгіт-насихаттық формаларымен 

айналысқан. Қазтуған жырау өмір туралы, атамекен, туған 

ел мен әскери тақырыптағы туындылар жазса, Доспанбет 

жырау шығармаларында көшпенді жауынгерлердің 
бейнелік тұлғасы, батырлық кейпі көрінеді. Жорық 

жыршысы болған Марғасқа жырау Есім ханның бір 

орталыққа біріккен мықты феодалдық мемлекет құру 

идеяларының ұраншысы қызметін атқарса, шонжарлар 

тұқымынан шыққан Жиембет жырау хан үкіметіне қарсы 
болады. Ақтамберді толғауларында атқа қонуды, 

ойраттарға қарсы соққы беруге, жұртшылықты ерлікке 
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үндеп, қарсы келген жауға қорықпай шабу насихатталады. 
Саяси ғылымдарының докторы Ә. Бәкір республикалық 

“Алтын орда” газетіне берген бір сұхбатында: “Қоғамның 

әртүрлі сатысында жарнама әртүрлі рөл атқарған. Нарыққа 

дейін қазақ жарнаманың не екенін білмеді деуге болмайды. 

Жарнама қазақтың өмірінде де болған. Әсіресе 
жәрмеңкелер кезінде, мәдени шараларға, сауда-саттыққа 

байланысты жарнамаларды жаман пайдаланған жоқпыз. 

Жібек жолы кезінде жарнамалар, тіпті, жақсы 

көрінді.Бұрынғы жарнама мен бүгінгі жарнаманың 

арасында айырмашылық көп. Кеңес дәуірінде де қазақ тілді 
басылымдарда жарнамалар өз дәрежесінде дами түсті. 

Жарнамалық ақпараттың алғашқы жазбалық нұсқалары 

“Түркістан уәлаяты” мен “Дала уәлаяты” газеттерінде 

жарияланса, кейін “Қазақ”, “Алаш”, “Серке” секілді 

газеттер де жарнама саласындағы өз қызметтерін 
жалғастырды. 1919 жылдың 17 желтоқсанында сол кездегі 

астанамыз Орынбор қаласында қырғыз әскери 

революциялық комитетінің органы - “Ұшқын” газеті шыға 

бастады. Ұзақ тарихы бар аталмыш газет бірнеше рет 

атауын өзгертіп, “Еңбек туы”, “Еңбекші қазақ”, “Еңбекшіл 
қазақ”, “Социалды Қазақстан”, “Социалистік Қазақстан”, 

“Егеменді Қазақстан” деген атаулармен жарық көрді. 

Бүгінгі күнде бұл республикамыздағы жалпыұлттық 

дәрежедегі “Егемен Қазақстан” газеті. Келесі жылы жарық 

көргеніне 90 жыл толатын басылым, осы жылдың 30 
қаңтарында 25000 санын шығарды. Саяси жарнаманың 

қоғам мүшелеріне саяси жағдайларды түсіндіру шараларын 

өткізудегі орны ерекше.Саяси жарнама түсінігіне мамандар 

сайлау науқаны барысында мән береді. Дегенмен, 

саясаттағы жарнама тек сайлау науқанында ғана емес, 
бұқаралық ақпарат құралдарында күнделікті түрде 

ақпараттық, үгіт-насихаттық, салыстырмалы, ескертулік 

секілді түрлері пайдаланылады. Саяси жарнама өзіне тән 

белгілері бар идеяларға жол көрсетуші, бейнелер мен 
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символдарды қоғам арасына таратушы ақпараттың түрі. 
Саяси жарнама саяси бәсекелестік шарттарында қызмет 

етеді және оның әлеуметтік идеологиялық қызметі зор. 

Олай болса, саяси жарнама - стратегиялық саяси 

идеялардың түпнегізі, қоғам өкілдерінің мінез-құлқын 

реттеуші ретінде сипаттаймыз. Сонымен қатар, саяси 
жарнама саяси мәселелерге қатысты арнайы білімі жоқ, 

алынған ақпаратты сыни көзқараспен бағалауға дайын емес 

бұқараның ақпараттық қажеттіліктерін толықтыруға 

бағытталады. Сондықтан бұқаралық ақпараттық өнім 

қызықты әрі түсінікті болуы тиіс. Соның негізінде саяси 
жарнамада берілген ақпараттар саясат бейнесін халық 

санасында толықтай қалыптастыра алады. Бүгінгі таңда 

саяси өмірді БАҚ-сыз, оның ішінде жарнамасыз елестету 

мүмкін емес. Бұқаралық ақпарат құралдары - бұл нақты әрі 

айқын билік құралы. Демек билікке жетудің жеңіл тәсілі - 
сенімді БАҚ-қа сүйену. Газет-журналдар, теледидар-радио 

құралдары, компьютерлік жүйелердің әлеуметтік және 

саяси мінез-құлықты, психологиялық ниет пен ойлау 

тәсілдерін реттеуге толыққанды мүмкіндігі зор. Жарнама 

қоғамда келесі саяси қызметтерді атқарады: 1) ақпараттық - 
саяси жүйедегі маңызды элементтер қызметі туралы 

ақпарат алу, өңдеу және тарату; 2) білім беру - түрлі 

деңгейдегі білім орындарында алынатын түсінікті 

толықтыратын ақпарат беру; 3) әлеуметтендіру - саяси 

нормалар, мінез-құлық құндылықтары мен үлгілерін игеру; 
4) сын және бақылау - әлеуметтік-саяси кеңістіктегі ойлар 

мен көзқарастарды қалыптастыру . Осы аталған пікірлерге 

қарап, саяси жарнаманың негізгі мақсаттарын 

айқындауымызға болады. Біріншіден, ол қоғам 

мүшелерінің барлығын хабарламаға назарын аудартуға 
тырысады; екіншіден, хабарламаның мазмұнын түсіндіру 

арқылы халықтың қызығушылығын тудырып, нәтижесінде 

оны қоғам арасында жоғарылатады; үшіншіден, берілетін 

ақпараттарға сәйкес, қажеттілік пен ниетті ұштастыру 
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арқылы оны ой-пікірде қалыптастырады; төртіншіден, осы 
ақпараттар негізінде өзіндік қалыптасқан қимылдар 

жасалады. Жалпы, саяси жарнама сайлау науқанында 

тікелей әсер ететін, ал күнделікті әлеуметтік-саяси өмірде 

қоғам құндылықтарын мәліметтің түрлі әдістері негізінде 

жанама ықпал ететін ақпарат. Жоғарыда айтып өткен 
мәселелерге орай, саяси жарнама ұзақ мерзімді күрделі 

эволюциялық жолдан өткенін көреміз. Осы күрделі 

процестер көбіне қоғамдық байланыстардың дамуы және 

жарнама берушілер мақсаттарының өзгеруімен 

анықталады. Бүгінгі жарнама берушілер өзінің қаржылық 
мүмкіндігіне қарай, сайлаудағы дауыстар мен қолдауларға 

сүйене алады. Өркениетті елдерде демократияның 

тереңірек дамуына байланысты саяси жарнаманың саяси 

партиялар мен саяси қайраткерлер танымалдылығын 

көтеру құралы ретіндегі рөлі жоғарылауда. Сайлау 
науқанындағы саяси жарнама электорат дауысына күрес 

барысындағы барлық мүмкіндіктерін толық пайдаланады. 

Саяси жарнаманың ұйымдастыру деңгейі елдердің саяси 

күштерін орналастыруға ықпал жасайды. Соған 

байланысты, саяси жарнаманы зерттеуге көңіл аударылып, 

оның барлық құралдарын шебер игеруге назар салу қажет. 

Әдебиеттер: 

Негізгі:[1.5.18]; [ 1.15.17]; [1.9.15;]; [1.13.18] 

Қосымша: [3.4.5]; [3.8.10]; [4.9.20] 

 

Лекция 5. Саяси жарнаманың типологиясы 

 

Саяси жарнаманың өз дәрежесінде қолдану 

нәтижесінде көптеген жетістіктерге жетуге болатындығы 

айқындала түсті. К. Дойчтың ақпараттық-кибернетикалық 

үлгісінің терминдерінен саяси жарнаманы саяси жүйедегі 
түрлі элементтер арасындағы қатынастарды реттейтін әдіс 

ретінде қарауға болады: мемлекет және қоғам, мемлекет 
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пен түрлі қозғалыстар мен ұйымдар (партиялар, сайлау 
блоктары, қысым көрсету топтары). Саяси жарнаманың 

көмегімен лидер, партия, мемлекет пен мүдделі топтар, 

қоғам арасындағы ақпарат алмасу жүреді. Саяси жарнама 

қоғамда нақты көрініс тапқан құндылықтарды көпшілікке 

таратады. Жарнама берушінің тиімді қимылдары мақсатты 
топтардың оларға дауыс беруін оятады. Кез келген саяси 

жарнамалық науқан барлық әлеуметтік топтардың өзіндік 

ережелеріне сай болуы тиіс.Саяси науқан туралы 

ақпараттар тарататын саяси жарнама саяси ғылымдардың 

түрлі салаларымен қатар, тікелей жарнама және 
маркетингпен тығыз байланыста. Саясаттағы әрбір субъект 

өз өнімімен шығып, ақпараттық кеңістікті түрлі идеялық 

суреттемелермен толықтырады. Саяси жарнаманың 

коммерциялық жарнамадан айырмашылығы жетерлік. 

Алдымен екі жақ объектілерінің әр-түрлілігі. Егер сайлау 
науқанын алар болсақ, оның басты кейіпкері - кандидат, 

тірі тұлға. Бірақ, американдық мамандар пікірінше, саяси 

кандидатты “сатудан”, тауарды өткізу анағұрлым 

жеңілірек. Сонымен бірге, коммерциялық жарнаманың 

негізгі мақсаты - табыс табу болса, саяси жарнамада 
қажетті құндылықтарды қоғам мүшелерінің санасында 

қалыптастыру болып табылады. Саясат пен экономика бір-

бірімен тығыз байланысқан, өзара ажырамайтын ұғымдар. 

Ресейлік ғалым Е.Г. Морозова саяси және экономикалық 

тауарлар арасындағы алты ұқсастықты атайды: 1) 
экономикалық және саяси тауардың өз имиджі бар; 2) 

барлық тауардың этикеткасы, маркасы бар: саясаткер 

сәйкесінше партия арқылы ұсынылады, консерватор 

немесе жаңашыл бейнесін көрсетеді; 3) әрбір тауармен 

бірге оның “қызметтік” бағдарламасы қосылып сатылады; 
барлық саясаткер сайлау науқаны барысында өзінің 

тұғырнамасын сайлаушылар назарына ұсынады; 4) 

экономикалық және саяси тауар нарықта бірдей 

технологиялармен “алға жылжиды”; 5) экономикалық және 
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саяси тауардың бәсекелестері бар; 6) тауарды “алға 
жылжыту” үшін (экономикалық, саяси) нарықта осы 

тауардың келешегіне байланысты қаржы жұмсалады. 

Дегенмен, экономикалық және саяси нарық арасындағы 

сәйкес келмейтін тұстарын да айта кету қажет. 

Экономикалық тәсілдерге сәйкес, азамат партияны, 
үміткерді немесе саяси шешімді қабылдау арқылы өз мінез-

құлқын экономикалық мүдделерге бағындырады. Ал, саяси 

рынокта нарықтық экономикадағыдай өзіндік көріністері 

жоқ идеологияны азаматтардың мінез-құлқына ықпал ету 

факторы болады. Оның кейбір мәселелері үгіт-насихат 
түсініктеріне байланысты жүргізілген талдауларда 

қарастырылады.  

Коммерциялық жарнамада ұсынылатын тауардың 

ерекшеліктері баяндалып, тауар “ақшаға” айырбасталады, 

ал сәйкесінше саяси жарнамада тауар сайлаушылар 
дауысына, саяси қолдауы мен сенімдеріне айырбасталады. 

Саяси жарнаманы коммерциялық жарнамамен 

салыстырғанда, ол көп жағдайларда сайлау науқандары 

тұсында қысқа мерзімге созылады. Мәселен, сайлау 

науқанында сайлаушылардың бір үміткерді таңдауға 
сендіру үшін бірнеше апталар қажет болса, экономикалық 

алға жылжыту мәселелері бірнеше кезеңдерге бөлінген 

уақыттық мерзімдерге созылады. Сонымен қатар, саяси 

жарнамада этикалық құндылықтарға ерекше мән беріледі. 

Саяси жарнаманы қабылдауға азаматтардың саяси 
мәдениеті деңгейі, білімділігі мен біліктілігі дәйек болмақ . 

Саяси жарнама біздің қоғамымызға өте қажетті құрал. 

Мәселен, партиялардың көптігі және тұғырнамаларындағы 

ұқсастық халықты әбден шатастырады. Сонымен қатар, 

түрлі партиялардың бағдарламаларымен толықтай танысып 
шығатын азаматтардың саны аз болатындығы белгілі. 

Сондықтан жарнама саяси тұжырымдамалар мен 

бағдарламалар түсінігін жеңілдетіп, оның мәтіндерін 
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эмоцияландырады, лозунгтік, ұрандық сөздерге айналдыра 
отырып, сайлаушылардың сенімін қалыптастырады.  

Саяси менеджмент саласының маманы Г.В. 

Пушкарева саяси жарнаманың төрт ерекшелігін көрсетеді. 

Біріншіден, ақпараттық өнімді дайындаушы 

коммуникатордың қимылы мен қабылдаушы реципиенттің 
аралығы мезгілмен бөлінеді. Екіншіден, саяси кампанияны 

жүргізушілер өнім жасау процесінде толық бақылау 

жүргізе алады. Үшіншіден, жарнамалық өнім реципиентке 

өзгеріссіз ұсынылады. Төртіншіден, саяси жарнама тегін 

түрде еш жағдайда жүргізілмейді .  

Саяси менеджерлер мен имиджмейкерлер саяси 

жарнамамен жұмыс жасауда оның таралуының 

төмендегі түрлеріне көңіл бөледі:  

1. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнама: 
а) процестегі жарнама: жарнамалық үндеу, мақалалар, 
шолулар, сұхбат, басқа да саяси жарнамалық сарындағы 

репортаждар; б) радио және тележарнама: радиожарнама: 

радиолық үндеу, радиороликтер, радиожурналдар, 

репортаждар, сұхбат, эфирдегі әңгімелесулер; 

тележарнама: телероликтер, телеүндеу, телехабарлар, 
телерепортаждар, телеқойылымдар, телебаяндама, 

теледебаттар, “дөңгелек үстелдер”; в) аудиовизуалдық 

(экрандық) жарнама: жарнамалық кино және 

бейнефильмдер, роликтер, бейнеэкспресс-ақпарат, слайд-

фильмдер. 
2. Сыртқы жарнама: жарнамалық қалқан, панно, 

стендтер, афишалар, транспоранттар, плакаттар, үлкен 

формадағы парақшалар; - жарықтық экрандар, табло, 

жүгіртпе жолдар; - көліктегі жарнама: салонішілік, сыртқы 

жапсырмалық; - басқа да сыртқы жарнамалар: әуе 
шарлары, аэростаттар, сенсациялық қойылымдар.  

3. Паблик рилейшнз шаралары: - тұсаукесерлер, 

баспасөз конференциялары, симпозиумдар, семинарлар, 

ғылыми-тәжірибелік конференциялар; - қайырымдылық 
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шаралары, қоғамдық шаралардағы демеушілік; - қоғамдық 
маңызды тақырыптағы көрермендік сөйлеулер.  

4. Баспалық жарнама: парақшалар, плакаттар, 

конверттер, открыткалар, хаттар, брошюралар, үндеу, 

шақырулар, бағдарламалар, күнтізбелер, визиттік 

карточкалар.  
5. Тікелей почталық жарнама: баспалық жарнама 

материалдарын тарату.  

6. Жарнамалық ескерткіштер: күнтізбелер, 

вымпелдер, значоктар, іскерлік сыйлықтар.  

7. Компьютерленген жарнама: жарнамалық 
ақпараттарды арнайы компьютерлік жүйелерге 

орналастыру . Жоғарыда аталған жағдайларға қарап, 

бүгінгі таңда саяси жарнаманың ұғымы мен мазмұны 

айқындала түскенін байқау қиын емес. Сонымен бірге, 

аталған тәсілдер күнделікті түрде тиімді қолданылып 
жатыр. 

 Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.11.14]; [ 1.15.14]; [1.11.12;]; [1.3.18] 

Қосымша: [1.7.4]; [1.3.5]; [2.7.6] 

 

 

Лекция 6. Жарнама тарату құралдары: 

Баспасөздегі жарнама. 

 

Жарнама және БАҚ, оның ішінде коммерциялық БАҚ 
бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Олар өзара тығыз 

байланысты, сондықтан да бизнестің осы екі саласындағы 

өтіп жатқан процестердің барлығы осылардың қай-

қайсысы үшін де принципті маңызға ие болады. Жарнама 

коммуникациясының элементі ретіндегі БАҚ рөліне баға 
бере отырып, мына екі қырды атап көрсеткен орынды: 1) 

мазмұндық - жарнама және медиа-нарықтағы процестердің 

барлығы осы ауқымда өрбиді; 2) технологиялық, ол тарату 
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арнасымен, жарнама жеткізуші ретіндегі оның 
артықшылықтары және кемшіліктерімен байланысты.  

Қазіргі заманғы БАҚ - газеттер мен журналдар, 

теледидар мен радио жарнама үшін алуан түрлі 

мүмкіндіктер ашады. 

Газеттер мен журналдардағы жарнама кең таралған, 
ол көлемі бойынша тек теледидар жарнамасынан ғана 

қалыс қалады. Соңғы кездері радионың да жарнама 

жеткізуші құрал ретіндегі маңызы артып келеді. Бұл 

радиожарнаманың жоғары тиімділікті көрсеткіштеріне 

және теледидармен салыстырғанда жарнамалық 
материалды жариялау құралының әлдеқайда арзандығына 

байланысты болып отыр. 

Жарнама құралдарыньщ кең таралған түрлерінің бірі 

— кино және бейнежарнама (тележарнама). Бұл 

коммуникация арналары техникалық мүмкіндіктеріне орай 
орасан зор психологиялық әсер ету күшіне де ие. 

Аудиовизуалдық жарнама бейне, түрлі түсті бояу мен 

дыбыс үндесуі нәтижесінде өзге жарнама жеткізу 

құралдарынан әсер ету кешенділігімен ерекшеленеді. 

Сондықтан да аудиовизуалдық жолмен алынған 
ақпараттың есте сақталуы өзге жолдармен алынған 

ақпараттың есте қалуымен салыстырғанда әлдеқайда 

жоғары. 

Жаһандану және БАҚ-ның дамуы, аса ірі БАҚ 

атаулының пайда болуы мазмұнды өзгертуге, белгілі бір 
уақыт бірлігі ішінде ақпараттың үлкен көлемін жеткізуге 

мүмкіндік береді. Интернет пен телекоммуникациялық 

технологияның дамуы медианарық құрылымының 

өзгеруіне орай бүгінде дәстүрлі БАҚ-ды тиесілі 

орындарынан айырылып қалмау үшін тер төгуге 
мәжбүрлеуде. 

Жарнама тэжірибесі БАҚ арасындағы жарнама 

бюджетінің белінуі бірнеше факторға қатысты екендігін 

және түрлі елдерде әр қилы өтетіндігін көрсетіп отыр. Бұл 
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процеске БАҚ тұтыну дәстүрлері, көрермен және оқырман 
аудиторияларының медиа-ұстанымдары, 

медиаиндустрияның сапасы мен даму деңгейі елеулі түрде 

әсер етуде. Жекелеген бұқаралық ақпарат құралдарының 

жарнама жеткізуші ретіндегі рөліне тоқталып өтелік. 

Баспасөздегі жарнама. Баспасөз жарнамасы әлемде 
ең көп таралған жарнама түрі болып табылады. Оған 

дәстүрлі түрде газеттер мен журналдардағы жарнаманы 

жатқызады. Көптеген елдерде жарнамаға бөлінетін жалпы 

қаржының басым үлесі осы баспасөз жарнамасына тиесілі. 

Мәселен, Швецияда - 93%, Нидерландта - 83%, Германияда 
- 75%, Ұлыбританияда - 64%, АҚШ-та - 53%, Австралияда 

- 48%, Италияда - 43%. 

Жарнама жеткізуші тиімділігі көрсеткіштерінің бірі - 

оның тұтынушылар назарын аудару қабілеті болып 

табылады. Баспасөз жарнамасының шамамен 50%-ы 
ақпаратты өндеудің осы алғашқы кезеңінен өте алмайды. 

Міне сондықтан да медиажоспарлау кезінде баспасөз 

жарнамасының өзіне назар аударту мүмкіндігін 

арттыратын факторларды есепке алуға тура келеді. 

Нақты жеткізушісіне қарамастан баспасөз 
жарнамасының барлығы төрт құрылымдық элементке: 

безендіруге, бас тақырыпқа, мәтінге және сауда 

маркасының сыртқы атрибуттарына негізделеді. 

Осы аталғандардың қай-қайсысы да стандартты 

құрамдас бөліктер болғанымен, марканың сыртқы 
атрибуттары бірден-бір міндетті элемент болып табылады. 

Мәселен, газеттер мен анықтамалықтарда 

орналастырылатын кейбір жарнамалық хабарландыруларда 

безендірудің болмауы мүмкін. Келесі біреулерінде тек 

безеңдіру мен марканың атауы немесе эмблема (әдетте бұл 
трансформациялы баспасөз жарнамасы болып табылады) 

болуы ықтимал. Үшінші біреулерінде безендіру, бас 

тақырып пен марканың атауы немесе негізгі мәтіні жоқ 

эмблема (жылжымалы сыртқы жарнама және постерлер) 
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болады. Және, ең соңғыларында марканың атауы немесе 
эмблема (спорт шараларындағы демеушілердін «визит 

кәртішкелері») ғана жүреді. Соған қарамастан баспасөз 

жарнамасының барлығы осы негізгі төрт элементті 

пайдалана алады. Баспа БАҚ-тары ішінде ең көп таралған 

жарнама жеткізушілер газеттер мен журналдар болып 
табылады. 

Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [ 1.5.12]; [1.9.17;] 

Қосымша: [1.3.4]; [1.3.8] 

 

Лекция 7. Телеарнадағы жарнама 

 

Телеарна жарнамасы – бұл  жарнама таратудың ең 

қымбат, теоретикалық, тиімдірек түрі. Телевизиялық 

жарнаманың әсері екі факторды айқындайды: кең ауқымды 
қамтиды және кешендік әсер қалдырады (визуалды, 

дыбыстық және мәтіндік). Жарнамалық роликтің қандай 

болатыны ең алдымен, жарнамалық компанияның 

мақсатына байланысты. ТВ жарнама қымбат тұратын 

бұқараны өзіне бағындыратын қару болып табылады. 
Сондықтан қате немесе нақты анықталмаған 

радиожарнамаға арзанқол болғандықтан болар, ілеспелі 

тауар ретінде қарау әлі күнге жалғасып келеді. Алайда  

телеарнажарнамасының артықшылықтарын білдіретін 

бірқатар ерекшеліктері бар:  

 Жалықтырмау: Теледидар жарнамасын 
тұтынушыға жағымдырақ, сонымен бірге есте жақсы 

сақталады – адам оны көзбен көру арқылы картинкамен 

адамды қызықтыра алады; 

 Икемділігі: Телеарнада жасалған жарнамалық 
тұжырымдаманы біз кез келген ақпарат тасымалдаушыға 

көшіріп ала аламыз. Жақсы түсірілген ролик арқылы ТВ өз 
көрерменін арттыруы мүмкін; 
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 Жылдамдық: Теледидар — бұл шапшаң ақпарат, 
жоғары дәрежедегі жедел коммуникация. Теледидарда  
таңертең бір ролик шықса, кешке - екіншісі.  

Теледидар жарнамасы - жарнамалық әсер етудің ең 

тиімді формасы. Теледидар тауардың немесе қызметтің кең 

танымал болуына жәрдемдеседі. Аудиторияны жаппай 

қамту мүмкіндігі жөнінен бұқаралық ақпарат 
құралдарының ешкайсысы да онымен теңесе алмайды. 

Адам ақпаратты өзіндегі арналардың барлығы 

арқылы алады. Теледидар экранынан алынатын ақпаратгың 

70%-ына дейінгісі визуалдық коммуникация үлесіне тиеді. 

Визуалдык коммуникация жеңіл қабылданып, тез 
жатталатын мәтіндерді туғызады. Теледидар 

коммуникацияның визуалды (көру) және вербалды 

(айтылу) сияқты негізгі түрлерін қамтиды. Міне, 

сондықтан да оның ең басты ерекшелігі - жарнаманың 

мақсатты аудиториясының көруі мен естуіне бірдей эсер 
ету мүмкіндігінде. Бұл арнайы әдіс-тәсілдерді 

(эффектілерді) қолдануға кең мүмкіндік береді, сол жерде 

қатысу әсерін туғызады, жарнамалық хабарландырудың 

жатталуының жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. 

Теледидар адамдардың тұрмыс салтына және ойлау 
үрдісіне әсер етеді, бұл оны бұқаралық коммуникацияның 

тиімді құралы деңгейіне көтереді. Теледидардың 

танымалдығы және оның тех-никалық мүмкіндіктері 

теледидар жарнамасының халықтың ең қалың топтарына 

жеткізілуіне мүмкіндік береді. Әсіресе Батыс аудиториясы 
үшін күнделікті құбылысқа айналғандықтан теледидар 

жарнамасы теледидар хабарының құрамдас бөлігі ретінде 

қабылданады. 

Теледидар жарнама берушіге тиімді жоспарлау мен 

жарнамалық стратегияны өмірге енгізудің бірегей 
мүмкіндігін ұсынады. Осы арқылы жарнаманың эфирге 

шығуының күніне, сағаты  мен минутына дейін оңай 
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бақылап отыруға болады. Сөйтіп, мақсатты аудиторияны 
дұрыс белгілеуге мүмкіндік туады. 

Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.10.15]; [ 1.5.14]; [1.11.18;]; [1.3.17] 

Қосымша: [1.6.12]; [1.2.15]; [2.7.6] 

 

Лекция 8. Радиожарнама туралы түсінік 

 

 Радиожарнамада 3 құрамды элементпен жұмыс 

істеледі: жүргізуші дауысы, әуен және арнайы әдіс-

тәсілдерді (эффектілер). Ролик радиостанцияның 
студиясында немесе кез-келген дыбыс жазу студиясында 

жүзеге асырылады. Жарнамалық ролик басқалардан 

ерекше болуы үшін жаңа идеялар ұсына алатын 

шығармашылық талантты адамдар жұмыс істеуі керек. 

Жарнамалық ролик алғашқы 3 сек ішінде тыңдарман 
назарына ілігуі керек. 

Дауыс: айтылған ақпаратқа сай болуы керек, кәсіби 

диктор оқуы керек; 

Әуен: егер фирма радио мен телевидениеге үнемі 

жарнамаланып тұрса, қысқа мелодия мен әнге (музыкалық 
логотип) тапсырыс бере алады. Музыка роликтің 

тыңдарман жадында сақталуына көп көмектеседі. 

Ролик 3 мақсатты алға қояды: 

- алғашқы 3 сек. тыңдарман назарын аудару; 

- ұсынысыңызды жеткізу; 
- ұсынысыңызға сай толық ақпарат беру. 

Жарнамалық роликте қысқа уақытқа бергіңіз келген 

ақпаратты сыйғызу үшін түсінікті сценарий болуы керек. 

Ол үшін алдымен жоспар құрылады. Мұнда міндетті түрде 

фирманың аты, жұмыс уақыты, адрес, телефон айтылуы 
керек. Егер көп ақпарат айтқыңыз келсе, мұны бірнеше 

роликке бөлуге тура келеді. Кейбір фирмалар өздерінің 

жеке ұстанымдары бойынша әрбір роликте фирманың атын 
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тыңдарман назарына 3 рет салады. Кейбірі музыкалық 
фразаны «талисман» санайды. 

Радиожарнаманың ерешеліктері 

Радиожарнаманы тұтынушысы жеткіліксіз кез-

келген фирма қолдана алады.  Бұл ерекшелігімен радио 

кез-келген мақсатта қолданылатын  әмбебап жарнамалық 
канал бола алады. Кез-келген сауда маркасы, фирма 

жайында, тіпті қарапайым мекен-жай мен телефон ғана 

айтылуы тиіс ақпараттық жарнамаға дейін. Мұндай 

жарнаманы маңызды, аудиториясы ауқымды 

бағдарламаның арасына кірістірген жөн. 
Радиотыңдарман жарнамада айтылып жатқан мекен-

жай мен көрсетілген телефон нөмерін жазып алуға көп 

жағдайда мүмкіндігі бола бермейді. Жарнама соңында осы 

фирманың газетіне не журналға сілтеме жасаған жөн. 

Жарнамалық роликті дайындаумен мамандандырылған 
агентстволар жұмыс істейді.  

Радиожарнаманың жетістіктері: 

 кішігірім бизнесті жүргізуде нәтиже береді; 

 белгілі бір аудиторияға ықпал ете алады; 

 жарнамалық роликті арзан бағамен іске асыру; 

 ақпараттар ортасын қалыптастыру; (жаңа 
дүкендердің ашылуы, жаппай сатылым, арнайы 

ұсыныстар) 

 жарнама мәтінінң эфирде дыбысталуына оңай 
өзгеріс енгізу; 

 аудиториясы көп жағдайда жаңа тауарлар мен 
қызметтерге құмар жастар болып келеді. 

Эфирлік уақыт: 

 Таңғы эфир – 6.00-ден 7.00-ге дейін; 

 Таңертеңгілік пик – 7.00-ден 9.00 немесе 10.00 
дейін; 

 Күндізгі уақыт – 10.00-ден 16.00-ге дейін; 

 Кешкі уақыт -16.00-ден кейінгі уақыт. 
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Радио журналист халықтың көп бөлігінің радио 
тыңдайтын уақытын дөп басуы керек. Бұл көп 

радиостанцияларда таңғы 7.00-де болса, ал аз тыңдарман 

күндізгі 12.00-13.00 уақыт аралығы. Ал, жексенбі күндері 

жергілікті радиостанциялардың мамандануына байланысты 

радиотыңдармандардың аудиториясы әр түрлі болады. 
Жарнамалық роликтің тұрақты ұзақтығы – 30  не 60 

сек.  

30 секунд – тыңдармандарға  белгілі бір ақпаратты 

беру үшін тым қысқа уақыт болуы мүмкін. Ал, 60 сек. 

Музыка, дыбыстық эффектілер, дауысты толық қамтуға 
болады. Мұндай ұзақтылық саяси партияларды 

жарнамалауға, нарыққа енген жаңа тауар мен қызметті 

жарнамалауға қолайлы (60 тан 70 сөзге дейін). 

Радиоға жарнамадан түсетін табыс көлемі әрдайым 

ұлғайып отырады.  
Даралық, рентебелділік жұмыс берушілерді тартатын 

радионың негізгі факторлары:  

1. Орта есеппен алғанда адам күніне 3 сағат радио 

тыңдайды. Радионың қамтитын аудиториясы кең. 

2. Арнайы радиобағдарламалар жұмыс 
берушілердің мүмкіндіктерін арттырады. Жарнама белгілі 

бір діни және этникалық топтарға, белгілі бір жастағы 

адамдарға бағытталуы мүмкін. 

3. Кез келген компанияға, басылымдарға немесе 

телеарнаға жарнама бергеннен гөрі радиоға жарнама 
берген тиімді.  

 Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.10.15]; [ 1.5.14]; [1.11.18;]; [1.3.17] 

Қосымша: [1.6.12]; [1.2.15]; [2.7.6] 

 

 

Лекция 9. Ғаламтордағы жарнама 
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Технология дамыған ХХІ ғасырда ғаламтордағы 
жарнама да кеңінен етек ала бастады. Бұл тұтынушыға да 

жарнама ұсынушыға да өте тиімді. Үйде отырып алып та 

қажет нарсеңізді ғаламтор желісі арқылы танып, білуге 

немесе ғаламторға жарнама енгізуіңізге болады. 

Ғаламторда соңғы уақытта жарнама беру тәсіліне орай 
бірнеше жарнамалықлық сайттар мен жарнама түрлері 

пайда болды. 

1. PopUp жарнама – сайт трафигін арттыруға 

бағытталған ғаламтор жарнама. Жарнама негізі браузерде 

сайтпен бірге экран бетіне қалқып шығатын баннерде 
орналасады. Бұл мақсатты трафикке жатпайды, қалқымалы 

баннерді жапқан кез-келген адам сайтқа шыға алады. 

PopUp жарнама берушінің сайтына келушілер санын 

арттыру үшін қолданылады, мақсатты тұтынушылар жинау 

ықтималдығы аз. Pop-Up жарнаманың бағасы өте төмен 
болғандықтан аз бюджетті жарнама кампаниялары 

қолданады. 

2. BodyClick – жарнама берушінің сайтына 

адамдарды тарту үшін қолданылатын ғаламтор 

жарнамасының бір түрі. Негізгі ерекшелігі қандай да бір 
жарнамалық жадығаттардың болмауында. Жарнама 

берушінің сайты тұтынушы отырған сайтың кез-келген 

жерін шерткенде пайда болады. Онымен мақсатты 

тұтынушылар жинау қиын, тек сайтта көбірек адам жинау 

үшін қолданылады, BodyClick жарнамасының бағасы ең 
төмен болып келеді! 

3. TopLine (Созу) - жарнамалық мәтіні бар кішігірім 

жарнама форматы. Әдетте браузердің жоғарғы жағында 

созыла орналастырылады. TopLine – кез-келген сайттың 

дизайнына оңай бейімделетін қызықты форматтардың бірі. 
4. Баннерлік жарнама – сайтқа келушілер санын 

арттыруға бағытталған, сайт брендін танымал жасауға 

бағытталған кең тараған жарнамалардың бірі. Компания 

имиджін қалыптастыруға таптырмас құрал.  
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5. Сілтемелердің жылжымалы блогы, жарнама 
сілтемелері орналастырылған кішігірім блок. Сайт парағын 

жоғары-төмен қозғағанда экран бетіндегі контент бетінде 

қоса жылжып отырады. 

6. Контекстік жарнама – сайтқа мақсатты 

тұтынушыларды жинауға кепілдік беретін күшті 
жарнамалардың бір түрі. Бұл жарнама сайтқа тез арада 

мақсатты тұтынушыларды жинақтау үшін, іздестіру 

жүйелерін оңтайландыру үшін қолданылады. Ол 

тақырыбы, қысқаша сипаттамасы және адресі көрсетілген 

қысқа мәтін блогынан тұрады. 
7. Тизерлік жарнама – қазір күшті дамып келе 

жатқан жарнама берушілер мен сайт иелерінің кең 

қолданысына айналған жарнама түрі. Тизер деп контекстік 

және баннерлік жарнаманың қосындысын атайды. 

Кішігірім баннерден және «контекстік бөлігі» деп аталатын 
мәтіннен тұрады. Баннерлер мен мәтіндер арқылы 

құрастырылған жарнаманың ықпалу көп болады. 

8. Peel-Down – үлкен жарнамалық баннерді 

(500x500px) жауып тұратын экранның анимацияланған 

бұрышы. Курсорды осы бұрышқа әкелгенде, өздігінен 
басқа жарнамаларды көрсетіп парақтала бастайды (екінші 

үлкен баннер іске қосылады - 500x500px). 

9. ICQ-window – жүйеге мақсатты тұтынушыларды 

жинауға арнлаған жаңа жарнаманың түрі. Сайтыңызға 

кішігірім Java-код орналастығаннан кейін, экранның 
төменгі бөлігінде ICQ терезе стиліндегі жарнама қалқып 

шығады. Крестикті шерткеннен кейін жарнама 24 сағатқа 

жабылып қалады. Терезеге шерту санына байланысты ақы 

төленеді. 

Жарнаманың басқа түрлері медиялық және 
контексттік жарнамалардың белгілерін біріктіреді: 

Медиялық жарнама – тесттік-графикалық 

жарнамалық материалдарды сайт беттерінде орналастыру. 

Көптеген белгілері бойынша бұқаралық ақпарат 
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құралдарындағы жарнамаға ұқсас. Бірақ баннердің 
гипперсілтемесінің болуы және анимацияланған бейненің 

мүмкіндігі медиялық жарнаманың әсер ету мүмкіндігін аса 

кеңейтеді. Әдетте, медиялық жарнама баннерлік 

жарнаманың формасына ие болады. 

Контексттік жарнама - тесттік-графикалық 
жарнамалық материалдарды тұтынушыларға іздеу 

функциясын ұсынатын сайт беттерінде орналастыру. Бұл 

жарнама түрі іздеу нәтижелерінің жанында орналасады, ал 

белгілі бір жарнаманың көрсетілуі тұтынушының іздеу 

сұрауына байланысты болып келеді. Әдетте, контексттік 
жарнама тексттік жарнама формасына ие болады. 

Сайттарға жарнаманы енгізу тәсілі және сайт 

жарнамаларының түрлері 

Сайттарға жарнамалар орналастырумен жарнамалық 

брокерлер айналысады. Олар туралы ғаламтордан көптеген 
ақпараттар табуға болады. Таңдау мүмкіндігі зор, тек жаңа 

бастаған сайт иелері өзіне лайық жүйені таңдауға тура 

келеді. Себебі, жарнамалық брокерлердің кейбірі сайтқа 

кіретін адамдар санына, ТИЦ пен PR көрсеткіштеріне (бұл 

көрсеткіштер туралы «Сайтты жылжыту» бөлімінде 
түсіндіріледі) талаптар қояды, ал кейбірі тек орыс тілді 

сайттарды ғана қабылдайды. Жаңа бастаған сайт иелеріне 

Tak.ru арқылы трафикті сату тиімді. Tak.Ru жүйесінің 

талаптары аса жоғары емес, жұмыс істеу жеңіл әрі 

түсінікті. Ресурсқа жарнамаларды орналастыру арқылы 
шығын шығармай-ақ табыс табуға болады. Бірінші кіріс 

алғашқы күннен бастап түсе бастайды. Сұраныс берген 

күні ақшаны қайта алуға болады, тек сайтқа жарнама 

кодын орналастырса жеткілікті. Тегін хостингтегі сайттар 

да қабылдана береді. Егер жеке сайт болмаса, партнерлік 
сілтемелерді форумдар мен чаттарға орналастыру арқылы 

пайда табуға болады. Сіздің сілтемеңіз бойынша тіркеліп, 

жарнама берген серіктесіңіздің табысының бір бөлігі Сізге 

түсіп отырады. 
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Әдебиеттер: 
Негізгі:[1.11.15]; [ 1.15.16]; [1.10.18;]; [1.3.17] 

Қосымша: [1.6.12]; [1.2.15]; [2.7.6] 

 

Лекция 10. ХХІ ғасырдағы жарнама тарату 

технологиясы 

 

Жарнама – бұл, алғаш болып өзгертулер мен 

жетілдіруге жататын, адамның икемді іс-әрекеттері саласы. 

Жарнама қөптеген қосылғыштардан, ал, табысты жарнама 

– көптеген замануи қосылғыштардан тұрады. Мұнда заман 
талабына сай дизайнерлік шешімдер, дамыған 

компьютерлік мүмкіндіктер қолданады. Сондықтан, 

жарнама тартымыды болу үшін барлық 

жаңашылдықтарды, заманауи жетістіктерді өз жұмысында 

пайдалануы тиіс.  Бүгінгі әлем әрі ұтқыр, әрі ширақ болса, 
жарнама да осыған сыңайлас болуы міндет.   Іс жүзінде ол 

дәл осылай дамып келеді: мобилдік, интерактивтік, 3D-

жарнамасы, ғимарат қабырғаларына суреттерді 

проекциялау әдісі. 

3D-технологиясы -бұл жарнаманың тартымды түрі, 
өйткені жаңа. Ақпаратты бұл әдіспен жеткізу мүмкіндігін 

кәсіби түрде пайдаланатын болсаңыз – табысқа кепілді 

түрде жетесіз. 3D-анимациясы, жарнаманың басқа 

түрлеріне қарағанда, тұтынушылар назарын бірден жаулап 

алады. Жарнаманың мұндай визуалды нұсқасы тауар 
туралы мол ақпарат береді. 

SMS/MMS жарнамасы-жарнаманың бұл түрі 

тұтынушыға ақпаратты жеткізу тұрғысынан тиімді 

болғанымен, адамдардың көбі мұндай жарнаманы 

жақтырмайды. Оған бірнеше себеп бар. Біріншіден, бұл 
жарнама сізге керек болсын, керек болмасын, міндетті 

түрде сізді табады; екіншіден, жарнаманың сізге күштеп 

таңылғаны наразылық тудырады. Бірақ жарнама берушілер 

мұның тек тиімді жағын ғана көреді: жарнама  SMS/MMS 
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арқылы тұтынушыға міндетті түрде жетеді және ол 
мақсаттылы топтарға бағытталады. 

Интерактивтік проекциялау-мұндай жарнаманы 

тұсау кесер шараларында, көрмелерде пайдалану өте 

тиімді. Бәріміз де ішімізде баламыз, сондықтан ашық, 

қызықты нәрселер  көзімізді тартады.  Интерактивтік 
жарнама осы принцип бойынша жұмыс істейді. 

Мобильдік жарнама-мұндай жарнамадағы әсер  

алдауыш қарым-қатынас арқылы мақсатына жетеді. 

Есіңізге түсірсеңіз, еуропа елдеріндегі жарнамалық 

роликтердің басым көпшілігі  - бұл бір адамның монологы. 
Ол тек сіздің назарыңызды айналдырып, тауарды мақтап 

ұсынады. 

Жарнама тартушы экрандар: 

Голографикалық экран-мөлдір проекциялау 

экранына ақпарат шығарылады. Оған қандай бұрыштан 
қарасаңда, жақсы көрініп тұрады.  Ашық, жылдам, 

қызықты, күштеусіз жеткізіледі – жарнаманың 

перспективалық түрі. 

Сенсорлық экран-экранның интерактивтік 

конструкциясы арқылы, адам тауар туралы не білгісі 
келеді, соны өзі қалайды деген әсер қалыптастырылады. 

Жарнаманың бұл түрін дәл осындай елес табысты қылады. 

Айтылғанды қорытындай келе, жарнама саласы жаңа 

технологияларды игеріп, қарқынды дамып келе жатқанын 

аңғаруға болады. 
Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.10.15]; [ 1.5.14]; [1.11.18;]; [1.3.17] 

Қосымша: [1.6.12]; [1.2.15]; [2.7.6] 

 

Лекция 11. Жарнаманың психологиялық негіздері 

 

Жарнама тауарға көптеп назар аудару үшін 

жасалынады, оның жалғыз ғана мақсаты – тауарды тез, 

сенімді әрі неғұрлым қымбат етіп сату. Жарнаманың өзі 
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тауарды сатпайды, ол тек оның образын сатады. Бұл образ 
жайында дүниежүзінде қаншалықты көп адам білетін 

болса, бұл жарнаманы жасаған фирмаға соншалықты 

қолайлы. Сәйкесінше, жарнаманың образы болып 

табылатын өнім жайында дүниежүзі ақпараттанған болуы 

керек. Бұл образ қаншалықты жақсы болса, ол соншалықты 
адамдар арасында танымал болады, тауардың өзіне де, 

оның кейінгі жарнамасына да сұраныс соншалықты 

жоғары болады. Сәйкесінше, жарнаманың образы 

бақыттың образы болуы керек. Бұның түпкілікті мазмұны, 

жарнамаланып жатқан тауар оны сатып алған әр үйге 
бақыт әкелу үшін жасалынғанын бейнелеу керек. Оның 

мақсаты – бірінші қажеттіліктерге жататын тауар болуы. 

Онсыз ешбір адам өмір сүре алмай, бұл тауарсыз бақыттың 

болмайтынындай жарнама жасау керек. Бұндай жұмысты 

жасау әрине жеңіл емес. Демек, қолдан келетіндей іс. Бұл 
жарнама берушіге де, тауар өндіруші фирмаға да қолайлы 

болмақ.  

Егер тұтынушының миы – ойын алаңы болса, онда 

оның психологиялық бейімділіктері болып ойыншықтар 

табылады. Ал, жарнама болса, бұл ойыншықтармен, өзіне 
тиімді етіп ойнайды. Сол себепті, жарнама жасаған кезде, 

бар ынтаны тек адамдардың қажеттілтеріне ғана емес, 

олардың ақпаратты қабылдай алу мүмкіндігіне қойған 

абзал. Тұтынушылар жарнамаланып жатқан тауарды қажет 

етпеген жағдайда да, өте жақсы жасалынған жарнама, 
адамдарға   осы тауар  олардың бақыттары үшін өте 

қажетті екендігіне сендіре алады. Сол себепті бір 

жарнаманы жасау барысына арнайы мамандар тобы 

қатыстырылады. Олардың алдындағы міндет – қарапайым 

тауарды  «ерекше» қажетті тауар  етіп жарнамалау. 
Нәтижесінде, бұл тауар үлкен сұранысқа ие болуы керек. 

Мұнда бастысы – тауардың образы бірден көзге түсуі 

керек, яғни дүкен сөрелерінде жаңағы тауарды 

тұтынушылар бірден танулары қажет. Себебі, бақыт 
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символы ретінде жарнамаланған тауарды, тұтынушылар 
көзбен дүкен сөрелерінен іздей бастайды. Бүгінгі күні 

белгілі бір тауарларды, отбасылық бақыт символы ретінде 

жарнамалау дәстүрге айналып кеткені белгілі. Баршамызға 

белгілі, түрлі азық-түліктерден бастау алып, тұрмыстық 

техникаға дейінгі жарнамалардың мазмұны, отбасылық 
береке, бақытты бейнелеп жасалынған. Бұндай жарнамада, 

бақытты отбасы бейнеленеді: ата-ана, күлімдеген балалар 

белгілі бір тауарды қолданып мәз-мейрам. Сәйкесінше, 

бақыт образын сомдаған мұндай жарнама – оң нәтиже 

береді. Тағы бірқатар жағдайларда, белгілі бір қызықсыз 
тауарды жарнамалау барысында, мамандар сол тауарға 

ешбір қатысы жоқ образдарды жарнамаға қосады. 

Дегенмен, бұндай жағдайда, жарнаманың обьектісі мен 

образының арасында қандай дегенмен байланыс болуы 

керек. Нақтырақ айтсақ, жарнама бірден бейнеленуі немесе 
мазмұнымен өзіне қызығушылық тудыруы керек.   

 Сондықтан да баршаға бұрыннан таныс тауардың 

өзі ерекше жарнамалануы тиіс. Жарнама біріншіден, 

белгілі бір тауарсыз өмір қызықсыз, мағынасыз екендігін 

айтуы керек. Сонда ғана адамдар, еріксіз ақ әдемі 
түсірілген бейнеге еліктейді. Өндірушілер, монополиялар 

мен концерндерге керегі де осы. Тек жарнаманың 

көмегімен ғана, нарық арқылы үздіксіз тауарларды тұтыну 

процессі іске асырылады. Өндірістің дамуынының  

шешуші факторы болып, тұтынушылардың көбеюі негіз 
бола бастады. Ол белгілі бір қысым арқылы емес, жарнама 

көмегімен жанама жүргізіледі. Жарнама – тұтынушылық 

ойлау қабілетті бейімдейді. Жарнаманы жоспарлаушылар, 

біріншіден, алу, қолайлық, тұтынуға деген мұршаның 

негізінде жұмыс істейді. Егер де тауарды тұтынудың 
қажеті болмаса немесе бұл тауар бірінші қажеттіліктегі 

тауар болса, жарнаманы жоспарлаушылар сол тауарды 

сыйлыққа беріп немесе пошта арқылы халыққа тегін 
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таратып жарнамалайды. Бұл процесстен соң ғана осы 
тауарды нарыққа енгізу жұмысы басталады.  

Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.11.14]; [ 1.15.14]; [1.11.12;]; [1.3.18] 

Қосымша: [1.7.4]; [1.3.5]; [2.7.6] 

 

Лекция 12. ҚР аумағындағы жарнаманың негізгі 

талаптары 

 

ҚР аумағындағы жарнаманың негізгі талаптары 

«Жарнама туралы» 2003 жылғы 19 желтоқсандағы №508-ІІ 
заңға сәйкес жасалады: 

1. Жарнама таратылу, орналастырылу нысанына немесе 

пайдаланылатын құралына қарамастан, тiкелей ұсынылу 

сәтiнде арнаулы бiлiмсiз немесе арнаулы құралдарды 

қолданбай дәйектi әрi түсiнiктi болуға тиiс; 
2. Мерзімді баспасөз басылымдарын қоспағанда, 

Қазақстан Республикасының аумағындағы жарнама 

мемлекеттік және орыс тілдерінде, сондай-ақ жарнама 

берушінің қалауы бойынша басқа да тілдерде таратылады;  

3. Бұл ретте теледидар мен радио арқылы мемлекеттiк 
тiлде берiлетiн жарнама күн сайынғы эфирге шығатын 

барлық уақыт бойы бiркелкi таратылуға тиiс; 

4. Заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасы аумағында 

таралып, өнідірілуге тыйым салынған тауарларды (қызмет, 

жұмыс) жарнамалауға жол берілмейді; 
5. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес 

тіркелмеген діни ұйымдар мен рухани оқу орындарын 

жарнамалауға тыйым салынады; 

6. Жарнама Қазақстан Республикасының 

конституциялық құрылысын күштеп өзгертудi, тұтастығын 
бұзуды, мемлекет қауiпсiздiгiне нұқсан келтiрудi, 

әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, діни, тектік-топтық және 

рулық араздықты қоздыруды, қатыгездiк пен зорлық-

зомбылыққа бас ұруды, порнографияны насихаттауға 
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немесе үгiттеуге пайдаланылмауға, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының мемлекеттiк құпияларын құрайтын 

мәлiметтердi және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды 

тарату үшiн пайдаланылмауға тиiс; 

7. Түсініксіз жасалған жарнама құрылымы байбалам 

туғызбауы тиіс, себебі ол әр адамда түрліше болады. 

Бұл талаптар бұзылған жағдайда айыппұл 

салынады: 

 жеке тұлғаларға оннан жиырма айлық есептік 
көрсеткішке (АЕК) дейінгі мөлшерде; 

 жеке кәсіпкерлікке, қызметтік тұлғаларға - елуден 
жетпіске дейінгі АЕК аралығында; 

 орта және шағын кәсіпкерлік немесе коммерциялық 
ұйымдардың субъектілері саналатын заңды тұлғаларға, 

—жүзден екі жүзге дейін; 

 ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды 

тұлғалар үшін, — екі жүзден төрт жүз АЕК 
мөлшерінде. 

Жарнама қызметі: 

а. Клиенттерді тарту — оларды жаңа тауарлар, 

қызметтер, жаңа сатылымдар жайлы ақпараттандыру. 

Жарнамалық хабарламаларда, асылында жарнамалаушы 
компанияның клиенттері тартатын бәсекелестік 

артықшылықтары, жетістіктері жазылады. 

б. Сатуды арттыру — жарнама маркетингтің құралы 

іспеттес, сатылым көлемінің артуына әсер етеді. Алайда 

клиент жарнамадағы дүкеннің (компания, банк, сервис 
және т.б.) үлесіне таңдау жасау үшін бір ғана жарнама 

азшылық етеді. Егер клиент жарнамалаушы компанияға 

келсе немесе қоңырау шалса , оған жарнамадағы 

жазулармен бірге, ондағы уәделердің шынайылығы 
маңыздырақ болуы мүмкін. Клиетті қалай қарсаы алады, ол 

сөрелерден қандай тауарлар көре алады, қандай бағаны 

қалтасы көтереді – міне осы сияқты көптеген факторлар 
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сатылымның көтерілуі немесе түсуіне әсер етеді. Жарнама 
тек бағыттап, есте сақтауға көмекші құрал сияқты. 

в. Тауар өтімін реттеу — егер жарнаманың бұл 

қызметін ұмытар болсақ, кері имидж қалыптастыруымыз 

ғажап емес. Тауар санының жарнама кампаниясы (сіздің 

және клиентіңіз) күткендей сәйкес болуын есте сақтау 
керек. Егер (мысалы) күзгі киімдердің жиынтығы сатылып 

кеткен болса, жарнаманы назардан алып, БАҚ-қа 

жариялауды тоқтату керек. 

Жарнаманың күші мен ролі әлемдік бизнес 

тәжірибесінен белгілі. Алдымен жарнама сығылған, көркем 
суреттелген түрде, эмоционалды безендірілген және 

түсінуге жол ашардай, әлеуетті тұтынушылардың назарын 

аударардай тауарлар мен қызметтер туралы дәйектер мен 

мәліметтерді келтірердей ақпараттарды қамтиды. Егер 

жарнама тек ақпарат болып келсе, ақпараттық әркез 
жарнама бола бермейтінін ескеру қажет. Жарнама бір 

жағынан тұтынушыларды сатып алуына, бұйымдарды 

пайдалануына қажетті барлың мәліметтермен қамтамасыз 

етеді. Бір жағынан өз ақпараттылық, сендірерлік пен 

иланушылықты үйлестіре отырып, жарнама адамға 
эмоционалды-психологиялық әсер қалдырады. Сондықтан 

көпшілік жарнаманы бизнес әрі өнер деп таниды. 

Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.11.14]; [ 1.15.14]; [1.11.12;]; [1.3.18] 

Қосымша: [1.7.4]; [1.3.5]; [2.7.6] 

 

Лекция 13 . Жарнаманың этикалық және заңды 

негіздері 

1994 жылдың 3 қыркүйегінде «Известия» басылымы 

«Новая лента японских кинематографистов давит на 
подсознание» («Жапон кинематографтарының жаңа 

таспасы сананы улайды») атты  материал жариялады. Онда 

этикаға жатпайтын жат кадрлардың «Рампо»  фильмінің 36 
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эпизодындағы сюжеттерге еш қатысы жоқтығы айтылған 
болатын.  

Ресейдің «Жарнама туралы» заңы теле және кино 

өнімдерде жасырын жарнаманы қолдануға тыйым салады. 

Жарнаманың көңілге қонымды дәйектемесі жоқ, сондықтан 

да соқыр сенімге бастап,  адамның ақыл-есіне кері әсер 
етеді.  

Мұндай жағдайлармен біз күн сайын ұшырасамыз. 

Белгілі бір нәрселерге өз-өзімізді иландырамыз, сендіреміз. 

Тәрбиеміздің өзіндегі көп айтылатын ақыл, үгіт-насихат  

көзсіз сенімге алып келуі мүмкін. Мұндай иланушылық, 
әсіресе  көңілге алған бір істі орындаймын деп оқталғанда  

көрінеді.  Адамның бір нәрсеге илануы, себепсіз сенуі 

оның ақыл-есі мен іс-әрекетіне сөзсіз әсер етеді.  Бұл 

процесс  адамның өзін-өзі бақылаудан қалған кезінде, 

жүйке жүйесінің  әлсірей бастаған кезінде  көп орын алады. 
Өзін-өзі иландырудың екі түрлы формасы,  гетеросуггестия 

(белгілі бір жақтың ықпалы) және аутосуггести (өзін-өзі 

мәжбүрлеу) болады. Обьектісі бір ғана адам емес, белгілі 

бір топтар да болуы мүмкін. Ол – бұқараның   илануы 

болып шығады. Оның әсері ақпараттың толымдылығы мен  
тұжырымдылығына, нақтылығы мен қол жетімділігіне 

байланысты болады. Берілген ақпарат адамдардың 

қызығушылықтары мен қажеттіліктеріне орайласса  

тиімділігі жоғары болмақ.  

Иланушылық факторлары:  
- кейбір психикалық жағдайлар (мысалы, қандайда 

бір психикалық ауытқудан айыққан кезде немесе, 

керісінше қиын жағдайға тап болған кезде  өзін-өзі 

иландыру жиілейді); 

- білім мен біліктің  төмендігі, жеткілікті ақпараттың  
болмауы; 

- мәнсіздік; 
- екіұштылық. 
Телекөрерменді  иландырудың құралы мен құпиясы: 
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- Түйін сөздердің  нақтылығы мен бейнелілігі. 
Адамдарды иландыратындай  әсерлі сөздерді қолдану. 

Абстрактілі түсінік иландыруға керісінше әсер етеді.  

- Сапаның  айқындығы. Қандай да бір затты 

жарнамалағанда абстрактілік  деңгейі жоғары болса, оның 

адамдарға әсер ету деңгейі  де төмендейді.  Мағыналы, 
әсерлі сөз бен бейнелі мазмұн негізгі жұмыстың 

жартысына тең.  Жарнамалап отырған заттың  

ерекшеліктерін тыңдармандарға жеткізе білу керек. Мысал 

үшін, алма туралы жарнама жасадық делік. Егер  жай ғана 

«алма» деген  сөзді қолдансақ,  көрерменнің назарын 
бірден аудара қоюымыз екіталай.  Бейнелі бір сөзді 

қолдану арқылы оның сапасын көрсетеміз.  Мәселен: 

шырынды, тәтті, піскен,  жасыл, жұмсақ, қышқыл, құрт 

жеген т.б. 

- «Жоқ» және «бірақ» деген сөздерді қолданудан 
аулақ болған жөн.  Жарнамалық ақпараттың  әсерлілігін 

арттыру үшін  аутотренинг ережелерін естен шығармау  

қажет. «Бірақ», «болмайды» деген сөздің өзі адам 

санасында күдік, күмән тудыруы ықтимал. Мысал үшін  

дәрілік шөптің жарнамасында «Сіз ауырмайтын боласыз» 
дегенге қарағанда, «Сізді сауықтырады» деп сенімдірек  

көрсеткен абзал. 

- Сөйлеу динамикасы – иландырудың  өте тиімді 

құралы. Сөйлеудің акустикалық спектрі ерекше.  

Мамандардың айтуы бойынша, үннің өзінде санаға әсер 
ететін пәрменділік бар.  Сөйлеу динамикасының негізгі 

аспектілері – дауыстың жұмсақтығы, әуезділігі, интонация 

ерекшелігінің өзі   адамды иландырудың бір жолы. 

О. Генри «Бет терісінен гөрі дауыс ырғағы 

маңыздырақ, нұрлы ақыл көз жанарының нұрынан жарық 
және ешбір фотограф фонографты ауыстыра алмайды» 

 Сөйлеу динамикасының көрнектісі дін 

қызметкерлерінің даусы. Олардың дауыс ырғақтарының 

өзіндік ерекшеліктері болғандықтан адам санасына әсер 
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етуі де бөлек. Әдетте біз телевизиялық жарнама 
көрсетілгенде кадр сыртындағы дауыстың таныс екендігін 

жиі байқаймыз. Психологиялық тұрғыдан алғанда бұл 

дұрыс емес. Себебі, белгілі бір диктордың дауысына 

үйреніп қалған телекөрермендер таныс дауыстың кімдікі 

екеніне бас қатырып отырады да жарнамаға көңіл 
бөлмейді.  

Әдебиеттер: 

Негізгі:[1.5.18]; [ 1.15.17]; [1.9.15;]; [1.13.18] 

Қосымша: [3.4.5]; [3.8.10]; [4.9.20] 

 

 

Лекция 14 . Жарнама бюджеті 

 

Жарнама науқанын қаржыландыру ақпаратты тарату 

құралдарын жоспарлау процесінің маңызды құрамдас 
бөліктерінің бірі, себебі неғұрлым қолайлы тарату құралын 

таңдап алу жарнаманы жүргізуге бөлінген қаражат 

мөлшеріне байланысты болады. Бюджеттің жеткіліктілігі 

қаржыны тез арада жұмсап жіберу дегенді білдірмесе 

керек. Ең бастысы - жарнаманы жүргізудің оңтайлы 
құралдарын таңдап алудың тиімді тәсілдерін табуда. Ал, 

жарнама бюджетінің жеткіліксіз болуы істі күрделендіріп, 

жарнамалық ақпаратты таратудың қосымша 

мүмкіндіктерін іздестіруді талап етеді. 

Жарнама бюджеті ынталандыру кешені ауқымындағы 
өзге де қызмет түрлерінің бюджеттері сияқты ынталандыру 

жөніндегі шығындардың жалпы сомасының шеңберіне 

сыюға тиіс. Жалпы алғанда жарнамаға қажетті қаржыны 

есептеудің түрлі әдістемелері қолданылады, алайда 

олардың ешқайсысы әмбебап әрі жетік еместігі аян. Міне, 
сондықтан да олардың неғұрлым кең тарағандарына 

тоқталып өтеміз. Елімізде жарнама нарығына қатысып келе 

жатқан ірі «ойыншылардың» бірі - банк жүйесі 

болгандықган, қаржы-несие саласы үлгі есебінде алынады. 
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«Мүмкіндікке қарай қаржы бөлу» принципі бойынша 
есептеу. Бұл - жарнама бюджетін анықгаудың өте бір 

қарапайым тәсілі. Ол қолда бар қаржыны бөлуге келіп 

саяды. Мүлдай тэсілді әдетте шағын банктер қолданады. 

Оның кемшін тұстары бірден көзге ұрып тұрады: жарнама 

бюджетін қалыптастырудың қалдықтық принципі жарнама 
жөніндегі шаралар кешенінің адымын аштыр-майды, 

бөлінген қаржы ауқымында кең мақсатты жұмыс жүргізу 

мүмкін емес. Бұл банктің жарнама саласындағы 

стратегиясын жасауға бөгет болады, сөйтіп, маркетинг 

кешенін және банктің бүкіл қызметін жоспарлауды 
күрделендіре түседі.  

Жарнама бюджетін жасаудың қаржы-несие 

мекемелерінде депозиттік база пайызына негізделетін 

тәсілі кең таралған. Оған арқау болып жарнамаға бөлінетін 

қаражат депозит базасының үлғаюына орай өсіп отыруға 
тиіс деген тұжырым алынған. Бұл тәсілге сәйкес жарнама 

бюджеті орташа салалық жарнама шығыны мен депозиттік 

база мөлшерінің арақатынасы тұрғысынан есептеледі. 

Мәселен, банк индустриясында орта есеппен алғанда 

мұндай арақатынас  1 : 500 (яғни эрбір жарнамалық 
долларға депозиттің 500 доллары сәйкес келеді) болса, бұл 

біздің мысалымыздағы банктің жарнама бюджетінің 

деңгейін айқындайды (бұл үшін депозит базасының 

шамасын 500-ге бөлу қажет). Алайда бұл тәсілдің 

маркетинг мақсаттарына сай келмеуі мүмкін, сондықтан да 
маркетологтар мен жарнамашылар тарапынан қолдау таба 

алмай келеді. 

Бәсекелестермен салыстыру тәсілі. Банк 

индустриясында «серкенің соңынан еру» тенденциясы 

сақталып келеді. Міне, сондыктан да көптеген банктер 
серке-банктердің болмаса өз бәсекелестерінің жарнамаға 

бөлетін қаржысының деңгейін жіті қадағалау және 

салыстырмалы теңдікті ұстану тактикасын жиі қолданады. 
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Нарықтық үлес тәсілі банк қызмет көрсететін нарық 
үлесі мен жалпы жарнамадағы үлес арасындағы белгілі бір 

корреляцияның болуын білдіретін тәжірибеге сүйенеді. 

Сонымен қатар, мұнда жарнаманың маркетинг кешеніндегі 

рөлі, оның орындалу сапасы, сондай-ақ өзге де маркетинг 

факторлары ескерілмейді. Өзінің нарықтағы үлесін 
ұлғайтуға тырысқан банктер кей кездері жарнамаға 

объективті қажеттіліктен тыс қаржы бөлуге тырысады. 

Алайда мұндай тәсіл күтілетін нәтижені бере бермейді. 

Мақсаттар мен міндеттерге негізделетін тәсілді 

қолдану банктің айқын тұжырымдалған міндеттері мен 
мақсаттарының болуын талап етеді (игерілуге тиісті 

рыноктың мақсатты үлесінен бастап жарнаманың 

жекелеген құралдарын пайдаланудағы нақты мақсаттарға 

дейінгі). Бұл тәсілдің мәні тиісті мақсаттарға жетуді 

қамтамасыз ететін жекелеген жарнамалық шаралар 
ауқымындағы шығындарды есептеуге саяды. Барлық 

шығындардың сомасы жарнама бюджетінің мөлшерін 

береді. Егер банктің қажетті қаржысы болмаса, 

жарнаманың ықтимал қаржысы кемітіледі, мұның өзі оны 

жүргізгеннен түсетін тиімділікке әсер етуі мүмкін. Әдетте 
мұндай жағдайда алға қойылған мақсаттарды қайта қарау 

талап етіледі. Бұл тәсілді қолдану барысында есептеулерді 

жүзеге асыру әжептәуір күрделі әрі көп уақыт алады. Міне, 

сондықтан да оған банктердің көпшілігі бара бермейді. 

Баспасөздегі жарнама ең бұқаралық, пәрменді де 
тиімді жарнама құралы болып қалуда. Ол жеделдігімен 

ерекшеленеді: соңғы жарнамалық хабарландыру көптеген 

оқырмандарға соңғы оқиғалармен және жаңалықтармен 

бірге жеткізіледі. Газеттерге жиі шығу оқырман қауымға 

оң әсер етуге, банктің жағымды бейнесін жасап, бекітуге 
мүмкіндік береді. 

Бірқатар жетекші республикалық газеттермен бір ай, 

жарты жыл көлемінде шарт жасасуға, онда банк 

жарнамасын жеңілдікті тарифпен орналастыруға болады. 
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Материалдарды әзірлеуге республиканың белді 
журналистерін қатыстыру қажет. Сомасы – 10-90 мың. 

Теледидар жарнамасы. Теледидардағы жарнаманың 

өз ерекшеліктері бар. Ішкі рынокта бұл ақпарат пен 

жарнаманың ең көп таралымы бар газетпен салыстырғанда 

әлдеқайда ауқымды бұқаралық құралы болып табылады. 
Теледидардағы жарнама төрт негізгі бағытқа бөлінеді: 

• Банк туралы сюжеттер түсіріп, оларды белгілі бір 

уақытта беріліп тұратын танымал телебағдарламаларға 

шығару, оларда банк туралсы мәлімет тартымды көрсетілуі 

керек, оның ұсыныстарынын тиімділігі мен бірегейлігі 
түсіндірілгені жөн. 

•  Жаңалық бағдарламаларындағы банк туралы 

сюжеттер. 

•  Жоғары көркемдік және техникалық деңгейде 

жасалатын имидждік бейнероликтер, бұлар жарнамалық 
ұсыныстың жоғары   сапасын  айрықша  атап  көрсетеді.   

ВЕТАСАМ форматындағы ұзақтығы 30-60 секунд екі 

ролик: сомасы 20-30 мың. 

•  Бейнероликтерді ең қызғылықгы уақытта (ргіте Ііте) 

кинофильмдерде, телесериалдарда, жаңалыктарда,  арнайы 
шолуларда орналастыру. 

•  Банктің бейнероликтерін жасау, телесюжет түсіру 

және көрсету жөнінде шартқа отыру, сомасы 70-120 мың. 

Радиодағы жарнама. Радиожарнама коммерциялық 

ақпарат таратудың икемді құралы болып табылады. Ол 
банк қызметін иланымды көрсетуге, проценттік кесімдер, 

депозиттер туралы жедел хабарлауға мүмкіндік береді. 

Тікелей эфирде берілетін жаңалықтар мен 

бағдарламаларда жедел ақпарат тарату үшін алдын ала 

эфир уақытын сатып алу қажет. Сомасы – 5-10 мың. 

Қалқандардағы, көліктегі жарнама, жарық 

жарнамасы. 

Жарнаманың бұл түрлері тиімді келеді әрі өзге 

жарнама түрлерін толықтырып отырады. Олардың әсер ету 
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тиімділігін газет жарнамасымен салыстыруға болады. 
Жүргіншілер мен жолаушылардың назарын көлемі үлкен, 

көркем безендірілген жарнама бірден аударады. 

Қалқандар мен көліктегі жарнаманы "ақпараттық" 

және "беделдік" деп бөлуге болады. Олардың қай-қайсысы 

да көңіл аулауға, банк ұсынысының артықшылықтарын 
әйгілеуге бағытталған. 

Жарнаманы қаржыландыру, жоғарыда атап 

өткеніміздей, банктің рынокта иеленетін үлесіне және алға 

қойған мақсаттарына тікелей қатысты болады. Қазақстан 

банктерінің тәжірибесі жарнама, оны жүргізу, 
қаржыландыру тәсілдері туралы пікір түюге мүмкіндік 

береді. Әлемдегі экономикалық ахуалға сәйкес банк жүйесі 

қайта құрылуда. Бұл банктердің жарнама қызметіне де әсер 

етуде. 

Әдебиеттер: 
Негізгі: [1.7.8]; [ 1.5.12]; [1.9.17;]; [1.3.18] 

Қосымша: [1.7.6]; [1.3.8]; [2.7.11] 

 

Лекция 15. «Продакт плейсмент» - жасырын 

жарнама 

 

Про дакт пле йсмент (ағылш. тілінде product placement, 

сөзбе сөз аударсақ, бұл өнімді жайғастыру; жасырын 

жарнама мағынасында) – кино, телебағдарлама, 

компьютерлік ойын, музыкалық клип немесе кітаптағы 
реквизит шынайы коммерциялық аналогқа ие болған 

жағдайдағы жарнамалық әдіс. Көбінде жарнамаланып 

тұрған өнім немесе оның логотипі көрсетіліп, сапасы 

жайында айтылады. 

«Продакт плейсмент» екі жағдайда қолданылады - 
шығындардың бір бөлігін өтеу үшін, немесе кино не 

бейнеклип жасап отырған топ пен танымал бренд 

арасындағы байланысты көрсету үшін; 



 52 

орындаушы/режиссердің танымал брендке жылы көзбен 
қарайтынын көрсету мақсатымен де жасалынуы мүмкін. 

Бұл әдістің тарихы 1929 жылдан басталады. 

Мультфильм мен комикстердің кейіпкері теңізші Попай 

консервіленген шпинатты жеп, өзіне күш-қуат беретін. Бұл 

хикаядан кейін АҚШта консервіленген шпинатты сатып 
алу 30 % ұлғайды. Осылайша Spinach Can фирмасы 

(Честер, Иллинойс штаты) үшін бұл мультфильм үлкен 

демеу жасады, ал Product Placement негізгі жарнама 

таратушы құрал ретінде пайдаланылды. 

Кейін келе бұл әдіс үшін көп кинокомпаниялар және 
бренд иелері арнайы Product Placement бөлімдерін ашып, 

бұл саланың мамандарын тарта бастады. Дәл қазір 

Голливудтың өзінде бұндай агенттіктердің саны 200ден 

асады. Көрші ел Ресейде де жасырын жарнаманы кең 

қолданады. Ресей телехикаяларында алкогольді өнімдерден 
бастап, балаларға арналған дәрумендерге дейін жарнама 

жасалынады. Соңғы кино туындыларын еске түсірсек, Т. 

Бекмамбетовтың «Қара найзағайында» мерседес, ресейлік 

әлеуметтік желі, айфон, Ментос және басқа да брендтер 

жарнамаланды. Бекмамбетовтың «Шолғыншыларында» да, 
«Тағдыр тәлкегінде» де продакт плейсменттің мысалдары 

жетерлік. Бұл шынымен де нәтижелі жарнама әдісі. 

Ресейлік Anno Domini атты агенттіктің ақпараты бойынша, 

жыл сайын телекоммуникациялық компания AT&T кинода 

500, Ford компаниясы – 350, ал Mercedes – 650 жайғасым 
жасайды екен. 

Сарап орталығы “Левада-центрдың” зерттеуі 

бойынша 2008 жылдың өзінде ресейлік респонденттердің 

жеті пайызы жарнамаға «көбінде» сенеді, ал «толық» 

сенетіндер бір пайызды құрады, жарнамаға сенбейтіндер 
27 пайызға жетті. Сол себепті өнімдерді жаңа арналар 

арқылы көрсетуге тура келеді. Тағы айта кететін бір жайт, 

ресейлік нарықта Продакт плейсмент жарнама түрін 

бүркелемей, жиі ашықтан ашық көрсетіп тұрады. Мысалы, 
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телесериал не кинода бренд аты толық көрсетіліп, кейде 
аты да аталады. Бұны көрермендердің психологиясы не 

жарнамаберушілердің тілегі деп түсінуге болады. 

Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [ 1.5.12]; [1.9.17;]; [1.3.18] 

Қосымша: [1.7.6]; [1.3.8]; [2.7.11] 

 

2.3 Семинар сабақтарының жоспары. 

1. Жарнама: пайда болуы, жарнама туралы түсінік. 

Сұрақтар: 

1. Жарнама тарихы. 
2. Жарнама мәтіні. 

Тапсырмалар: 

1. Жарнаманы зерттеу. 

2. Жарнама мәтінін талдау. 

Әдебиеттер: 
Негізгі: [1.7.8]; [1.7.1]; [1.7.10]; [1.7.2]            

Қосымша:  [1.7.12];  [1.7.17]; [1.7.12] 

 

2. Ақпарат беру құралдары бойынша жарнаманы 

жіктеу 
Сұрақтар: 

1. Жарнаманың жаңа түрлері. 

2. Жарнаманың ерекшелегі. 

Тапсырмалар: 

1. Жүгіртпе жарнаманың стильдік ерекшелігі. 
2. Сыртқы жарнама мәтінін талдау. 
Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.4.9]; [2.17.19]            

Қосымша:  [11.17.20];  [3.6.14]; [6.13.17] 

 

3. Саяси жарнаманың тарихы 

Сұрақтар: 

1. Саяси жарнаманың пайда болуы, ұғымы. 
2. Саяси жарнама не мақсатпен қолданылады. 
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Тапсырмалар: 
1. Саяси жарнаманың пайд болуына не әсер етті.. 
2. БАҚ саяси жарнама туралы мәтіндерді талдау. 
Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [2.17.18]; [4.8.10]; [1.7.2]            

Қосымша:  [3.5.11];  [1.7.17] 
 

4. Саяси жарнаманың Қазақстанда пайда болуы 

Сұрақтар: 

1. Саяси жарнама Қазақстанда қашан пайда болған? 

2. Саяси жарнаманың пайдалы және кері әсері. 
Тапсырмалар: 

1. Саяси жарнаманы кеңінен пайдаланудың тигізер әсері. 
2. Жарнама қоғамда қандай саяси қызметтерді атқарады? 

Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.8.18]; [2.5.11] 
Қосымша:  [1.17.12];  [11.7.17] 

 

5. Саяси жарнаманың типологиясы 

Сұрақтар: 

1. Саяси жарнама Қазақстанда қашан пайда болған? 
2. Саяси жарнаманың пайдалы және кері әсері. 
Тапсырмалар: 

1. Саяси жарнаманы кеңінен пайдаланудың тигізер әсері.  
2. Қазақстанда саяси жарнама не мақсатта қолданыс 

табады? 
Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.4.18]; [2.7.13]; [12.17.19]          

Қосымша:  [3.7.12] 

 

6. Жарнама тарату құралдары: Баспасөздегі жарнама. 
Сұрақтар: 

1. Жарнаманы тарату құралдарына нелер кіреді? 

2. Баспасөз жарнамасының ерекшелігі. 
Тапсырмалар: 
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1. Баспасөз бетіндегі жарнамаларды талқылау.  
2. Баспасөздегі жарнаманың тигізер әсері. 
Әдебиеттер: 

Негізгі: [8.7.18]; [3.17.19]; [4.6.10]            

Қосымша:  [5.7.9];  [2.12.17]; [5.9.12] 

 

7. Телеарнадағы жарнама 

Сұрақтар: 

1. Телеарнадағы жарнама несімен тиімді 
2. Тележарнаманың мәтіндік ерекшелгі. 
Тапсырмалар: 
1. Жекеменшік телеарналардағы жарнамаларды талқылау.  

2. Жарнама түрлері бойынша слайд жасау. 

Әдебиеттер: 

Негізгі: [5.17.18]; [3.9.11]; [12.7.10]           

Қосымша:  [1.7.12];  [1.7.12] 
 

8. Радиожарнаманың ерекшеліктері 

Сұрақтар: 

1. Радиожарнаманың таратылу аумағы. 
2. Радиожарнаманың мәтіндік ерекшелгі. 
Тапсырмалар: 

1. Жекеменшік радиодалардағы жарнамаларды талқылау.  

2. Жарнама тарататын БАҚ-ның ең үздігін анықтау.. 

Әдебиеттер: 

Негізгі: [2.5.18]; [11.17.13]; [13.5.10]            
Қосымша:  [6.7.12];  [8.17.20] 

 

9. Ғаламтордағы жарнама 

Сұрақтар: 

1. Ғаламтор жарнамасы деген не? 
2. Ғаламтор жарнамасы несімен тиімді?. 
Тапсырмалар: 

1. Ғаламтордағы жарнамалардың түрлері. 
2. Сайттарға жарнаманы енгізу тәсілі және сайт 
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жарнамаларының түрлері 
Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.8.18]; [2.5.11] 

Қосымша:  [1.17.12];  [11.7.17] 

 

10. ХХІ ғасырдағы жарнама тарату технологиясы 
Сұрақтар: 

1. ХХІ ғасырдың жарнамасына не кіреді? 

2. Жарнаманың жаңа түрлеі. 

Тапсырмалар: 

1. Сайт жарнамалары бойынша слайдтар жасау. 
2. 3D-технологиясы 

Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [1.7.1]; [1.7.10]; [1.7.2]            

Қосымша:  [1.7.12];  [1.7.17]; [1.7.12] 

 

11. Жарнаманың психиологиялық негізі 
Сұрақтар:  

1. Жарнаманы жасаушы қандай қағидаларды ұстанғаны 

жөн? 

2. Стильдік ұстанымның қажеттілігі. 
Тапсырмалар: 

1. Электронды БАҚ-нан адам психологиясына кері әсер 

ететін жарнамаларды табу. 

2. Сурет пен сөздің сәйкес келуі дегенде нені түсінеміз? 

Әдебиеттер: 
Негізгі: [1.4.18]; [2.7.13]; [12.17.19]          

Қосымша:  [3.7.12] 

 

12. ҚР аумағындағы жарнаманың негізгі талаптары 
Сұрақтар:  
1. Жарнамаға қойлатын талаптар. 

2. Баспа жарнамасының негізгі ережелері. 
Тапсырмалар: 

1. ҚР аумағында ҚР Жарнама туралы заң талаптарын 
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бұзғанда қолданылатын шаралар. 
2. Заң талаптарына сай келмейтін жарнамаларды 

талқылау. 

Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.9.12]; [2.7.13]; [3.8.14]            

Қосымша:  [4.7.12];  [1.7.17]; [1.17.20] 
 

13. Жарнаманың этикалық және заңды негіздері 
Сұрақтар:  

1.  Көрерменді иландыру қағидасы. 

2.  Сөйлеу факторлары дегенімізх не? 
Тапсырмалар: 

1. Сөйлеу динамикасы. 
2. Заң талаптарына сай келмейтін жарнамаларды 

талқылау. 

Әдебиеттер: 
Негізгі: [1.4.9]; [2.17.19]            

Қосымша:  [11.17.20];  [3.6.14]; [6.13.17] 

 

14. Жарнама бюджеті 
Сұрақтар:  
1. Жарнама бюджеті нені қарастырады? 

2. Жарнама бюджетінің тәсілдері қандай? 

Тапсырмалар: 

1. БАҚ жарнамасының бюджетін жеке-жеке қарастыру 

2.   Жарнама бюджетіне қойылатын талаптар.. 
Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.6.8]; [2.7.9]; [6.7.10]; [9.11.12]            

Қосымша:  [11.7.12];  [5.7.9]; [6.7.13] 

 

15. «Продакт плейсмент» - жасырын жарнама 
Сұрақтар:  

1. «Продакт плейсмент» ұғымы. 
2. Жасырын жарнама қандай мақсатта керек? 

Тапсырмалар: 
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1. БАҚ құралдарындағы жасырын жарнаманы табу, талдау. 
2.  Жасырын жарнаманың қолданылу аясы. 

Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.8.18]; [2.5.11] 

Қосымша:  [1.17.12];  [11.7.17] 

 

2.4 Оқытушының жетекшілігімен орындалатын 

студеттердің өзіндік жұмыстары бойынша өткізілетін 

сабақтардың жоспары 
СОӨЖ өткізу түрі аудиториялық: кеңес беру, ауызша 

сұрау, ОӘЖ-да берілген тапсырмалармен өздік жұмыс 

жүргізу, әдебиеттермен жұмыс, талдау, т.с.с. 

СОӨЖ 1-2 

Тапсырмалар: 

1. Жарнама теориясы мен тәжірибесінің жалпы 
мәселелері. 

2. Жарнама әлеуметтік қызмет ретінде. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.6.8]; [1.9.10]; [1.4.12]; [1.7.17] 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 
        

СОӨЖ 3-4 

Тапсырмалар: 

1. Бұқаралық ақпарат құралдары үшін жарнама өрісін 

қалыптастыру. 
2. БАҚ пен жарнаманың өзара нәтижелі әрі тиімді 

қарым қатынас әдістері. 

3. Баспасөздегі жарнамаларджы түрлеріне қарап 

жіктеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 
Негізгі: [1.7.8]; [1.7.1]; [1.7.10]; [1.7.2]            

Қосымша:  [1.7.12];  [1.7.17]; [1.7.12] 

 

СОӨЖ 5--6 
Тапсырмалар: 
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1. Саяси жарнаманың шығу тарихы. 
2. Қолданылу аясы. 
3. Коммуникацияның дағдарыс жағдайындағы саяси 

жарнаманың алатын рөлі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.8.18]; [2.5.11] 
Қосымша:  [1.17.12];  [11.7.17] 

 

СОӨЖ 7-8      
Тапсырмалар: 

1. Қазақстанда саяси жарнаманың пайда болуына негіз 
болған факторлар. 

2. Қазіргі қоғамдағы саяси жарнаманың  қызметі. 
3. Компания, партия, қоғамдық ұйымдардың саяси 

жарнаманы өз мақсатына пайдалануы. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 
Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10] 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 

 

СОӨЖ 9-10 

Тапсырмалар: 
1. саяси жарнама типінің  қалыптасу тарихы және 

дамуы. 

2. Қоғаммен байланыс мамандары қызметінің 

этикалық аспектілері. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 
Әдебиеттер: 

Негізгі: [1.4.9]; [2.17.19]            

Қосымша:  [11.17.20];  [3.6.14]; [6.13.17] 

               

СОӨЖ 11-12 
Тапсырмалар: 

1. Жарнаманы тарату құралдарын талқылау. 

2. Баспасөздегі жарнаманың алатын рөлі 
3. Саяси жарнаманың электронды БАҚ-да кездесуі. 
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Ұсынылатын әдебиеттер: 
Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11] 

Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5] 

                

СОӨЖ 13-14 

Тапсырмалар: 
1. Телеарна рейтингінің өсуіне жарнаманың ықпал 

етуі. 

2. Жарнама туралы қоғамдық пікірді зерттеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3] 
Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 

 

СОӨЖ 15-16 

Тапсырмалар: 

1. Радиоға жарнаманың қажеттілігі.. 
2. Мекемелердегі жарнама арқылы басқару. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

Негізгі: [1.7.11]; [1.7.14]; [1.7.2]  

Қосымша: [1.8.4];  [1.12.5]; [1.7.20] 

 

СОӨЖ 17-18 

Тапсырмалар: 

1. Қоғамдық түрлі топтармен байланысты 

орнықтырудағы жарнаманың рөлі. 

2. Қоғаммен байланыс жүйесіндегі жарнама. 
Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10]; [1.7.12] 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 

       

СОӨЖ 19-20 
Тапсырмалар: 

1. Саяси жарнама. 
2. Имидж және оның табиғаты. 
3. Имиджді қалыптастыру технологиясы. 
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Ұсынылатын әдебиеттер: 
Негізгі: [1.4.8]; [1.5.10]; [1.11.12]; [1.12.18] 

Қосымша: [1.9.13]; [1.7.18]; 

 

СОӨЖ 21-22 

Тапсырмалар: 
1. Сайлау технологиясындағы саяси жарнаманың 

қызметі. 

2. Жарнама  имиджі. 

3. Жарнама мәтіннің жанрлық ерекшеліктері, жіктелу 

принциптері. 
Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.5.8]; [1.3.10]; [1.8.12]; [1.9.14]; [1.17.13]; 

Қосымша: [1.7.16]; [1.8.15]; 

 

СОӨЖ 23-24      
Тапсырмалар: 

1. Ғаламтор жарнамасы және қоғамдық пікір, ықпал 
ету әдістері. 

2. Ғаламторда жарнаманы беру әдістері. 
3. Сайттарға жарнама енгізу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.18]; [1.7.10]; [1.7.12]; [1.7.17] 

Қосымша: [1.7.18]; [1.7.16]; 

 

СОӨЖ 25 
Тапсырмалар: 

1. Медиялық жарнама  

2. Контексттік жарнама  
Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11] 
Қосымша: [1.2.4];  [1.9.5]; [1.7.18] 

               

СОӨЖ 26-27 

Тапсырмалар: 
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1. Сайттарға жарнаманы енгізу тәсілі және сайт 
жарнамаларының түрлері 

2. PopUp жарнама дегеніміз не? 

3. BodyClick жарнаманың ерекшелігі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14]  
Қосымша: [1.2.4];  [1.7.15]; [1.4.6] 

                

СОӨЖ 28-29 

Тапсырмалар: 

1. TopLine (Созу)  жарнамалық мәтіні  
2. Баннерлік жарнама – жарнаманың қай түріне 

жатады. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3] 

Қосымша: [1.7.4];  [1.10.15]; [1.7.12] 

 

СОӨЖ 30-31 

Тапсырмалар: 

1. Сілтемелердің жылжымалы блогы.  
2. Контекстік жарнаманың қажеттілігі. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9] 

Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 

 

СОӨЖ 32-33 
Тапсырмалар: 

1. Тизерлік жарнамаға қажеттіліктің арту себебі. 
2. Peel-Down жарнаманың басқа жарнамалардын 

артықшылығы. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 
Негізгі: [1.8.18]; [2.5.11] 

Қосымша:  [1.17.12];  [11.7.17] 

       

СОӨЖ 34-35 
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Тапсырмалар: 
1. ICQ-window жарнамаға сұраныс қандай деңгейде? 

2. ХХІ ғасырдың жарнамасы ұғымы? 

3. 3D-технологиясымен жарнаманың даму 

тенденциясы өзгеріске түсті ме? 

Ұсынылатын әдебиеттер: 
Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10]; [1.7.12]; [1.7.17]; [1.7.12]; 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 

 

СОӨЖ 36-37 

Тапсырмалар: 
1. SMS/MMS жарнамасы қаншалықты қажет? 

2. Интерактивтік проекциялау ұығымы.  
Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11] 

Қосымша: [1.2.4];  [1.9.5]; [1.7.18] 
 

СОӨЖ 38-39      
1. Тапсырмалар: 

2. Мобилдік жарнама қажет пе? 

3. Голографикалық экран мен мөлдір проекциялау 
экранының қарым-қатыгнасы.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.17.1]; [1.7.10]; [1.7.12]; [1.7.17] 

Қосымша: [1.4.1]; [1.7.2]; 

 

СОӨЖ 40-41 

Тапсырмалар: 

1. Жарнаманың бұқаралық коммуникация 

құралдарына ықпалы. 

2. Сенсорлық экранныңң жарнамаға қандау қарым-
қатынасы бар?  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14]; [16; 

] 
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Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 

               

СОӨЖ 42-43 

Тапсырмалар: 

1. Жарнама қызметінің түрлері. 

2. Ғылыми және мерзімді басылымдар, радио және 
теледидердағы жарнаманың ерекшелігі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14]; [16; 

] 

Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 

                

СОӨЖ 44-45 

Тапсырмалар: 

1. Қалқандардағы, көліктегі жарнама, жарық 

жарнамасы. 
2. «Продакт плейсмент» - жасырын жарнама әдісі 

қашан пайда болған?  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14] 

Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 

 

2.5 Студеттердің өзіндік жұмыстары бойынша 

өткізілетін сабақтардың жоспары  
СӨЖ өткізу түрі аудиториялық: кеңес беру, ауызша 

сұрау, ОӘЖ-да берілген тапсырмалармен өздік жұмыс 

жүргізу, әдебиеттермен жұмыс, реферат жазу, талдау, т.с.с.  

СӨЖ 1-2 

Тақырып: Жарнама: пайда болуы, жарнама туралы түсінік. 

Тапсырма:  
1. Жарнама қашан пайда болды? 

2. Жарнама  қызметіне деген сұраныс. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10]; [1.7.12]; [1.7.17]; [1.7.12]; 
Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 
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СӨЖ 3-4 

Тақырып: Жарнама функциялары, жарнама мәтіні. 

Тапсырма: 

1. PR мен жарнаманың айырмашылығы мен 

ұқсастықтары. 
2.  Қоғамммен байланыс PR жүйесіндегі жарнама. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10] 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 

 

СӨЖ 5--6 

Тақырып: Саяси жарнаманың тарихы 

Тапсырма: 

1. Саяси жарнаманың даму кезеңдері 
2. Қолданылу аясы. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.5.8]; [1.7.10]; [1.7.12]; [1.3.18] 

Қосымша: [1.12.11]; [1.17.20]; 

 

СӨЖ 7-8      
Тақырып: Саяси жарнаманың Қазақстанда пайда болуы  

Тапсырма: 

1. Компания, партия, қоғамдық ұйымдардың саяси 
жарнаманы өз мақсатына пайдалануы. 

2. Қазіргі қоғамдағы саяси жарнаманың  қызметі. 
Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10]; [1.7.12]; [1.7.17]; [1.7.12]; 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 

 

СӨЖ 9-10 

Тақырып: Саяси жарнаманың типологиясы 

Тапсырма: 

1. Саяси жарнама типінің  қалыптасу тарихы және 
дамуы. 
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2. Қоғаммен байланыс мамандары қызметінің 
этикалық аспектілері. 

 Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14]; [16; 

] 

Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 

               

СӨЖ 11-12 

Тақырып: Жарнаманы тарату құралдары. 

Тапсырма: 

1. Жарнаманы тарату құралдарын талқылау. 
2. Баспасөздегі жарнаманың алатын рөлі 
3. Саяси жарнаманың электронды БАҚ-да кездесуі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14]; [16; 

] 
Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 

                

СӨЖ 13-14 

Тақырып: Телеарнадағы жарнаманың қажеттілігі 

Тапсырма: 
1. Телеарна рейтингінің өсуіне жарнаманың ықпал 

етуі. 

2. Жарнама туралы қоғамдық пікірді зерттеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14]; [16; 
] 

Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 

 

СӨЖ 15-16 

Тақырып:Радиожарнаманың ерекшелігі 

Тапсырма: 

1. Радиоға жарнаманың қажеттілігі.. 
2. Мекемелердегі жарнама арқылы басқару. 

Ұсынылатын әдебиеттер 
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Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14]; [16; 
] 

Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 

 

СӨЖ 17-18 

Тақырып: Ғаламтордағы жарнама. 

Тапсырма: 

1. Қоғамдық түрлі топтармен байланысты 

орнықтырудағы жарнаманың рөлі. 

2. Қоғаммен байланыс жүйесіндегі жарнама. 
Ұсынылатын әдебиеттер: 
Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10]; [1.7.12]; [1.7.17]; [1.7.12]; 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 

       

СӨЖ 19-20 

Тақырып:Ғаламтордағы саяси жарнама. 

Тапсырма: 

1. Саяси жарнама. 
2. Имидж және оның табиғаты. 
3. Имиджді қалыптастыру технологиясы. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 
Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10]; [1.7.12]; [1.7.17]; [1.7.12]; 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 

 

СӨЖ 21-22 

Тақырып:Саяси жарнаманың қоғамда алатын орны. 

Тапсырма: 

1. Сайлау технологиясындағы саяси жарнаманың 
қызметі. 

2. Жарнама  имиджі. 

3. Жарнама мәтіннің жанрлық ерекшеліктері, 
жіктелу принциптері. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10]; [1.7.14]; [1.7.2]; [1.7.9] 

Қосымша: [2.7.1]; [1.7.4]; 
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СӨЖ 23-24      
Тақырып:Электронды БАҚ-ғы жарнама. 

Тапсырма: 

1. Ғаламтор жарнамасы және қоғамдық пікір, 

ықпал ету әдістері. 
2. Ғаламторда жарнаманы беру әдістері. 
3. Сайттарға жарнама енгізу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.12]; [1.7.17];  [1.7.8]; [1.7.10]; 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3] 
 

СӨЖ 25 

Тақырып:Ғаламтор жарнамасының түрлері. 

Тапсырма: 

1. Мелиялық жарнама  
2. Контексттік жарнама  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі:  [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14] 

Қосымша: [5.7.4];  [1.7.5]; [2.7.8] 

               

СӨЖ 26-27 

Тақырып: Сайттарға жарнаманы енгізу тәсілі 

Тапсырма: 

1. PopUp жарнама дегеніміз не? 

2. BodyClick жарнаманың ерекшелігі. 
Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10] 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 

                

СӨЖ 28-29 
Тақырып:Сайтта жарнама енгізу. 

Тапсырма: 

1. TopLine (Созу)  жарнамалық мәтіні  
2. Баннерлік жарнама – жарнаманың қай түріне 
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жатады. 
Ұсынылатын әдебиеттер 

Негізгі: [1.7.11]; [1.7.14]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]  

Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 

 

СӨЖ 30-31 
Тақырып:Блогтардағы қолданылатын жарнама түрі. 

Тапсырма: 

1. Сілтемелердің жылжымалы блогы.  
2. Контекстік жарнаманың қажеттілігі. 

Ұсынылатын әдебиеттер 
Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9] 

Қосымша: [1.7.4];  [1.5.15]; [1.7.13] 

 

СӨЖ 32-33 

Тақырып: Тизерлік жарнама мен Peel-Down жарнама. 

Тапсырма: 

1. Тизерлік жарнамаға қажеттіліктің арту себебі. 
2. Peel-Down жарнаманың басқа жарнамалардын 

артықшылығы. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 
Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10]; [1.7.12]; [1.7.17]; [1.7.12]; 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 

       

СӨЖ 34-35 

Тақырып: ХХІ ғасыр жарнамасы? 

Тапсырма: 

1. ICQ-window жарнамаға сұраныс қандай 

деңгейде? 

2. 3D-технологиясымен жарнаманың даму 

тенденциясы өзгеріске түсті ме? 
Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.11]; [1.7.14]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]  

Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 
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СӨЖ 36-37 
Тақырып. SMS/MMS жарнаманың телефон хаттардан 

айырмашылығы. 

Тапсырма: 

1. SMS/MMS жарнамасы қаншалықты қажет? 

2. Интерактивтік проекциялау ұығымы.  
Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.3.8]; [1.7.10]; [1.7.12]; [1.7.14] 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 

 

СӨЖ 38-39      
Тақырып: Мобилдік жарнаманың ерекшелігі. 

Тапсырма: 

1. Мобилдік жарнама қажет пе? 

2. Голографикалық экран мен мөлдір проекциялау 
экранының қарым-қатыгнасы.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10]; [1.7.12]; [1.7.17] 

Қосымша: [1.7.12]; [1.7.13]; 

 

СӨЖ 40-41 
Тақырып: Жарнаманың психиологиялық негізі 

Тапсырма: 

1. Жарнаманың бұқаралық коммуникация 

құралдарына ықпалы. 

2. Сенсорлық экранның жарнамаға қандау қарым-
қатынасы бар?  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14] 

Қосымша: [1.7.4];  [1.19.5]; [1.17.11] 

               

СӨЖ 42-43 

Тақырып: Жарнама қызметінің қолданылу аясы 

Тапсырма: 

1. Жарнама қызметінің түрлері. 
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2. Ғылыми және мерзімді басылымдар, радио және 
теледидердағы жарнаманың ерекшелігі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.8]; [1.7.10] 

Қосымша: [1.7.1]; [1.7.2]; 

                

СӨЖ 44-45 

Тақырып:Жасырын жарнама ұғымы. 

Тапсырма: 

1. Қалқандардағы, көліктегі жарнама, жарық 

жарнамасы. 
2. «Продакт плейсмент» - жасырын жарнама әдісі 

қашан пайда болған?  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14]; [16.20] 

Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5]; [1.7.6] 
 

2.6. Курс бойынша жазбаша жұмыстар тақырыптары 

Курстық жұмыс тақырыптары: 

1. БАҚ пен жарнаманың өзара әсері. 
2. Жарнаманың әсер ету фактролары. 
3. Жарнаманың шетелде қолданылу аясы. 

4. Қазіргі қоғамдағы PR институтының қызметі. 
5. Тележарнаманың ерекшелігі. 
6. Жарнаманы радиода беру тәсілі. 

7. Баспасөздегі жарнаманың алатын орны. 
8. Ғаламтордағы жарнама негіздері. 
9. Саяси жарнама. 
10. Жарнамаға қойылатын талаптар. 

11. Жарнаманың заңдық нормалары. 

12. Жарнамаға қойлатын талаптар бұзылған жағдайда 
жүзеге асырылатын әрекеттер.  

13. Жарнамада этиканың сақталуы. 

14. Қоғамдық түрлі топтармен байланысты 

орнықтырудағы жарнаманың рөлі. 



 72 

15. Қоғаммен байланыс жүйесіндегі жарнама. 
16. Имиджді қалыптастыру технологиясында 

жарнаманың рөлі. 

17. Сайлау технологиясындағы PR жарнама. 

18. PR-жарнаманың жанрлық ерекшеліктері. 

19. PR-жарнаманың қоғамдық пікірге ықпал ету 
әдістері. 

20. Қоғамдық пікірді зерттеу. 
 

Реферат тақырыптары 

1. PR қызметі саласындағы жарнаманың орны. 
2. Өнеркәсіптік-қаржы саласындағы PR-жарнаманы 

қолданудың ерекшеліктері. 

3. Жарнаманың пайда болуы.. 

4. Қоғамдық саяси саладағы PR-жарнама. 

5. Мемлекеттік билік жүйесіндегі PR-жарнама. 
6. Қазақстанда жарнаманың пайда болуы.. 
7. Жарнаманың мәдени саладағы қызметі. 

8. Ғаламтор желісінде жарнаманы пайдалану. 
9. Қоғаммен байланыс және жарнама ұтымды қарым-

қатынас. 
10. Жарнаманың теориясы мен тәжірибесіндегі 

журналистика мәселесі.  

11. Сайттарда жарнаманы пайдалану реті.. 
12. ҚР аумағындағы жарнаманың негізгі талаптары. 

13. Жарнаманың жаңа түрлері. 
14. Сыртқы жарнаманың қолдану аясы. 
15. Жүгіртпе жарнаманың стильдік ерекшелігі. 

16. Радиожарнаманың алатын орны. 
17. Телеарна жарнамасының электронды БАҚ-тан 

ерекшелігі. 
18. Жекеменшік кәсіпорындардың жарнама беру стилі.  

19. PR-жарнамаға деген сұраныстың өсуі. 

20. Сапалы PR-жарнама  жазу өнері. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 
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Негізгі: [1.7.1]; [1.7.2]; [1.7.3]; [1.7.9]; [1.7.11]; [1.7.14];  
Қосымша: [1.7.4];  [1.7.5];  

 

2.7 Өзіндік бақылау үшін тест тапсырмалар 

1. «Жарнама» термині қай тілден шыққан, нені білдіреді? 

A) Грек тілінен шыққан, «жарнамалау» дегенді 
білдіреді. 

B) Араб тілінен шыққан, «сөйлеу» дегенді білдіреді. 

C)Латын тілінен шыққан, «айқайлап сөйлеу, хабардар 

ету» дегенді білдіреді. 

D) Орыс тілінен шыққан, «жазу» дегенді білдіреді. 
E) Ағылшын тілінен шыққан, «жариялау» дегенді 

білдіреді. 

***** 

2. Жарнамалық ақпараттың ағымдағы ақпараттан 

айырмашылығы неде? 
A)Жарнама адамға, бір тауарға немесе қызмет түрін 

пайдалануға насихаттау арқылы әсер ету. 

B) Жарнама адамның тауарды пайдалануға сұраныс 

тудыратын құралы. 

C) Жарнамалық ақпарат тез көндіретін тіркестерден 
тұрады. 

D) Жарнамалық ақпарат қоғамның маңызды 

мәселелерін көтереді. 

E) Жарнамалық ақпарат жедел тарайды, шапшаң 

жылдамдықпен халықты хабардар етеді. 
***** 

3.Ең алғаш жарнама қай елде пайда болды?  

A) Үндістанда. 

B) Ұлыбританияда. 

C)  Египетте. 
D)Ресейде. 

E) Францияда. 

***** 

4. Ежелгі жарнама таратушыларды қалай атаған?  
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A) Жарнамалаушы. 
B)Глашатайлер. 

C) Клишаттар. 

D) Жарнама беруші. 

E) Рекламист. 

***** 
5.Ежелгі Римде жарнамалық жазбалар қайда жазылды?  

A) Ағаш тақтайшаларына  

B)Папируске  

C) Қағазға 

D) Оқулықтарға  
E) Қабырғаларға. 

***** 

6.Гуттенберг баспа станогын қай жылы ойлап тапты?  

A) 1444ж 

B) 1404ж.  
C)1450ж.  

D) 1478ж.  

E) 1449ж. 

***** 

7.Бенджамин Франклин негізін қалаған «Газетт» 
басылымы қай жылы жарық көрді? 

A) 1777ж.  

B) 1778ж.  

C) 1729ж.  

D)1743ж.  
E) 1735ж. 

***** 

8.Жарнама агенттіктері нешінші ғасырда құрылды? 

A) ХХ ғ.  

B) ХІХ ғ.  
C) ІХ ғ.  

D) ХҮІІ ғ.  

E) ХХІ ғ. 

***** 
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9.Әлемде ең ірі жарнама агенттігі қай елде орналасқан? 
A) Италияда  

B) Ұлыбританияда  

C) Францияда. 

D) Жапонияда  

E) Америкада  
***** 

10.Жарнама агенттіктерінің қызметіне берілетін төлемнің 

неше әдісі бар? 

A) 2  

B) 4  
C) 8  

D) 10  

E) 6 

***** 

11.Алғаш жарнама мәтінімен қоса фотоиллюстрациялар 
қай жылы пайда болды? 

A) 1800ж.  

B) 1824ж.  

C)1839ж.  

D) 1886ж.  
E) 1806ж. 

***** 

12.Директ - маркетинг дегеніміз не?  

A) Тұтынушының көңіл-күйін, талабын орындайтын 

сауда түрі. 
B) Тұтынушымен тікелей қатынасқа түсетін сауда 

қызметі. 

C) Тұтынушының тауарға деген сұранысы. 

D) Кірістен түсетін пайда. 

E) Бір тауарды жарнамалдайтын шаралар. 
***** 

13.Жарнаманы құрайтын негізгі элементтер?  

A) Шрифт пен сурет   

B) Графикалық элементтермен дыбыс  
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C) Сурет пен дыбыс  
D) Мәтін мен дыбыс  

E)& Мәтін мен сурет 

***** 

14. Аудиовизуальді жарнамаға нені жатқызуға болады?  

A) Кітап, газет, видеофильм (жарнамалық сипаттағы)  
B)& Кинофильмдер, видеофильм, слайд-фильмдер  

C) Жарнамалық хабарландыру, үгіт насихаттау  

D) Интернетті  

E) Баспа өнімдері 

***** 
15.Жәрмеңке дегеніміз...  

A) Тауарды өткізу үшін жасалатын іс-шаралар. 

B) Айналымға кеткен тауардың шығыны. 

C) Тауардан түскен пайда. 

D) Тауарды өндіруге жұмсалған ақша.  
E) Ұсынылған тауарлар бойынша тиімді сауда 

келісім-шарттарын жасауға бағытталған коммерциялық 

шаралар. 

***** 

16.«Директ мейл» дегеніміз...  
A) Тікелей қоғамдардың қатысуымен берілетін 

жарнама. 

B) Белгілі бір аймақта таралатын жарнама. 

C) Дыбыспен берілетін жарнама. 

D)& Тікелей пошта арқылы берілетін жарнама. 
E) Баспасөз арқылы берілетін жарнама. 

***** 

17.Транспарант дегеніміз не?  

A) Үнемі беріліп тұратын жарнама. 

B) Жарнаманың мәтіні. 
C) Жарнама беруші. 

D) Белгілі бір уақытта жарнама. 

E)& Мәтіні матаға жазылға сыртқы жарнама. 

***** 
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18.Тауарды қандай принципке байланысты жіктейді?  
A) Тауардың өнімділігіне орай  

B) Өндірушінің көңіл-күйіне 

C)& Салалық және пайдалану әдісі бойынша  

D) Тауардың сапалылығына сүйенеді  

E) Жіктелмейді. 
***** 

 19.«Паблик рилейшнздің» жарнамадан айырмашылығы 

неде? 

A)& PR ұсынылатын өнімді өндіруші ұйымның 

қоғаммен байланысын қалыптастырады. 
B) PR-дың жарнамадан айырмашылығы жоқ. 

C) Астыртын, жасырын түрде тауарды пайдалануға 

үгіттейді. 

D) Тауарды өткізу үшін түрлі алдау-арбау әдістерін 

пайдаланады. 
E) Жанама жарнама жасайды. 

***** 

20. «Имидж» сөзі қай тілден шыққан, қандай мағына 

береді? 

A) Француз тілінен шыққан, «түр» дегенді білдіреді. 
B) Орыс тілінен шыққан, «өзгешелік» дегенді 

білдіреді. 

C) Чех тілінен шыққан, «жаңару» дегенді білдіреді. 

D) Түркі тілінен шыққан, «танымал» дегенді 

білдіреді. 
E)& Ағылшын тілінен шыққан «бейне» деген 

мағынаны білдіреді. 

***** 

 

 
Дұрыс жауаптардың кілттері 

Сұрақтың 

нөмірі  

Дұрыс жауабы  Сұрақтың 

нөмірі 

Дұрыс жауабы 

1 С 31 Д 
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2 A 32 А 

3 C 33 С 

4 В 34 А 

5 B 35 А 

6 С 36 С 

7 C 37 С 

8 В 38 Д 

9 E 39 А 

10 B 40 В 

11 С 41 В 

12 B 42 С 

13 E 43 А 

14 В 44 В 

15 А 45 С 

16 D  46 Д 

17 Е 47 А 

18 C 48 В 

19 А 49 В 

20 E 50 Д 

      

 

Студенттердің білімін бағалау критериилері 
 

Дұрыс жауаптар саны Бағалау 

19-20  Өте жақсы 

16-18  Жақсы 

10-15 Қанағаттанарлық 

10 баллдан төмен  Нашар, 

қанағаттанарлық емес 

 

2.8. Курс бойынша емтихан сұрақтары 

1. БАҚ пен жарнаманың өзара нәтижелі әрі тиімді 
қарым қатынас әдістері. 

2. Жарнама құралдарының даму ерекшеліктері. 
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3. Әлеуметтік басқару жүйесіндегі PR-жарнаманың 
қызметі. 

4. Қазіргі қоғамдағы PR-жарнаманың рөлі. 

5. PR-дың даму қалыптасу тарихы және дамуы. 

6. Қоғаммен байланыс мамандары қызметінің этикалық 

аспактілері. 
7. Паблик рилейшнздің басқару саласындағы ролі. 

8. Маркетинг жүйесіндегі жарнама 

9. Жарнама түрлері. 

10. PR және қоғамдық пікір, ықпал етудің әдістері. 

11. Жарнаманың экономикалық функциясының мәні. 
12. Жарнаманың қоғамдағы рөлі. 

13. Жарнамалық ақпараттың түрлері. 

14. Жарнама науқанының кезеңдері. 

15. Қоғаммен байланыс жүйесіндегі жарнама. 

16. Имиджді қалыптастыруда жарнаманың алатын орны 
17. Сайлау технологиясындағы PR-жарнама қызметі. 

18. PR-жарнама мәтіннің жанрлық ерекшеліктері, жіктелу 

принциптері. 

19. Маркетингтік коммуникациялаа кешеніндегі 

жарнаманың рөлі. 
20. маркетингтік тұжырымдама дегеніміз не? 

21. PR қызметі саласындағы коммуникациялық кеңістік. 

22. Өнеркәсіптік-қаржы саласындағы PR-жарнаманы 

қолданудың ерекшеліктері. 

23. Жарнама науқаны қандай мақсатты көздейді?. 
24. Қоғамдық саяси саладағы PR-жарнама. 

25. Мемлекеттік билік жүйесіндегі PR-жарнама. 

26. Мемлекеттік саясат және PR қызметінің тиімділігі. 

27. Мәдени саладағы PR – жарнаманың қызметін жүзеге 

асыру. 
28. Фирманың жарнама саясаты. 

29. Жарнама бюджетін есептеу тәсілдері. 

30. Жарнама тиімділігін болжау. 

31. Баспасөз хатшысының жұмысын ұйымдастыру. 
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32. Жарнама тиімділігін айқындау. 
33. Қазіргі Қазақстандағы жарнама. 

34. Жарнама ұғымының шығу тегі. 

35. Жарнаманың функциялары. 

36. Халықаралық жарнама. 

37. жарнаманың түрлері. 
38. Жарнаманың мақсаты мен міндеттері, принциптері. 

39. Жарнаманы тұтынушылар. 

40. Жарнамалық хабарлама. 
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