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КІРІСПЕ
Берілген анықтамалық нұсқаулық иммунизацияға мән бере отырып, денсаулық сақтау секто-
рында коммуникациялық стратегияны әзірлеу және оны іске асыру туралы ақпарат беру үшін 
жасалған. Оқырман бұдан барлық кезеңдерді - негізгі хабарламаларды әзірлеу мен әлеуетті 
коммуникациялық кедергілерді анықтаудан бастап, БАҚ-мен қатынасу әрі дағдарыс жағдайын-
дағы коммуникацияның түрлі кезеңдерін табады. Сонымен қатар, коммуникациялық страте-
гияларды бағалау әрі іске асыру, жоспарлау идеялары мен құралдардың  көлемдісін де, шағы-
нын да ұсынады. COVID-19 індетінің өзектілігін ескере отырып, нұсқауға COVID-19 тарауы мен 
дағдарыс жағдайындағы коммуникациялық ерекшеліктер енгізілген.   

Анықтамалық нұсқаулықты бірінші тараудан бастап соңына дейін жол көрсеткіш ретінде пай-
далануға болады. Мұны әрі баспасөз конференцияларын ұйымдастыру немесе мақсатты топ-
тарды таңдау тәрізді жеке іс-шараларда бағыт-бағдар беруші ретінде қолдануға болады. Басқа  
құжаттарға берілген сілтемелер әрі қарай оқуға бағыт береді. Нұсқаулықта сипатталған қа-
дамдар мен әрекеттер – шынайы өмірден алынған мысалдар. 

Басты назар теорияға емес, нақты әрекеттерге аударылады. Дегенмен, тәжірбиенің негізін 
құрайтын теориялар жөнінде біршама түсініктер болу үшін, негізгі теорияға қысқаша сипат-
тама беріліп өтеді. Әрбір тарауда тәсілдердің негізіндегі теорияға мысалдар келтіріледі және 
алдыңғы жетістіктер, қиындықтар мен қателіктерді зерттеудің маңыздылығына ерекше көңіл 
бөлінеді.  

Шынайы өмірде шексіз бюджеттің үнемі бола бермейтінін ескере келе, нұсқауда әркелкі бюд-
жетпен мақсатты аудиторияға жетудің түрлі тәсілдері келтірілген. Барлық құжаттарда жоспарлы 
вакциналауға арналған мысал қолданылады. 
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1-КЕЗЕҢ
САУАТТЫ 
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 
СТРАТЕГИЯ НЕГІЗДЕРІ

Адвокация* мақсатты процесс ретінде анықталады, оның негізгі міндеті стейкхолдерлерге, шешім қабылдайтын тұлғаларға және тиісті нысаналы ауди-
торияға балалар мен әйелдердің құқықтарын сақтауға ықпал ету және қолдау болып табылады. Адвокация шешім қабылдайтын тұлғаларға және стейкхол-
дерлерге фактілерге негізделген ұсыныстар беруді көздейді. Адвокация-бұл басқару, әлеуметтік қатынастар және институционалдық функциялар мәселе-
лерінде өзгерістерге қол жеткізу құралы. Адвокация ел ауқымында қабылданған және балалардың құқықтарын қамтамасыз ету жолындағы кедергілерді жоюға 
бағытталған іс-әрекеттерді қолдайды. Адвокацияның мақсаты теңгерімсіздікті, теңсіздік пен әділетсіздікті жою; адам құқықтарын, әлеуметтік теңдікті 
және қолайлы қоршаған ортаны насихаттау; немесе балалар мен әйелдердің қатысуын ынталандыру арқылы демократияның мүмкіндіктерін кеңейту бола 
алады. Адвокация ұйымдастырылуды және ұйымдастырушылық жұмысты қажет етеді. Бұл басқа тараптардың шешімдеріне, іс-әрекеттеріне және саяса-
тына әсер ететін стратегиялық әрекеттер жиынтығы.

Коммуникация – бұл баспасөз конферен-
цияларын өткізу (әрі қарай кейбір пайдалы 
кеңестер беріледі) немесе вакциналау тура-
лы хабарламалар шығарудың егжей-тегжей-
лі жоспары деген ой-пікір таралған. Мұндай 
коммуникациялық күш саясаткерлерге, до-
норлар мен жалпақ жұртқа есептелінген әрі 
адвокация үшін және жалпы ахуалмен жұрт-
шылықты ақпараттандыруға арналады. Ком-
муникацияның бұл түрі таптырмайтындығы-
на қарамастан, коммуникациялық ықпал 
етудің құрамдас бір бөлігі болып табылады. 
Біртұтас коммуникациялық стратегия мақсат-
ты аудиторияның коммуникациялық қажет-
тілігін қанағаттандыруға бағытталуы тиіс. Бұл 
әлеуметтік мобилизация мен мінез-құлықты 
өзгерту жөніндегі интерактивті коммуника-
цияның көмегімен жүзеге асады. 

Коммуникацияның негізгі бөлігі – ақпарат-
тар ұсыну, алайда жинақталған тәжірбие 
мінез-құлықтық мақсаттың өзгерісіне жәр-
дем беру үшін, бір ғана ақпараттың аздық 
ететінін көрсетеді. Мінез-құлықтық үлгілерді 
өзгерту үшін салауатты өмір салтының дең-
гейін көтеру және қолайлы әлеуметтік орта 
құруға қатысу мен танып білуге талпынуға 
ынталандыруды талап етеді. Бұл мақсатты 
топтардың қауымдастықпен жүйелі түрде 
сұхбаттасуымен жасалады. Әлеуметтік мо-
билизация мен мінез-құлықты өзгертуде 

коммуникацияның осы іспеттес түрі стра-
тегиялық тұрғыда іс-шаралар, хабарлама-
лар және материалдар жоспарланғанда, 
қауымдастықтың қатысуымен бақылауға 
алынып әрі басқарылғанда, сондай-ақ тиісті 
қаржылық және адамгершілік ресурстардың 
демеушілігімен  іске қосылады. 

Әлеуметтік мінез-құлықты өзгерту бой-
ынша коммуникациялық тәжірбиеде мі-
нез-құлықты айқындайтын негізгі білім, 
мақсаттар мен нормалар тәрізді жеке және 
әлеуметтік факторлардың көбісі коммуника-
циялық тұрғыда адамдар арасындағы және 
қауымдастық ішіндегі өзара адами әре-
кеттестіктің нәтижесінен қалыптасатынын 
танытады. Коммуникация – бұл екі жақты 
процесс: аудитория немесе мақсатты топтар 
тыңдармандар ғана емес, сұрақ қоюшылар 
және көмекшілер, күшейткіштер, коммуни-
каторлар болып табылады. 

Әлеуметтік және мінез-құлықтық өзгерістер 
саласындағы коммуникациялық тәжірбие 
тұлғааралық коммуникацияны, бұқаралық 
ақпарат құралдарды, ақпараттық және әлеу-
меттік БАҚ қосқанда, тәсілдер мен құралдар-
дың бүтіндей қатарын, сондай-ақ әлеуметтік 
насихатты қамтиды. Әртүрлі жобалардың 
нәтижелерін жақсарту үшін коммуникация-
ларды күшейту,денсаулық сақтауды қосқан-
да, балалар құқығын қорғау, ауыл шару-
ашылығы, тұрақтылық, білім, денсаулықты 
нығайту, ақпараттық, білім және коммуни-
кациялық қызмет (АБК), мінез-құлықтық үл-
гілерді өзгерту мақсатында ақпараттандыру 
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КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ СТРАТЕГИЯНЫ  
ЖАСАУ МЕН ІСКЕ АСЫРУ  КЕЗЕҢДЕРІ

(ВСС), адвокация бойынша іс-шаралар, өза-
ра әрекеттестік және әлеуметтік мобилиза-
ция (ACSM), әлеуметтік маркетинг, әлеуметтік 
өзгеріске арналған коммуникацияны, қауіп 
коммуникациясын және қатардағы басқа 
секторларға өзінің тиімділігін дәлелдеді. 

Иммундауға арналған коммуникациялық 
стратегия берілген нұсқауда мақсатты топ-
тардың мәселелері мен қажеттіліктеріне 
түсінік беретін,екі жақты ақпараттық жұмы-
стардың көмегімен халықтың мақсатты топ-
тарын вакциналаумен қамтуға бағытталған 
стратегия ретінде айқындалынады. Ол (C4D) 
дамыту мақсатындағы коммуникация неме-
се кейде, мінез-құлықты өзгертетін (SBCC) 
әлеуметтік коммуникация делінеді. Бұл 
үдеріс – барлық бағдарламалардың ажыра-
мас бөлігі. Ол нақты деректерге негізделген 
және әлеуметтік жағымды әрі мінез-құлықты 
өзгерту мақсатында түрлі желілермен, қа-
уымдастықтармен, отбасылармен, балалар-
мен өзара әрекеттесуіне және диалог құруға 
жәрдемдесу үшін, мақсаттар мен арналарды, 
коммуникациялық кешенді құралдарды қол-
данады (UNICEF, 2017). Сондай-ақ, нұсқауда 
әлеуметтік мобилизацияға көңіл бөлінеді. 

Әлеуметтік мобилизация – қауымдастықтар 
мен ұйымдарды коммуникациялық науқанға 
жұмылдыру. Нақты деректер халықтың ор-
тақтастығы, құштарлығы мен жетекшілігі 
коммуникацияның үлкен ықпалына алып ке-
летінін анық көрсетеді. 

Коммуникациямыздың мақсатын анықтап 
алу бізге аса маңызды. «Біз неге жеткіміз 
келеді?» деген сұрақ пен коммуникация 
нәтижелерінің көрінісі осылайша кез кел-
ген коммуникациялық стратегияның негізі 
болуы тиіс.  Сонымен қатар, коммуникация 
арналарын таңдау алдында (БАҚ, әлеуметтік 
желілер, жеке кездесулер, ақпараттық мате-
риалдар және т.б.), мақсатты аудиторияны 
түсіну, оның себептері, ойлары мен пікірлері, 
сондай-ақ өмір жағдайы мен басқа да әле-
уметтік-экономикалық факторлары, аудито-
риялаға қай тілде сөйлейсіз, осының барлығы 
негізгі алғышарт болып табылады. 

Дұрыс коммуникациялық стратегия негізгі 
алдыңғы абзацтарда келтірілген. Екі сөз-
бен түйіндей келе, дұрыс коммуникациялық 
стратегия нақты деректерге негізделінген 
және мінез-құлықтық мақсаттарды өзгертуге 
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ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҮЛГІНІҢ 
САТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ 

бағытталған деп айтуға болады. Ол диалогқа 
мүмкіндік туғызатын түрлі коммуникациялық 
тәсілдерді қолданады, бағалаулар мен икемді 
мониторинг жүйесіне ие, мақсатты аудито-
рияларды түсінуге оның қажеттіліктерін тірек 
етеді, сондай-ақ атқарушы базасынның мол 
ресурстары бар.   

ТЕОРИЯ:  
коммуникацияға арналған 
әлеуметтік-экологиялық үлгі
Коммуникацияның әлеуметтік-экологиялық 
үлгісінің (ӘЭҮ) теориясы коммуникациялық 
дереккөздер мен әркелкі деңгейлерге пай-

далы шолулар береді. ӘЭҮ – мінез-құлықты 
анықтайтын даралық және сыртқы фактор-
лардың сан қырлы әрі интерактивті ықпалын 
түсінуге, сондай-ақ мекемелерде әлеумет-
тік және мінез-құлықтың өзгерісі үшін, мі-
нез-құлықтық әрі ұйымдастырушылық тетік-
тер мен делдалдарды анықтауға арналған 
теориялық негіз. 

ӘЭҮ-ң өзара байланысқан, сатылық әрі 
бірін-бірі толықтыратын бес деңгейі бар: 
жеке, тұлғааралық, қоғамдық, ұйымдасты-
рушылық және саясат деңгейі немесе қо-
лайлы орта. Барынша тиімді тәсілдемелерде 
үлгінің барлық деңгейіндегі іс-шаралар үй-
лесімін қолданады. 
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Тұжырымдамада анықталған көптеген дең-
гейлер мынаны қамтиды: 

1. Жеке адам деңгейі: жеке тұлғалық мі-
нездің әртүрлі кескіндері мен өзгешелігі 
осы әлеуметтік-экологиялық үлгінің дең-
гейін қалыптастырады. Бұл сипаттамалар 
адамның мінез-құлығына ықпал етуге 
қабілетті. Жасы, білім деңгейі мен эко-
номикалық дәрежесі – бұл берілген ара-
лықтағы көптеген сипаттамалардың кей-
бірі. Коммуникациялық стратегияларды 
құруда бұл факторларды ескерген маңы-
зды. 

2. Тұлғааралық қарым-қатынас деңгейі: 
адамның қатысуымен болатын әлеуметтік 
желі мен қарым-қатынас мінез-құлыққа 
ықпал етуіне үлкен мүмкіндігі бар. Отба-
сы, достар мен дәстүр үлгінің тұлғааралық 
деңгейінде негізгі рөлді атқарады.  

3. Қауымдастық деңгейі: әлеуметтік-эко-
логиялық үлгінің бұл деңгейінде негізгі 
назар үлкен қауымдастықты құрайтын ұй-
ымдар мен мекемелердің байланысына 
аударылады. Халық өзін қалай басқарады 
және олар қандай дәстүрлерді ұстанаты-
нын анықтауда қауымдастық құрылымы 
жиі маңызды рөл ойнайды. Денсаулық 
мәселесіне байланысты мінез-құлық үл-
гісі қай жерде туындайтынын анықтауға 
қауымдастықтың деңгейін түсіну керек. 

4. Ұйымдық деңгей: мінез-құлықтың қа-
лыптасуында ұйымдар маңызды рөл 
атқарады, себебі олар мінез-құлықты 
анықтайтын ережелер мен шектеулерді 
қолданады. Мысалы, мектеп білімнің та-
ралуын бақылайды. Мұндай ықпалдың 
маңызы зор, әсіресе іс денсаулық сақта-
удың қауіпсіз әдістері туралы ақпараттар-
ды таратуға қатысты болса. 

5. Қолайлы ортаның/саясат деңгейі:  
жергілікті, мемлекеттік және дүниежүзілік 
деңгейде қабылданған заңдар мен сая-
сат әлеуметтік-экономикалық үлгінің ең 
көлемді деңгейін құрайды. Мұндай саясат 
адамдардың көп мөлшеріне ықпал етеді. 
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ДАМЫТУ МАҚСАТЫНДАҒЫ КОММУНИКАЦИЯҒА АРНАЛҒАН 
ПЛАТФОРМАЛАР МЕН ТӘСІЛДЕР 
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КОМАНДА ҚҰРУ — МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР 
МЕН СЕРІКТЕСТЕРДІ ТАРТУ

2-КЕЗЕҢ

Иммундау коммуникациясының мәселесі 
бойынша техникалық жұмыс тобы (ТЖТ) не-
гізінде әркелкі дағдылар мен көзқарастағы 
мүшелерден құралуы керек. Коммуникация 
саласында портфолиосы бар адамдарды 
қосу мүмкіндігін (мысалы, баспасөз хатшыла-
ры, коммуникация қызметкерлері, әлеуметтік 
желілер бойынша сарапшылар), сондай-ақ 
денсаулық сақтау секторындағы мемлекет-
тік мекемелер мен Денсаулық сақтау мини-
стрлігінде тәжірбиесі мол адамдарды, ДДСҰ, 
ЮНИСЕФ, Ауруларды бақылау және алдын 
алу жөніндегі орталықтардың, жергілікті ҮЕҰ 
мен азаматтық  ұйымдардың мамандарын 
қарастырған жөн.

Егер қажеттіліктер туындайтын болса, кезде-
сулер мен кеңестердің өткізілуіне ТЖТ дай-
ын болуы керек. ТЖТ-ң тиімді қызмет етуі 
үшін, оның өкілеттігін айқын анықтау қажет. 
Осыған ұқсас құрылымдарды құруға идеялық 
шабыт берушілер денсаулық сақтау сала-
сындағы жиі ауыр дағдарыстарға ұшыраған, 
елдерден табуға болатын төтенше операци-
ялардың орталықтары (ТОО) қызмет етеді. 
ТОО қоғамдық денсаулық сақтауға келетін 
қауіпке жауап қатуға және деректер жинағын 
біріктіретін орталық орынды қамтамасыз 
етеді. Олар әртүрлі ведомостволардың, сек-
торлар мен ұйымдардың қызметкерлеріне 
тікелей және бірігіп жұмыс жасауға, нақты 

уақыт режимімен ақпараттар алмасуға және 
коммуникацияны қосқанда іс-шаралардың 
бірлескен жоспарларын құруға мүмкіндік 
береді. Осындай артықшылықтарымен ТОО 
денсаулық сақтау саласында барынша жыл-
дам, синхрондалған және тиімді жауап шара-
ларын әзірлеп шығарады.   

Төменде ТЖТ-ң облыстық және ұлттық дең-
гейде орындай алатын рөлдеріне мысал кел-
тіріледі. Алайда олар тек нұсқаулық ретінде 
беріледі, әрі, осы тарауда бірнеше рет қайта-
ланғандай, бір тұлға көптеген қызметтер мен 
рөлдерді игере алады.  

Ұлттық деңгейде 
ұсынылатын қызметтер 
мен рөлдер
Ұлттық (елдік) деңгей – негізгіcі, ол облыстық 
деңгейлерді үйлестіреді және кеңес береді. 
Бұдан негізгі рөлдерді анықтауға болады. 
бір адам көптеген әртүрлі рөлдерді орын-
дай алатынын ұмытпау керек. Мәселен, топ 
басшысы мониторинг және бағалау қызмет-
терін, әлеуметтік мобилизацияға жауапты, 
әлеуметтік желілермен жұмыс жасау және 
т.б. орындай алады. Алайда, барлық рөлдер 
сұраныста болмауы мүмкін, барлығы қандай 
кампания жоспарланатына байланысты. 



8

Топ басшысы — оның басты қызметі – кампа-
нияның жалпы координациясы. Топ басшы-
сы мінез-құлықтық үлгілерді өзгерту мақса-
тында коммуникацияны жақсы түсінуі қажет. 
Топ басшысы процесске жұмылдырылған 
әртүрлі министрліктер, өңірлік бөлімшелер, 
БҰҰ агенттіктері мен басқа да серіктестіктер 
арасында жұмысты үйлестіру мүмкіндігіне 
ие болуы үшін, иммундау тәрізді денсаулық 
сақтау мәселелерімен айналысатын басқа да 
органдарда маңызды рөл ойнауы тиіс деп ұй-
ғарылады. 

Әлеуметтік мобилизация маманы — ком-
муникацияға бағытталған адамдармен қа-
рым-қатынас жасау,  хабарламалардың жі-
берілуіне жәрдемдесуге қабілетті, «орындар-
да» жұмыс жасайтын, мекемелер мен басқа да 
субъектілерге ықпал ететін білімі болуы тиіс.

БАҚ-мен жұмыс қызметкері — иммундау 
және денсаулық сақтаудың басқа да мәсе-
лелерде БАҚ-ң позициясын білетін, БАҚ-нан 
білімі бар қызметкер.

Әлеуметтік желілер бойынша қызметкер 
— мақсатты топтар арасында қандай плат-
форма қолдануды әрі оны қалай қолдану 
керектігін, әлеуметтік желіні бес саусағын-
дай білетін адам. Бұл рөлді бірлестіруге 
болады, мәселен, БАҚ-мен жұмыс қызмет-
керінің рөлімен.

Медициналық техникалық персонал — 
жіберілген хабарламалардың шындыққа жа-
насатынына жауапты және техникалық тер-
миндерді қарапайым тілмен түсіндіретін топ 
қатысушысы. 

Мониторинг және бағалау қызметкері 
(МжБ) — прогрестерді қадағалайтын, көр-
сеткіштерді жинақтап, талдаушы тұлға. 
Жоғарыда аталған кез келген рөлдермен 
бірлесе алады. 

Негізгі серіктестер — мінез-құлықты өз-
герту мақсатында коммуникациялық сала-
да халықаралық  тәжірбесі бар серіктестер. 
Мәселен, жағдайға тікелей қатысы бар 
ЮНИСЕФ, ДДСҰ және басқа да ұйымдар. 
Бұндай ұйымдарда коммуникация бойын-
ша ТЖТ тобына қосуға болатын өз маман-
дары жиі кездеседі.

Негізгі донорлар — денсаулық сақтау сала-
сына жұмылдырылған донорларды комму-
никациялық жоспарлармен ақпараттандыру 
пайдалы. Қажеттілік туындайтын болса, мәсе-
лен, бюджет құрастыруда оларды мақсатты 
түрде басынан бастап жұмылдыру керек.

Уақытша мамандандырылған рөлдер —
бұл рөлдер әдетте ТЖТ-да анықталады, ТЖТ 
құруда тәжірбиелері бар, коммуникацияда 
мамандандырылған тәжірбиеге ие, қажетті 
тренингтерді өткізе алатын, және басқа да 
қызметтерді көрсете алатын адамдар. Әдетте 
бұл қосымша тартылған халықаралық және/
немесе ұлттық сарапшылар болуы мүмкін. 

Графикалық дизайнерлер — плакаттар, 
брендтер, веб-парақшалар, постерлер және 
т.б. жасайтындар.

Маркетинг маманы — егер сіз жарнамалық 
баннерлер, радио-джинглдер және басқа да 
маркетингтік амалдар қолданамын деп шеш-
сеңіз, онда олар сізге пайдалы болады (егер 
өз штатыңызда жоқ болса).
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 ОЗЫҚ ТӘЖІРБИЕ!

Карачи, Пәкістанда жаппай вакци-
налау кампаниясы жоспарланған 
кезде, жауап қатушы топтар құра-
мына аурудың алдын алу бойынша 
маман, эпидемиолог, антрополог, 
коммуникация маманы, графика-
лық дизайнер, екі дін жетекшісі, 
сондай-ақ ЮНИСЕФ, ДДСҰ және 
денсаулық сақтау Министрлігінің 
қызметкерлері кірді. Команданың 
мақсатты түрде жұртшылыққа  
сұрақтарды дұрыс қоя білуі, бір қа-
ланың әрбір аудандарындағы қа-
жеттіліктерінің айырмашылығын 
түсінуі, сондай-ақ мақсатқа сай 
халықты қамту үшін ең жақсы 
стратегияларды дәлелмен келтіру 
қабілеттілігі мықты болды. Әрбір 
жағдаят бірегей команданы талап 
етеді, бірақ команданың табысты 
болуының жалпы белгісі–оның 
құрамына енетін мамандардың 
құзыреттілік деңгейі мен біліктілік-
терінің әркелкілігінде. 

Облыстық деңгейде 
ұсынылатын қызметтер 
мен рөлдер 

Облыстық деңгейдегі рөлдерде жоғарыда ай-
тылғандай немесе соған ұқсас түрде бөлінеді, 
бірақ бұл жерде нақты сыртқы жұмыстардың 
өткізілуіне баса назар аударылады. 

Топ басшысы – жұмысты ұлттық деңгей-
мен үйлестіреді, бюджеттік немесе техника-
лық қажеттіліктерді хабарлап отырады, сон-
дай-ақ жұмыс барысы мен тап сол орындар-
да жоспарлануды қадағалайды. 

Әлеуметтік мобилизация маманы – әле-
уметтік желілердегі жергілікті бағыттардан 
хабардар, мақсатты топтарға қай уақытта 
хабарласу керектігін біледі, сондай-ақ мони-
торинг және бағалау қызметкеріне деректер 
жинақтауға көмектеседі, мәселен сыбыстар 
туралы. 

БАҚ бойынша қызметкер – жергілікті ме-
диа ландшафтын біледі әрі қажеттілік туын-
даған жағдайда оларға хабарласу үшін жер-
гілікті БАҚ-на рұқсаты бар.

Деректерді жинақтаушы/МжБ маманы – 
көрсеткіштерді анықтауға және оларды өл-
шеуге көмектеседі. Бұл рөл басқа да рөлдер-
мен бірлесе алады. 

Басқа да мамандандырылған рөлдер – 
қоғамдастық/қауымдастық өкілдерін тарту 
(мәселен, діни көшбасшылар мен басқа да 
жергілікті деңгейдегі мүдделі тараптардың 
өкілдері) мақсатты топтар арасында беделді 
болу мен сенімділік тудыруға маңызы зор. 
Қауымдастық өкілдері олардың қауымда-
стығы таратылатын мәселелерді мәселені 
қалай қабылдайтынын және ұғынатынын те-
рең түсінеді, сондықтан коммуникациялық 
команда құрамына қауымдастық өкілдерінің 
болуы жергілікті деңгейдегі іс-шараларды 
жасауда шешуші рөл атқарады. 

ҰСЫНЫС: қазіргі қоғамдастық құрылымдар-
мен, жолға қойылған желілермен және жер-
гілікті қоғамдық топтармен жұмысты жақсар-
ту керек, себебі олар сенімділікті арттырады 
әрі емін-еркін қарым-қатынас  жасауға мүм-
кіндік береді. Осыған орай коммуникацияға 
бір ғана адам тартылмаған, үйлестіру және 
техникалық кеңеспен айналысатын облыстық 
деңгейдегі аз топтары бар ұлттық деңгейдегі 
техникалық жұмыс топтарын немесе негізгі 
коммуникациялық топтың болуы ұсынады.  
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НАҚТЫ МАҚСАТТАРДЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҚ МӘНЕРІ: 
БІЗ НЕНІ ЖАСАҒЫМЫЗ КЕЛЕДІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЛАЙ 
ҚИСЫНЫН КЕЛТІРЕМІЗ

3-КЕЗЕҢ

Ұзақ мерзімді жалпы 
мақсаттарды айқындау

Коммуникациялық стратегияларға арналған 
нақты мінез-құлықтық мақсаттарды айқын-
дауда алдымен ұзақ мерзімді жалпы мақсат-
ты анықтау қажет. Әдетте жалпы мақсаттар 
мәселен, қызылшаны жою немесе COVID-19 
қарсы вакциналаудың деңгейін көтеру,-
жан-жақты қамтылған, денсаулық сақтаудың 
негізгі ұлттық мәселелерімен байланысқан 
ауқымды міндеттерді қамтиды. 

Ұзақ мерзімді жалпы мақсаттар міндеттерді 
сипаттайды және коммуникациялық іс-ша-
раларды өткізудің қажеттілігін нұсқайды. Бұл 
жерде мақсатты топтарды, коммуникациялық 
орынды және уақытты, немесе жолдау қан-
дай болуды анықтау, сондай-ақ осы кезеңде 
міндеттердің себептерін түсіндіру қажет емес 
(мәселен, кейбіреулер вакциналануға неге 
келмейді), алайда мүмкіндік туғызатын ком-
муникациялық стратегияның жалпы міндетін, 
шешімін түсіну және еске сақтау керектігін 
мойындау қажет. Мысал ретінде ортақ мақ-
сат мынадай болуы мүмкін: «Қазақстан Ре-
спубликасында қызылшаға, паротитке және 
қызамыққа қарсы балаларды вакциналаумен 
қамтуды арттыру».

Нақты мінез-құлықтық мақ-
саттарды айқындау 
Коммуникациялық стратегияларды әзірлеуде 
стратегия бағытталған мінез-құлықтық үлгіні 
анықтау керек. Себептер қатарына нақтылық 

қажет: процесске қатысушылардың дерлігі-
не айқын мақсаттар барынша ортақ көрінуін 
қамтамасыз етеді, ал мониторинг пен про-
гресті өлшеу барынша қарапайым әрі сенімді 
болады. Коммуникацияның нақты мақсатта-
рын әзірлеудің қарапайым тәсілі келесі үш 
сұрақты қоюға келіп тіреледі: 

Сіз мақсатты тобыңыздың  
не істегенін қалайсыз?

Сіз мақсатты тобыңыздың оны 
қашан істегенін қалайсыз?

Егер сіздің қалағаныңызды істесе, 
оның мақсатты тобыңызға пайдасы 
қандай?

Бастапқы ақпарат қажет, мәселен, кім негіз-
гі аудитория болып табылады, мәселесі неге 
тіреледі, неліктен қалаулы мінез-құлық ен-
гізілмейді және т.б. (Қазақстанда вакциналау 
бойынша «Балаларды жоспарлы вакциналау 
жөніндегі ата-аналар мен медициналық қыз-
меткерлер арасындағы білім, қарым-қатынас 
және тәжірбие» әлеуметтік зерттеулерінің 
негізгі нәтижелерімен қысқаша танысу үшін 
15-бетті қараңыз). 

Мінез-құлық туралы мағлұмат –бұл бір 
бөлек, ал соған сәйкестелінген әрекет – мүл-
дем басқа. Біреу мінез-құлқын өзгертуі үшін 
коммуникация қажет, ал коммуникациялық 
стратегияда коммуникацияның мақсаты көр-
сетілуі тиіс.Күтілетін нәрсені кім, қашан, қайда 
және неге істеу керек, бұл өз кезегінде мақ-
сатты анықтауға әкеледі.
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МАҚСАТТЫ НАҚТЫЛАУҒА АРНАЛҒАН SMART-КЕСТЕ

Өзіңіздің SMART-мақсатыңызды жазыңыз: 

Мәселен:  
• Кім? Балалардың ата-анасы
• Нені? Балаларын вакциналауға алып бару
• Қашан? Екпе егу кестесіне сәйкес (екпе егудің Ұлттық күнтізбесі).
• Қайда? Ауруханалар мен емханаларда.
• Не үшін? Балаларды қандай да бір аурулардан қорғау үшін.

Нақты (S)

Өлшенетін (M)

Қолжетімді (A)

Маңызды (R)

Уақытқа байланысты 
шектеулер (T)

Мақсатта күтілетін нәтиже нақты анықталуы керек әрі «кім 
қатысады?», «неге жетеміз?» және «қай жерде?» тәрізді 
сұрақтарға жауап берілуі тиіс. Нақты мақсат іс-әрекеттердің 
түрлерін анықтауға көмектеседі.

Мақсаттарда прогресс көрсеткіші көрсетілуі керек әрі 
ол «қаншалықты жиі»  немесе «қанша?» тәрізді осындай 
сұрақтарға жауап берілуі тиіс. Бұл мақсатқа жеткенді 
анықтауға мүмкіндік береді.

Мақсатта анықталған күтілетін өзгерістер белгіленген мерзімдерде 
және қолданымдағы ресурстарда шынайы болуы тиіс.

Мақсат бағдарламаның жалпы мақсатына жетуіне жағдай 
туғызуы тиіс. Бұл бағдарламаға маңызды іс-шараларды  
әзірлеуге көмек болады. 

Мақсат қалаулы өзгерістерге жету үшін уақытқа байланысты 
шектеулерді қосу керек. 
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Енді өзіңіздің SMART-мақсатыңызға қараңыз, ол өлшемшарттарға сәйкес пе? 
Олай болмаса, мына жерге көшіріп жазыңыз:

SMART-мақсаттар құру үшін бақылау тізімі ИӘ ЖОҚ

Мақсат нақты ма? 
(мақсатты топ халық, географиялық тұрған орны және  

олардан талап етілген іс-әрекет анық айқындалған ба?)

Мақсат өлшенімді ме? 
(Күтілетін өзгерістер ауқымы айқындалған ба?) 

Мақсат қолжетімді ме? 
(Белгіленген мерзімде және қолданымдағы ресурстардың 

көмегімен ол қолжетімді бола алады ма?) 

Мақсат өзекті болып табылады ма? 
(Ол бағдарламаның ортақ мақсаттарына үлес қоса алады ма?) 

Мақсаттың уақытқа байланысты шектеулері бар ма?
(Мақсатқа жетудің мерзімдері көрсетілген бе?)

Мақсат бір нәтижеге қатысты ма? 

Мақсат анық тұжырымдалған ба?  
(қалаулы іс-әрекет пен нәтиже түсінікті баяндалған ба?)
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 ОЗЫҚ ТӘЖІРБИЕ!

Коммуникация бойынша Нью-Йорк университетінің тренингінен мысал (ДДСҰ, 
2009). «Мінез-құлықтық мақсат – жыл бойына барлық аумаққа [тұрған орны] үш 
апта көлеміне жөтелінен айықпаған, шамамен 400 мың адамға (ерлерге, әйел-
дерге және кез келген жастағы балаларға) қақырықты туберкулезге тегін тестіле-
уге  тағайындалған мемлекеттік 320 медициналық мекемелердің біреуіне  келуді /  
жеткізу ұсынылады.

Назар аударыңыз, бұл мысал қаншалықты нақты, туберкулезбен күресуге қатысушы 
адамдар санын «х» деп белгілеудің орнына, барынша нақты бір сан көрсетіледі. 

@UNICEFKazakhstan / 2021 / Руслан Карсамов

Біздің қызылша, эпидемиялық паротит 
және қызамық инфекцияларынан вакци-
налаудағы нақты мінез-құлықтық мақса-
тымыз: Қазақстанда ата-аналар өздерінің 12 
айлық және 6 жастағы балаларын қызылша, 
эпидемиологиялық паротит және қызамық 
вирустарынан екпе алу үшін аурухана/емха-
наға алып келуі балаларды осы аурулардан 
қорғауы және елде  қызылшаның таралуы-
ның алдын алу үшін.

Егер де жаңа ақпарат алынған болса, мақсат-
тарды барынша соңғы кезеңдерінде қайта 
қарап шығып, қайта тұжырымдауды ұмыт-
паған жөн, мәселен, мақсатты топтар мен 
олардың қажеттіліктерін. Коммуникациялық 
стратегияда үштен артық нақты мақсаттың 
болмауы ұсынылады. Мақсаттардың тым көп 
болуы стратегия бағытын жоғалтады және 
прогреске кедергі келтіруіне алып келеді. 
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АУДИТОРИЯЛАРДЫҢ ТАЛДАУЫ – БІЗ КІММЕН БАЙЛАНЫС 
ОРНАТАМЫЗ ЖӘНЕ НЕЛІКТЕН БҰЛ МАҢЫЗДЫ

4-КЕЗЕҢ

 ОЗЫҚ ТӘЖІРБИЕ!

Коммуникация бойынша Нью-Йорк 
университетінің тренингінен мысал 
(ДДСҰ, 2009).

«Мінез-құлықтық мақсат – жыл 
бойына барлық аумаққа [тұрған 
орны] үш апта көлеміне жөтелі-
нен айықпаған, шамамен 400 мың 
адамға(ерлерге, әйелдерге және кез 
келген жастағы балаларға) қақы-
рықты туберкулезге тегін тестілеуге  
тағайындалған мемлекеттік 320 ме-
дициналық мекемелердің біреуіне  
келуді/жеткізу ұсынылады.

Назар аударыңыз, бұл мысал қан-
шалықты нақты, туберкулезбен 
күресуге қатысушы адамдар санын 
«х» деп белгілеудің орнына, барын-
ша нақты бір сан көрсетіледі.

МАҚСАТТЫ 
АУДИТОРИЯЛАРДЫ 
АЙҚЫНДАУ 
Мақсатты топтардың білімі – коммуникаци-
яның табысты стратегиясының жолы. Мақ-
сатты топтарды ұғыну және жетістікке  же-
туге бағытталған стратегияның мінез-құқына 
кедергі болатын тосқауылдар уақытты талап 
етеді, дегенмен коммуникациялық стратегия-
лардың бағытын елеулі түрде арттырады. 

Мақсатты аудитория коммуникациялық 
жағдаяттарға қарай әр түрлі тәсілдермен 
анықталуы мүмкін. Мақсатты аудиторияның 
шешуші сәті – ол сіздің науқаныңызға ықпал 
ететін аудитория болуы тиіс. Мәселен, егер 
вакциналаудан өтпейтін халықтың белгілі бір 
буыны болатын болса, сол буынды анықтау 
қажет. Мақсатты аудитория жынысымен, жа-
сымен, гендерлік тиесілігімен, діни көзқара-
сымен, географиялық жағдайымен және тағы 
да басқа белгілерге байланысты  анықталуы 
мүмкін. Тіпті, егер іс-шарамыздың мақсаты 
12 айлық балаларды вакциналау болса, біз 
тікелей балаларға емес, олардың ата-анала-
рына/қамқоршыларына және оларға ықпал 
ететін үшінші тараптағы адамдар, мәселен 
– аталары мен әжелеріне, сондай-ақ меди-
циналық ұсыныстар туралы сөз қозғалғанда, 
олар тыңдайтын белгілі адамдарына бағыт-
таймыз. 

Біздің пікіріміз бойынша ықпал ететін және 
осы топтарға әсер беретін негізгі мақсатты 
аудиторияларды қарастырамыз. Жұмыс жа-
сайтын аудиторияңызды түсіну, онымен қа-
лай қарым-қатынас жасауды, басқаларды 
емес, белгілі бір мінез-құлық үлгісін ұстануға 
не қозғайтынын білу, және тағы басқасы аса 
маңызды. Сіз көбірек білген сайын, оған жа-
уап беретін шараларды да барынша жақсы 
нақтылай аласыз.
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Бастапқы аудитория (сондай-ақ мақсатты 
аудитория деп аталады) – өз мінез-құлықта-
рын өзгертуі немесе түзетуі үшін нақты бір 
үндеулермен тікелей байланысуды қажет 
ететін адамдар тобы. 

Екінші реттік аудитория – бұл ресми (және 
ресми емес) әлеуметтік желілер және баста-
пқы аудиторияның, отбасы, достарды, құр-
дастарды, әріптестерді және діни орталарын 
қосқанда, мінез-құлқына ықпал ете алатын 
әлеуметтік қолдау жүйесі. Алайда, екінші рет-
тік аудиторияны атау жөнінде сөз қозғалған-
да, барынша нақты болыңыз және «мүдделі 
тараптар», «қауымдастық мүшелері» және 
«дін жетекшілері» тәрізді жалпы терминдерді 
қолданудан аулақ болыңыз. Оның орнына, 
нақты болыңыз, мәселен «ұстаздар» немесе 
«аналар» тәрізді аудиторияларды атаңыз. 

Үшінші аудитория – бұл басқа қатысушы-
лардың мінез-құлықтарына іс-әрекеттерімен 
жанамалап көмек беретіндер немесе кедергі 
келтіретіндер.Үшінші аудиториялардың әре-
кеті мінез-құлықтың қалаулы өзгеруін қолда-
уға қолайлы орта жасап, әлеуметтік, мәдени 
және саяси факторларды барынша кеңінен 
көрсетеді. Оларға жергілікті билік органдары, 
құқық қорғау органдарының қызметкерлері, 
БАҚ және т.б. жатады. 

Мәселен, қызылшаға қарсы балаларды вак-
циналауды өткізу кезінде бір айдан 12 айға 
дайінгі сәбилердің тәрбиешілері немесе 
ата-аналары/қамқоршылары және таяу ара-
да алты жасқа толатын балалары бар ата-а-
налар мақсатты аудитория болып табылады. 
Бұл жерде балаларының денсаулығына қаты-
сты шешім қабылдаушы әкелер мен аналар 
туралы сөз қозғалуда. Оларға ықпал ететін-
дер отбасының жоғары буынды мүшелері, 
достары, қауымдастық жетекшілері, медици-
налық персоналдар, өз кезегінде заңдар мен 
ұсыныстардың да ықпалы бар. 

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 
ТОСҚАУЫЛДАР 
Коммуникациялық стратегияларды әзірлеу 
кезінде мұқият қарап әрі зерттейтін тосқа-
уылдардың үш түрі бар. Оларға коммуника-
циядағы тосқауылдар, ақпараттандырудағы 
тосқауылдар және мінез-құлықтық үлгілер-
дегі өзгерістер жатады. 

Әрбір тараудың астында көрнекілік үшін не-
гізгі мәселелердің мысалдары келтірілген. 
Олар нақты мәселелерге қарай түзетілген 
болуы тиіс. Ең бастысы, бірінші айтылғанды 
олардың қабылдауы, қауіптенулерін және 
мәселелерін анықтау үшін, мақсатты аудито-
рияларға сұрақтар қоя отырып, ақпарат алу. 

Құны: әдетте адамдар вакцина алғысы ке-
леді, бірақ оны қымбат деп санайды. Бұл 
вакцинаның тек ақшалай құнына ғана емес, 
вакцина ектіру үшін емханаға дейін жетуге 
жіберілетін уақыт және жұмсалынатын табысты 
есептеген көзқарас. 

Мүмкіндік: шалғай өңірдің тұрғындары үшін 
вакциналау бекеті тым алыс болуы, вакцина 
ектіру үшін жол жүру қаражаты қымбатқа 
шығуы, оларда вакцина ектіру үшін қажетті 
құжаттары болмауы немесе қалағандардың 
бәріне вакцина мөлшері жетпей де қалуы 
мүмкін.

Жетілмеген инфрақұрылым: көптеген жағ- 
дайларда адамдарды инфрақұрылымның өзі 
және өзара әрекеттестік тәжірбиесі немесе 
нашар қызмет көрсетілуі, кезекте ұзақ уақыт 
тұруы, түсініксіз үдерістер және ретсіз жұмыс 
уақыттарын қосқанда күтім жүйесі үркітеді.  
Мұндай уайымдар олардың сенімдерін өшіріп, 
вакциналаудың қолданымдағы бекеттеріне 
хабарласуға күдік туғызуға мәжбүрлейді. 
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СҰРАҚТАР ҮЛГІСІ:   

• Мақсатты топтың (аурудың атауы) 
қарсы вакцинадан хабары бар ма? 

• Олар вакцинаның неліктен қажет 
екендігін біледі ме?

• Олар вакцинанын қашан және 
қайдан алу керегін біледі ме? 

• Оларды вакцина алуға бағыттау 
үшін, қолданымдағы ақпараттар 
түсінуге қиын немесе пайдасыз 
болып табылады ма? 

• Оларда вакцина жайлы, жағымсыз 
әсерлері туралы мәліметтерді 
қосқанда, жақын маңдағы 
вакциналау орталықтары мен 
вакцина егу процессі туралы дәл 
ақпарат бар ма? 

• Оларда вакциналаудың қай 
тақырыптарынан жеткілікті 
түрде дәл ақпараттар жоқ? 

СҰРАҚТАР ҮЛГІСІ: 

• Мақсатты топқа вакцина алу 
үшін жақын маңдағы медициналық 
мекемеге жетуге қанша уақыт 
қажет? 

• Олар емханаға немесе вакциналауға 
жүріп бара алады ма? Егер бара 
алмаса, неліктен? 

• Олар емханаға немесе вакциналауға 
баратын жол ақысын төлей ала ма?

• Олар клиникаға қай уақытта 
жетеді, жету жылдам әрі қауіпсіз бе?

• Оларға вакцина жайлы ақпарат 
жылы шыраймен беріледі ме? 

• Өз балаларының вакциналау 
процессін жеңілдететін не болуы 
мүмкін?

АҚПАРАТТЫҚ  
ТОСҚАУЫЛДАР
Жалған ақпарат: аурудың себептері, оның 
жағымсыз салдарлары мен вакциналау 
жоспарлары туралы жалған ақпараттар тез 
таралуда әрі әлеуметтік желілерді қолдану 
күшеюде. Бұл пайдалы әрі қажетті ақпарат-
пен алмасуды қиындатады және оған деген 
сенімді төмендетеді. 

Сәйкес ақпараттың болмауы: халықтың 
кейбір топтарының пайдалы да қажетті және 
сенімді ақпаратқа мүмкіндіктері болмай 
отыр, мәселен, жағымсыз әсерлері, вакцина-
лау орталықтары немесе тіпті неліктен екпе 
алу керектігі жөнінде. Бұл әсіресе әлеуметтік 
және экономикалық әлсіз әрі шалғайдағы 
тұрғын топтарына тән.

Ақпараттардың кешенділігі: қажетті ақпа-
раттар анықталғанға дейін, адам қандай 
ақпаратқа кезіккенін түсінуі қажет. 

Денсаулық сақтау жүйесіне және вакцинаға 
деген сенім негізгі себеп болып табылған-
дықтан, дүние жүзі бойынша адамдар екпе 
алып, өз балаларын вакциналауда.  Олардың  
вакцинаға деген қарым-қатынасын әрі қалай 
болғанда да неліктен әрқалай санайтынын 
түсіну үшін, қалаулы мінез-құлыққа қалай қа-
райтынын анықтау өте қажет. 

ЖАЛПЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҚ 
КЕДЕРГІЛЕР 
Әлеуметтік басым нормалар: адамдар 
қоғамдастықтарындағы басқалардың істе-
гендерін басшылыққа алады. Нақты вакци-
наға қатысты стигматизация олардың қолда-
нысына қиындықтар туғызуы мүмкін. 

Қате түсінік: адамдарда кейде қате ой-пікір-
лер мен нанымдар туындайды. Бұл жалған 
ақпараттың немесе қауымдастықтың өз ішін-
де жалпылама қабылданған қандай да бір 
практика салдарынан үрейленуге, қарсыла-
суға немесе вакцинаға деген сенімсіздікке 
әкелуі мүмкін. 
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Қазақстан  
Республикасындағы 
вакцинаға деген қарым-
қатынас және білім, 
тәжірибелер туралы негізгі 
бес тұжырым 
Ақпарат жинақтауға аттанбастан бұрын,фор-
мативті зерттеуді жүргізу қажет (мәселен, ка-
бинеттік талдау). «Балаларды жоспарлы вак-
циналау туралы ата-аналар мен медицина 
қызметкерлері арасындағы білім, қарым-қа-
тынастар мен тәжірибе» (2020 ж.) зерттеуі 
жоғарыда көрсетілген сұрақтарға жауап бе-
ретін негізгі кейбір маңызды нәтижелерге 
сәулесін түсіреді, және вакцинаға ата-аналар-
дың қарсы болуларының себептерін анықтай-
ды. Есептің толық мәтініне сілтеме ЮНИСЕФ. 
https://uni.cf/3IMzWT4

1. Ата-аналардың ортасындағы вакцина 
туралы ақпараттың негізгі дереккөздері  
медицина қызметкерлері мен мамандан-
дырылған сайттар болып табылады. Осы 
дереккөздермен қолданушы ата-аналар 
балалар екпесіне қатысты жиі оң пікірде 
болады. 

2. Ата-аналардың ортасындағы вакцина 
туралы ақпараттың негізгі дереккөздері  
медицина қызметкерлері мен мамандан-
дырылған сайттар болып табылады. Осы 
дереккөздермен қолданушы ата-аналар 
балалар екпесіне қатысты жиі оң пікірде 
болады. 

3. Ата-аналардың ортасындағы вакцина 
туралы ақпараттың негізгі дереккөздері  
медицина қызметкерлері мен мамандан-
дырылған сайттар болып табылады. Осы 
дереккөздермен қолданушы ата-аналар 
балалар екпесіне қатысты жиі оң пікірде 
болады. 

СҰРАҚТАР ҮЛГІСІ:
• Мақсатты аудитория вакцина 

жайлы ақпаратты қайдан алады? 
Неліктен? 

• Олар вакциналауды қалайды ма 
(вакцина түрін көрсету,мәселен, 
COVID-19 немесе қызылша, 
эпидемиологиялық паротит және 
қызамық вирусы)? 

• Олар вакцинаны қауіпсіз деп 
санайды ма? 

• Олар вакцинаны тиімді  болады деп 
есептейді ме? 

• Олар вакциналаудың жағымсыз 
әсерлерінен немесе ауырсынулардан 
қорқады ма? 

• Олар ауырып қалу қаупіне 
ұшыраймыз деген ойда ма 
(вакциналау жүргізілген ауруды 
көрсетіңіз)?

• Олар коронавирусқа шалдығуды 
денсаулыққа қауіптідеп  
есептейді ме? 

• Олар мұны қоршаған ортасына 
қауіпті деп санайды ма?

• Айналасындағы адамдардың 
қаншасы вакциналаудан өткендерін 
біледі ме әрі көңіл бөледі ме? 

• Әдеттегідей олар айналасындағы 
басқа адамдардың не істеп 
жатқандарын қадағалайды ма?

• Олар екпе аламыз деп шешті ме, 
алайда істі соңына  дейін жеткізе 
алмады ма? 

• Олардың екпе алуына не түрткі 
болуы мүмкін? 

Скептицизм: бұл адамдардың вакцинаға де-
ген сенімсіздігі, олардың артықшылықтарын 
көрмеуі, жиі себептердің  қатары ақпарат-
тардың жетіспеушілігінен бастап, статистика-
ны түсінбеуі және екпелер нашар жағымсыз 
әсерде болғанын естумен аяқталады. 

https://www.unicef.org/kazakhstan/kk/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B-%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D1%88%D0%B0-%D3%99%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83-%D0%BD%D3%99%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%96
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4. Ата-аналардың вакцинацияға үстірт 
көзқарасымен бірге тиімді қарым-қаты-
настың болмауы асқынулар мен жанама 
әсерлер түрінде вакцинация нәтижелері 
туралы қорқыныштың сақталуына ықпал 
етеді. Бұған месенджерлер мен әлеумет-
тік желілер арқылы бұрмаланған ақпа-
раттардың (көбінесе қатты эмоционалды 
сипатқа ие) бақылаусыз таралуы едәуір 
дәрежеде жәрдемдесуде.

5. Зерттеуге қатысушылардың ой-пікірі бой-
ынша, балалар вакциналау туралы ата-а-
наларды ақпараттандыру құралдары және 
тиімді әлеуетті арналары әлеуметтік жар-
нама (мәселен,  COVID -19 қарсы вакцина), 
танымал иммунологтардың, эпидемио-
логтардың, педиатрлардың қатысуымен 
болатын сұхбат алаңдары, әлеуметтік 
желілерде толығымен жайылған посттар-
дың тікелей көрсетілімі болып табылады. 

ФОРМАТИВТІ  
ЗЕРТТЕУ
Қауымдастықтар/қоғамдастықтар мәселені 
немесе міндетті қалай қабылдайтынын және 
ұғынатынын түсіне отырып, әзірлеу үшін ара-
ласудың сәйкес шаралары қажет. Қоғамда-
стық – бұл адамның қоршаған өз ортасына 
байланған орын. Қоғамдастық үй қожалығы-
ның айналасындағы шағын аудандар, қала-
лар, ауылдар тәрізді болуы мүмкін. Сондай-ақ, 
ол өзіне пікірлер мен құндылықтар және т.б. 
негізделген өзара әрекеттестіктің географи-
ялық емес әлеуметтік желілерін қоса алады. 
Қоғамдастықтың адамға ықпалы әрбір елдер-
де өзгеше, әдетте ол мектептер, діни орын-
дар және басқа да ықпал ететін факторлар 
арқылы пайда болады. Қоғамдастықтың мү-
шелерімен өзара әрекеттестік жасау әзірлен-
ген хабарламалар қабылдануына, сенім мен 

абыройды нығайтуға шешуші маңызы зор, 
ал қорғау шаралары үлкен ықтималдықпен 
қабылданған. Қолданымдағы құрылымдар-
ды қолдана отырып, табанды түрде жергілікті 
қоғамдық топтармен жұмыс жасау ұсыныла-
ды, себебі төтенше шаралар түзілген желіде 
және сенімді қарым-қатынаспен құрылады.  

Қолда бар ақпаратты толықтыру және тал-
дауға негізделген болжамдар мен қорытын-
дыларды растау маңызды ақпаратты жіберіп 
алмау үшін төрт немесе бес ойластырылған 
сұрақты пайдалана отырып, жылдам сұхбат 
немесе сауалнама арқылы жүзеге асырылуы 
мүмкін. Медбикелермен және дәрігерлермен 
адамдардың неліктен вакцина алғаны немесе 
алмағаны туралы сөйлесу де маңызды. Алай-
да, вакцина алмаған адамдар медициналық 

ЖАҢА АҚПАРАТТАР ПАЙДА 
БОЛҒАН КЕЗДЕ АРТҚА ОРАЛЫП, ӨЗ 
МАҚСАТЫҢЫЗҒА КӨЗ ТАСТАҢЫЗ.
ОЛ ӨЗ КҮШІНДЕ МЕ? БАСҚА МАҚ-
САТҚА ДЕГЕН ҚАЖЕТТІЛІК БАР МА?
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орталықтарға хабарласпайтынын да ұмыт-
паған жөн, демек, басқа жағдайларда ата-а-
налармен тікелей сұхбаттасу құнды ақпарат-
тар алудың басқа жолдарын ашуы мүмкін. 
Маңызды ақпарат алу үшін, фокус-топтарда 
талқылау және жекелей сұхбаттасулар тиімді 
дереккөздер бола алады. Кабинеттік талдау-
лар барысында жасалған біздің болжамдар 
мен тұжырымдарды тексеруге ойласты-
рылған төрт-бес сұрақтан тұратын қарапай-
ым формативті сауалнамалар да әдетте жет-
кілікті (тәсілдерді №2 Қосымшадан қарау).

Қолданылатын тіл және  қандай ақпарат қай 
тілдерде қолжетімді екендігін тексеру на-
зарға алуды қажет ететін маңызды факторлар 
болып табылады. Мақсатты аудитория әртүр-
лі дереккөздерден ақпарат алады, және бұл 
жерде тіл елеулі рөл атқарады. Бірнеше жеке 
тәсілдер мен төменде келтірілген сұрақтар 
көбірек ақпарат алуға көмектеседі.  

TOMA — мақсатты 
аудиториялар арасындағы 
проблеманы талдау мәнісі

Мақсатты аудиториялар (TOMA) арасындағы 
проблеманының негізін анықтау белгілі сұ- 
рақтармен адамдардың тікелей ассоциаци-
ясын және қабылдауларын зерттеуге мүм-
кіндік береді. Ол үшін әр алуан адамдарға 
сауалнама жүргізіледі:олар белгілі бір сөзді 
немесе фразаны (ұсынылатын мінез-құлыққа 
байланысты) естіген кезде, бірінші ойына не 
келеді, екіншіде не, ал үшіншісінде. Осылай-
ша, осы тұрғыдағы сауалнамаларды өткізген-
нен кейін, қауымдастықта нақты аурулар мен 
мінез-құлыққа қатысты адамдардың назар 
аударатын ойын білуге болады.

Мақсатты аудиториялар арасындағы про-
блемалардың негізін талдау адамдардың 
ағымдағы ойын түсінуді кеңейтеді және 
белгілі бір мінез-құлық адамдар санасынан 
қалай орын алғанын, ауруға және тиісті мі-
нез-құлыққа қарым-қатынасын өзгерту бой-
ынша жұмысты бағыттайтын факторларды 
анықтайды. 

TOMA қолданудың тағы бір жолы – мі-
нез-құлық брендін жақсарту үшін «мі-
нез-құлық брендтеріне» назар аудару болып 
табылады.Мәселен, бағдарлама (даму) өзге-
рудің негізгі қозғаушы күші ретінде денсау-
лық сақтау мамандарын жұмылдырса, бірақ 
денсаулық сақтау мамандарымен ұсынылған 
қызметтерді қоғам нашар қабылдаса, негізгі 
стратегиялық назарды оны қалай еңсеру мен 
осы қабылдауларды өзгертуге аудару керек. 
Алғашқы үш жауапты алғаннан кейін келесі 
сұрақтарды қолданыңыз. Олар мына тұрғыда 
болуы мүмкін: «Сіз былай дедіңіз...., осы тура-
лы біраз толығырақ айтып жібересіз бе? Сіз 
осы жөнінде не ойлайсыз?» 

ТОМА әдісіне қосымша қысқа және жыл-
дам сұхбаттарды қолдануға болады. Өзінің 
тиімділігін келесі сұрақтар дәлелдеді:  

• Неліктен сіз (немесе сіздің  
балаңыз) екпе салдырасыз? 

• Сіз үшін вакцина жайлы қандай 
ақпарат маңызды?  

• Вакцина жайлы ақпаратты сіз 
қайдан аласыз?

Немесе 

• Неліктен сіз екпе салдырмайсыз? 

• Сіз ақпаратты қайдан аласыз? 

• Вакцина жайлы сіз не білгіңіз  
келеді?
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Мұндай сұрақтар мақсатты аудиториялар 
жайлы ой салады, және аудиторияны қам-
тыған ақпараттық дереккөздер туралы мәлі- 
меттердің маңыздылығы кем емес.  

 ОЗЫҚ ТӘЖІРБИЕ!

Адамдардың коронавирусқа қарсы 
вакцинаны қабылдауына арналған 
Мәскеуде болған кішігірім зерттеуде 
негіздемелердің ортасынан бірінші 
орында екпе алмаудың себебі рес-
поденттердің немқұрайлығы, екін-
шіден – асығудың қажеттілігі болма-
уы,ал үшіншіден – қауіпсіздігі үшін 
қауіптену болып шықты. Адамдар 
вакцинаны шұғыл бір нәрсе ретінде 
қабылдамады, өйткені оны жасатуға 
ынталанбады (ДДСҰ, 2021). Ақпарат 
беру түсіндіру мен ынталандыруға 
шоғырлануы тиістігін, неліктен вак-
циналау дұрыс шешім болып табы-
латынын талдау еске түсіре алады. 
Сондай-ақ қауіпсіздік пен вакцина-
ның жағымсыз әсерлері жөніндегі 
ақпаратқа назар аударған жөн. 

ҰСЫНЫС: зерттеуді бірден кішігірім таңдау-
лы топқа жүргізген дұрысырақ. Олар не ой-
лайды, мәселен, вакциналау туралы респон-
денттердің болжамы қалаулы өзгерістерге 
алып келмейді. Мақсатты топтармен әңгіме-
лесудің өмірлік маңызы бар, басқа бір дерек-
көздерден келген ақпарат (мәселен, медби-
келер мен дәрігерлерден) мақсатты топтар-
мен сөйлескендей, мұндай сапаны бермейді. 
Сондықтан, мүлдем ешкім болмағаннан гөрі, 
кем дегенде 10 адамды сауалнамаға қаты-
стыру керек.
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КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ХАБАРЛАМАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ, 
МАҚҰЛДАУ ЖӘНЕ ТАБЫСТАУ

5-КЕЗЕҢ

Әрекетке шақыру болатын коммуникаци-
ялық хабарламалар (шақыру) – бұл нақты, 
шынайы, бірнеше сенімді арналармен жет-
кізілетін және жақсаруға алып баратын, тал-
пындыратын негізгі хабарлама болып табы-
лады. Осы тарауда мақсатты аудиторияға 
ықпал ететін коммуникациялық хабарлама-
ларды жеткізетін және тестілеуге, әзірлеуге 
арналған шабыттандырушы дереккөздер мен 
тәсілдер ұсынылған.  

Негізгі коммуникациялық 
хабарламаларды әзірлеу 

Коммуникациялық хабарламаларды әзірлеу 
кезінде қандай аспектілерді ескеру керекті-
гі келесі сұрақтарда ашылады. Коммуника-
циялық команда шеңберінде талқылаулар, 
брейншторминг (brainstorming), қайталама 
талқылаулар мен қайталама пысықтаулар 
өткізу ұсынылады, бұл әрқилы көзқарастар-
дың, идеялардың және пайымдаулардың 
соңғы нәтижеге ықпал етуіне мүмкіндік бо-
лып табылады. Хабарлама зерттеудің нәти-
желеріне негізделуі (№4 кезеңдегідей, әсіре-
се зерттеудің нәтижелеріне ерекше көңіл 
аудара отырып) және мақсатты аудитория-
лардың қатысуымен тығыз ынтымақтастықта 
әзірленуі тиіс. 

• Қазіргі уақытта нақты аурулар, 
вакцина және соған байланысты мі-
нез-құлықтар туралы қандай хабарла-
малар таралуда? 

• Мақсатты аудитория нені білгісі 
келеді? 

• Қандай хабарламалар әрекетке қозғай-
тын негіздемелерге қызмет етеді? 

• Әртүрлі аудиторияларға әркелкі үн-
деулер қажет пе (мәселен, аналар мен 
әкелерге әртүрлі жолдаулар қажет пе)?

• Тұрақты қауесеттер мен жалған ақпа-
раттар бар ма? Жалған ақпараттарға 
қалай қарсы тұруға болады?

Хабарламаларды жеткізу  
көздерін қарастыру:

• Мақсатты аудиторияға қандай топ-
тардың ықпалы бар?

• Қазіргі уақытта қоғамдастықта сенім-
ді, ақпарат дереккөздерінің сеніміне кім 
лайықты және неліктен (спорт қай-
раткерлері, әртістер, саясаткерлер, дін 
жетекшілері, басқалары)? Қандай ақпа-
раттық дереккөздер сенімді, сенімге 
лайықты түрде қарастырылады?

• Қоғамдастықта нақты мінез-құлық-
тар туралы сенімді, ақпарат дерек-
көздерінің сеніміне лайықты кім болуы 
мүмкін (әжелер мен аталар, ата-ана-
лар, ақсақалдар, дәрігерлер, медбике-
лер және т.б.)?

• Қандай дәрежеде медицина персона-
лы сенімді, ақпарат дереккөздерінің 
сеніміне лайықты бола алады?
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се ата-аналардың фокус-тобында талқылауға 
салуға болады. Мінсіз топ төрт-алты қаты-
сушыдан тұрады. Аналар бір топты, ал әкелер 
басқа топты құрай алады. Сұрақтардың кей-
бір үлгілері төменде келтірілген. 
2-Қосымшада материалды тексеруге арналған 
фокус-топтық талқылау үлгісі келтірілген.

Негізгі сұрақтар :

• Сіздің ойыңызша,  
бұл хабарлама не туралы?  
Оны кім таратып жатыр?

• Хабарлама жағымды ма?

• Сіз бұл хабарламаға сенесіз бе?

• Сіздің ойыңызша хабарламада 
неұсынылған?

• Хабарламада ұсынылған мінез- 
құлыққа ілесер ме едіңіз? 

• Оны жақсартуға сізде ұсыныстар 
бар ма?

Тестілеудің нәтижелері бойынша қажетті 
жағдайда хабарламаны (ларды) өзгертіңіз.

Коммуникациялық 
хабарламаларды тарату
Коммуникациялық арналардың тиімділі-
гін (мәселен, тұлғааралық қатынас, БАҚ, 
қоғамдастықтағы диалог), халықтың мақ-
сатты топтарына ақпараттардың қажетті 
түрін жеткізу қабілеттілігіне қарай бағалаған 
жөн, адамдардың ақпаратты есте сақтауын 
жолға қою, олардың осы ақпаратты басқа 
да адамдармен талқылауына ынталанды-
ру және өз мінез-құлқын немесе әлеуметтік 
мінез-құлық ережесін (әлеуметтік норма-
лар) және, өз кезегінде алынған ақпараттар  

Арналарды қарастыру: 

• Бір ғана арна жеткіліксіз, бірнеше ар-
наларды қолдану қажет. 

• Мақсатты аудитория үшін комму-
никацияның қолданымдағы арналары 
қандай? 

• Денсаулық сақтау саласының өткен 
коммуникациялық науқандарында ком-
муникацияның қандай арналары қолда-
нылды? Олар іске қосылды ма?

• Бұқаралық ақпарат құралдары қол-
жетімді ме? 

• Радио, теледидар мен газеттердің 
қамтулары қандай? Қандай радио мен 
телеарналар немесе бағдарламалар 
танымалдыққа ие? Қандай газеттер 
барынша оқылымды болып табылады?

• Қандай дәстүрлі бұқаралық ақпарат 
құралдары коммуникацияға қолданы-
лады? 

• «Ғибадатханалар» денсаулық мәселе-
лері туралы хабар тарату үшін әлеу-
етті байланыс арналары ма?

• Мақсатты аудитория әлеуметтік 
желілердің қандай сенімді арналарын 
қолданады? («Әлеуметтік желілер» 
тарауын қараңыз).

Коммуникациялық 
хабарламаларды тестілеу 
Коммуникациялық хабарламаларды әзірле-
геннен кейін және оларды жібергенге дейін, 
оның ықпал ететіне көз жеткізу үшін, олар 
мақсатты аудиторияларда сыналуы тиіс. Ол 
үшін хабарлама туралы сұрақтарды мақсат-
ты аудиториялардың ішіндегі қатысушыларға 
қою керек. Хабарламалар жолданған 20 
ата-анамен байланысып, хабарламаны те-
стілеуге болады. Мұны жекеше түрде неме-
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 ОЗЫҚ ТӘЖІРБИЕ!

Әлеуметтік мобилизация және хабарламаларды жеткізу үлгісі 

Соломон аралдарында ата-аналар вакцинаға жалпы қарсы болмады, алайда 
олардың ойында басқа,  барынша өзекті басымдықтар болды. Денсаулық сақтау 
орталықтары шалғай орналасқан, және медицина қызметкерлерінің ауылдарға 
барғанына қарамастан, балалар уақтылы вакциналауға келмеді.

Коммуникациялық хабарламалар әзірленгенімен, тестіден өткізілмеген. Көз-
ге түсерліктей болғанымен, олар ешқандай әсер бермеді немесе адамдар оған 
селқос  қарады. Фокус-топтар  бірнеше реттен талқылады, және адамдардың са-
насы мен жүрегін жаулаған хабарламалар қарапайым болды: «Балаңыздың ден-
саулығы үшін, оны вакциналауға бірінші мүмкіндікті жіберіп алмаңыз!».  

Денсаулық сақтау Министрлігі жергілікті кеңестермен біріге отырып,  балалар-
дың аурулардан егілгендері жайлы, және оларды ата-аналарына дауыстап оқып 
беруі жөніндегі қарапайым ақпараттық парақшаларды үй тапсырмасы ретінде 
үйлеріне әкелу жүйесін енгізді. Бір уақытта вакциналаудың маңыздылығы жай-
лы ата-аналарының есіне салу үшін жергілікті шіркеулерде жастарға үгіт-насихат 
жасалды,және қашықтықты қысқарту үшін, вакциналаудың жылжымалы бекет-
терін құрды.  Осы тұрғыдағы қарапайым әрекеттер вакицна алғандардың санын 
күрт өсірді және ата-аналардың балаларына вакцинаның маңыздылығы жөнінде 
хабардар болулары артты, бұл коммуникациялық  іс-әрекетке жұртшылықты кең 
көлемде жұмылдырудың маңыздылығын көрсетеді.

негізінде олардың әлеуметтік жүйесінде-
гі басқа адамдардың мінез-құлқын өзгерту. 
Жаппай немесе БАҚ әлеуметтік хабарла-
малар мінез-құлықтың өзгеруіне  өздігінен 
тиісті ықпалын тигізбейді,бірақ диалогқа ын-
таландыратын және тұлғааралық қарым-қа-
тынаспен үйлестіретін жаппай немесе әлеу-
меттік БАҚ мінез-құлықтың тұрақты өзгеруіне 

ықтималдылығын көтеретін синергетикалық 
нәтижені құрайды.    
Коммуникациялық арналар заманауи ақпа-
ратты ұсынуы тиіс, халықтың мақсатты топта-
рын қамту үшін экономикалық тиімді болуы 
керек және мақсатты аудиторияның немесе 
жаппай халықтың елеулі өзара әрекеттесуін 
ынталандыруы қажет.
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КОММУНИКАЦИЯНЫҢ ТҮРЛІ БАЛАМАЛАРЫ 

Мақсатты топтармен жұмыс  
жасауға негізделген тәсілдер 

Топтық немесе тұлғааралық 
коммуникацияның тәсілдері 

Стратегиялық  
коммуникация тәсілдері 

• Мақсатты топтардың мобилизациясы (жалақы немесе жергілікті халықты 
науқандарға тарту үшін қауымдастыққа шығатын адамдарды көтермелеу)

• Қауымдастықты/жергілікті халықты жұмылдыру (ғимаратты жалға алу, жеңіл 
тағамдар және т.б. болуы мүмкін)

• Халықпен жұмыс жасау – халықпен жұмыс жасау бағдарламасын құру және алдын 
ала ақпараттану, халыққа үндеу. 

• Фильмдер көрсету, музыка және т.б. БАҚ түрлерін қолдануға болады.  

• Үйлерді аралау 
• Қоғамдық денсаулық сақтау 

(алдыңғы қатардағы 
қызметкерлер)

• Діни көзқарастар негізіндегі 
мобилизация

• Жылжымалы кинотеатр 
• Мектеп қабырғасында 
• Аналарды қолдау тобы 

• Адвокация (саясат, БАҚ, күн 
тәртібін құру) 

• Бұқаралық ақпарат құралдары 

• Қоғамдық БАҚ

• Әлеуметтік БАҚ

• Ұлттық іс-шаралар 
(мәселен, иммундау күндері, 
фестивальдер)

Тиімді коммуникацияның  
кейбір негізгі тұстары:

Әкімшіліктік мобилизация. Денсаулық 
сақтау министрлігі және т.б. сияқты әкімшілік 
серіктестердің жүріп жатқан коммуника-
циялық капманияны білуін, қолдауын және 
түсінуін тексеру.

Қоғамдастық мобилизация, әлеуметтік 
мобилизация. Қоғамдық топтарды, дәстүрлі 
БАҚ, жаппай жұртшылықты, мектеп оқушы-
лары мен діни орындарды жұмылдыру мен 
ақпараттандыру.

Жарнама. Парақшалар, брошюралар, бан-
нерлер, жалаушалар, плакаттар, радио және 
теледидарлық бейнероликтер тәрізді жарна-
малық материалдар. 

Тұлғааралық қатынас. Қызмет көрсету бе-
кеттерінде мақсатты топтармен жеке кезде-
су немесе олардың үйлеріне бару, олардың 
мәселелерін тыңдау және қарастыралатын 
мәселе туралы әңгімелесу. 

Қызмет көрсету орталықтарда ақпараттар 
тарату. Коммуникациялық хабарламалар қы-
змет көрсету орталықтарында беріледі, мәсе-
лен, медициналық орталықтарда. 

ҰСЫНЫС: алдымен коммуникациялық кам-
панияны өткізбес бұрын, ол туралы министр-
лік пен салалық ұйымдардың барлық қызмет-
керлері хабардар екендігіне көз жеткізіңіз. 
Бұл көрнекілікті және қолдауды арттырады! 
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БАҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР

Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс 
– аздап көпшіліктің жүйкесін жиі тоздыра-
ды, алайда, егер бірнеше жеңіл тәсілдер 
мен кеңестерді білсе, бұл едәуір қарапайым 
іс-шара. 

лады, оны үш адам ұсынады, қарапайым 
тілге көңіл аудара отырып, фактілерге сүй-
енетін қысқа да нақты таныстырылымдар-
мен ашады, соңынан журналистер сұрақта-
рын қояды. Журналистер үшін ақпараттық 
қысқа бюллетендер болуы тиіс. Қосымша 
пайдалы ақпараттар алу үшін, ДДСҰ құрған  
vss-presenting-data-rus.pdf (who.int)  құжатты 
көріңіз.

3. БАҚ-ын оқыту
Таңдаулыларға және тек шақыртумен ке-
летін журналистер үшін немесе БАҚ құпи-
ялықты шамалайтын тақырып бойынша, әрі 
қарай  ұғынулар пен талқылаулар, БАҚ-ның 
назарын талап ету себептерінен хабардар 
болуды арттыратын тиімді тәсіл болып табы-
латын қысқаша негізгі тренинг. БАҚ-на ар-
налған оқыту интерактивті болуы тиіс. Оның 
жүргізілу барысына нақты ақпарат пен мәсе-
лелерге ашық диалог және БАҚ бұл мәселе-
лерді қоғамға қалай баяндау салдары жайлы 
алаң ұсынылады. Төменде келтірілген негіз-
демелер беру картасы БАҚ алдында шығып 
сөйлеуге өте оңды тәсіл. Пайдалы әрі қосым-
ша көмекші тезистерімен дербес болуы үшін, 
басты негіздемелер мейлінше мықты болуы 
керек. 

БАРЛЫҚ АТА-АНА ӨЗ БАЛАЛАРЫНА 
ЖАҚСЫЛЫҚТЫ ҚАЛАЙДЫ. ӨЗ БАЛА-
ЛАРЫНА ЕКПЕ САЛМАЙТЫН АДАМ-
ДАР ВАКЦИНАҒА МҮЛДЕМ ҚАРСЫ  
ЕМЕС, ОЛАРДА СІЗ ЖАУАП БЕРЕ АЛА-
ТЫН БЕЛГІЛІ БІР ҚАУІПТЕНУ БОЛУЫ 
МҮМКІН.

6-КЕЗЕҢ

БАҚ-мен ынтымақтастық 

1. Баспасөз хабарламасын шығару
Баспасөз хабарламасы – бұл ақпаратты не-
месе хабарландыруларды ұсыну мақсатында 
жаңалықтар басылымына жіберілетін өтінім. 
Ол қысқа да мазмұнды, тақырыптан, кіріспе-
ден, неліктен, қай жерде және болып жатқан 
жағдайды бірнеше сөйлеммен сипаттайтын, 
мүмкіндігінше қосымша ақпаратқа берілетін 
сілтемеден тұруы тиіс.

2. Баспасөз мәслихатын өткізу
Баспасөз хабарламасы – бұл мәселеге на-
зар аудартатын, алға қойылған мәселелерге 
немесе іске арналған маңызды БАҚ-ты жи-
наудың тиімді тәсілі. Баспасөз мәслихаты-
на шақыру пресс-анонс немесе БАҚ-қа ті-
келей шақыртулар түрінде жіберілуі керек. 
Баспасөз мәслихаты екі-үш мәселеге арна-

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/373245/vss-presenting-data-rus.pdf
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БАҚ АЛДЫНДА ШЫҒЫП СӨЙЛЕУ ҮШІН НЕГІЗДЕМЕЛЕР БЕРУ КАРТАСЫ 

1. Қызылша қауіпті
2. Халықтың денсаулығын 
қолдауға арналған қажетті 

кампания
3. Вакциналар қауіпсіз

1а. Қызылша адамдардың 
өлім-жітіміне алып келеді. 
Қызылша әлем бойынша 
жас балалар арасындағы 
өлім-жітімнің негізгі 
себептерінің бірі болып 
табылады. Жұқтырған 
әрбір мыңдаған 
балалардың ішінен 1-3 
бала өлуде. (Қызыл кітап 
2015 жылғы, деректер 
АҚШ бойынша)

2а. Біздің ел қызылшаға 
қарсы вакциналау 
кампаниясын бастап, 
келешекте қызылшаның 
көбеюінен алыс болуға, 
алдын ала қадамдар 
жасады

2б. Вакциналауға 
таңдалған мақсатты 
топтар – барлық 
өңірлердегі бірден алты 
жасқа дейінгі балалар. 
Кампания аясында осы 
жастағы топтардан 
балалардың 80% қамту 
жоспарлануда

1б. Аурудың асқынуы 
пневмонияға, 
соқырлыққа, энцефалитке  
(мидың ісінуіне алып 
келетін инфекция), 
ауыр іш өтулеріне және 
осыған байланысты 
сусыздануға, құлақ 
инфекциясына немесе 
ауыр респираторлық 
инфекцияларға алып келуі 
мүмкін

1в. 2013 жылы дүние жүзі 
бойынша 150 мыңға жуық 
өлім-жітім  тіркелген, 
қызылшадан – 400-ге 
жуық өлім-жітім, әр күнде 
немесе әрбір сағатта 16 
өлім-жітім

2в. Адамдардың 
бәрінде  иммунитет бола 
бермейді, алдыңғы жылға 
қарағанда 2014 жылы 
біздің елде қызылшамен 
ауырған жағдайлар көп 
тіркелді. Қамту жоғары 
болмаған жағдайлар 
да болды, және кейбір 
адамдар ескерілмегенге 
ұқсайды

3а. Жиырмадан астам 
жаңа зерттеулер аутизм 
мен вакцина арасында 
байланыстың жоқтығын 
көрсетті

3б. Алаңдау– бұл табиғи 
құбылыс, бірақ фактілерді 
біліңіз

3в. Вакцинаның 
қауіпсіздігі жөнінде 
өзіңіздің дәрігеріңізбен 
сөйлесіңіз



27

Берілгенді ұмытпау керек:

• БАҚ міндеті – әсерлі  
оқиғалар алу.

• Сіздің міндетіңіз – СІЗДІҢ 
оқиғаңызды СІЗДІҢ тәсіліңізбен 
әңгімелеп беру. 

• Қойылған сұрақтарға барлық 
кезде бірден жауап беру 
мүмкін емес. Оның орнына 
өзіңіздің негізгі тезистеріңізді 
сыпайы түрде баяндауыңызды 
жалғастыра аласыз. Егер сіз 
бірдеңе білмейтін болсаңыз, 
ол туралы айтыңыз, сонымен 
бірге мәселенің мән-жайын 
білген кезіңізде олармен 
хабарласатыныңызды да 
айтыңыз. 

• БАҚ жұмыс жасауда өз 
дағдыларыңызды жақсартудың 
жалғыз тәсілі – бұл дайындық, 
даярлықтар мен кері байланыс. 

«БАҚ қатынас жасаудың он құнды 
ережесі» №3 Қосымшадан қараңыз.

Әлеуметтік желілер 
ДДСҰ  вакциналар мен аурулар жайлы жалған 
ақпараттарды пандемия ретінде сипаттайды. 
Көптеген сайттар жалған ақпараттарды наси-
хаттауда және сыбыстарды шындыққа бала-
уда. Әлеуметтік желілермен жұмыс жасауда 
бірнеше негізгі жалпы ережелер мен ұсыны-
стар бар, ал иллюстрацияларға төменде вак-
цинаға қатысты коммуникацияға арналған 
пайдалы үш факті ұсынылған. 



28

ВАКЦИНАЛАУ ТУРАЛЫ КОММУНИКАЦИЯҒА 
АРНАЛҒАН ПАЙДАЛЫ ҮШ ФАКТІ 

«COVID-19  күресу жайлы аңыздар» баяндамасынан үзінді , Ұлыбритания үкіметі, 2020 ж.

А НЕГІЗДЕМЕСІ
Вакцинаның 
қауіпсіздігі  

Сovid-19 вакцинасын 
бекітпес бұрын қауіпсіздікке 

және тиімділікке  мұқият 
тексеріледі

В НЕГІЗДЕМЕСІ
Вакцинаны әзірлеу

Вакцина – адамдарға 
сынау үшін көп мөлшердегі 

волонтерлар мен 
қаржыландырудың, ғылыми 

ынтымақтастықтың 
теңдессіз деңгейінің 

нәтижесінде ең қысқа мерзімде 
әзірленген қауіпсіз шешім 

С НЕГІЗДЕМЕСІ
Вакциналар аурудың 
қаупін азайтады

Вакцина алу 
COVID-19 індетімен 

қатты ауырудың 
қаупін азайтады

Сіздің не жариялайтыныңыз  
туралы  фактілер 

• COVID-19 барлық вакциналарын 
қауіпсіздікпен қамтамасыз ету үшін, 
қорғанудың қатаң шаралары қарастырылған 

• ДДСҰ және ұлттық реттейтін 
органдардың мақұлдауын алмас бұрын, 
COVID-19 вакцинасы қауіпсіз әрі тиімді 
өлшемшарттары халықаралық деңгейдегі 
келісімге  олардың сәйкестігін дәлелдеу 
үшін, мұқият клиникалық сынақтардан 
тестіленуі тиіс 

Сіздің не  жариялайтыныңыз  
туралы фактілер

• Теңдессіз ғылыми ынтымақтастық рекордты 
ең қысқа мерзімде COVID-19 қарсы 
вакцинаны қолдануға рұқсат беруге және 
әзірлеуге, зерттеуді аяқтауға мүмкіндік берді 
– қауіпсіздіктің жоғарғы стандартын сақтаған 
кезде, COVID-19 вакцинасына деген шұғыл 
қажеттілікті қанағаттандыру үшін 

• Барлық вакцинаның жағдайы тәрізді, 
Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен 
реттейтін органдар COVID-19 вакцинасының 
үнемі қолданылуын бақылауға алады, 
оны алғандардың баршасы қауіпсіздікте 
болатынын дәлелдеу үшін

Сіздің не  жариялайтыныңыз  
туралы фактілер

• COVID-19 вакцинасы SARS-Cov-2 
вирусына иммундық жауапты 
қалыптастыру нәтижесімен аурудан 
қорғануды қамтамасыз етеді 

• Вакцина алу нәтижесінен иммунитеттің 
қалыптасуы аурудың өршу қаупін және 
оның салдарын төмендетеді 
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 ОЗЫҚ ТӘЖІРБИЕ!

2015 жылы Қазақстанда  қызылша  
тарады, вакцина сал ауруын,асте-
рия мен бедеулікті тудырды деген 
еш дәлелсіз сыбыстар қызды. Мұны 
баспасөзде де жариялады. Бас-
пасөзге шабуыл жасаудың орнына 
тілшілерге арналған тренингтер өт-
кізу жоспарланды.  ДДСҰ оларды 
негізгі облыстарда өткізді. Осы тре-
нингтерден БАҚ-да вакцина және 
т.б. туралы сұрастыратын адамның 
жоқтығы белгілі болды. Бұл әл-
декімнің кінәсі емес, Бұл ешкімнің 
кінәсі емес, тек БАҚ-пен жұмыс жа-
сайтын жауапты адамдардың Ден-
саулық сақтау министрлігінде қолы 
тимеді, бұл БҰҰ-ға тән еді.
Осылайша, БҰҰ, денсаулық сақтау 
Министрлігі мен журналистер ара-
сында барынша тығыз қарым-қаты-
нас орнады. Мақсатты аудиториялар 
жағдайында  тілшілерден қандай да 
бір мәселені қайдан алғандығын 
сұрастырған маңыздырақ.

Коммуникацияны жүзеге  асырып отырған 
сіздің платформаңыз  сенімді дереккөздерге 
тиесілі екендігіне көз жеткізіңіз, тіпті ол вак-
циналауға арналған әлеуметтік желілерден 
болса да, алайда оны денсаулық сақтау ми-
нистрлігі немесе басқа да сенімге лайықты 
мекемелер жүргізуі тиіс. Төменде келтірілген 
ережелердің ізімен қарапайым және түсінікті 
ақпараттық хабарламалар ұсыныңыз.

• Уайымына ортақтасыңыз және тыңдай 
біліңіз. Жалған ақпарат таратушы 
адамдар көптеген жағдайларда көмек 
беріп жүрміз деген оймен жүреді, әрі 
оларда шынайы сұрақтар немесе қауіп-
тенулер болады. 

• Негізгі хабарламаңыздың оңайлығын 
сақтаңыз, «қаупі төменнің» орнына 
«қауіпсіздік жоғары» деп ауыстыру, 
сондай-ақ вакцинаның әлеуметтік ар-
тықшылықтарын айту. Осы хабар-
ламаларды жиі қайталаңыз. Ғылыми 
жаргон немесе қысқармаларды қолдан-
баңыз, егер мүмкіндік болса. 

• Сіздің аудиторияңыздың жадында сақ- 
талынып қалуы үшін, өзіңіздің негізгі ха-
барламаларыңызды жиі қайталаңыз. 

Вакцинаға шешімсіздікке қатысты ДДСҰ келе-
сілерді ұсынады:

Қалай дұрыс жасау керек

• Аудиториямен ортақ сәйкестікті ерек-
шелеу үшін, инклюзивті терминдер қол-
даныңыз,мәселен, «біз ата-ана ретін-
де» немесе «қауымдастықтың мүшесі 
ретінде».

• Вакцинаның тиімділігі мен қауіпсіздігі-
не қатысты ғылыми консенсусты ай-
рықшалаңыз. 

• Әлеуметтік желілерді іске қосыңыз. 
Ақпараттардың және жалған ақпа-
раттардың көп мөлшерін хабарлама-
лармен алмасу платформаларына та-
ратыңыз, мәселен, WhatsApp, Facebook 
Messenger, Telegram, және кеңінен әрі 
алысқа таратыңыз. 

Қалай  жасамау керек

• Вакциналауға қарсы дәледерді қайта-
лай бермеңіз немесе сенімсіз дереккөз-
дерді дәйек етпеңіз  – фактілерге сүй-
еніңіз. 

• Вакцинаға қарсы түсінік берушілермен 
тікелей байланысқа шықпаңыз.

• Сізге жіберілген қауесеттерді қайтала-
маңыз. 

• Екпе алуға мәжбүрлеген адамдардың  
алдында «кінәлі» сезінбеңіз. 

• Вакцинаны теріске шығарушы белсен-
ділерге өз негіздемелеріңіз жайлы мәсе-
ле қозғамаңыз – мұндай талқылаулар-
ды жеке әңгімелесуге қалдырыңыз.
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МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Мониторинг және бағалау (МжБ) коммуни-
кация бойынша күш салуды қосқанда, әрбір 
бағдарламаның ажырамас бөлігі болып та-
былады. Бағдарламаның ықпал етуін және 
процессті өлшеу үшін көрсеткіштер болуы 
қажет. Процесс көрсеткіштері бағдарлама-
ның алға қойған мақсаттарына жеткендігін 
яғни өзгерудің негізін қалағанын өлшейді, 
ал ықпал етудің көрсеткіштері өзгерістердің 
болғанын әрі қандай дәрежеде, мәселен, мі-
нез-құлықты өлшейді. 

МжБ жоспарлауда барлық бағдарламаның 
бойынан міндетті түрде өлшеуге болатын 
көрсеткіштерді таңдай отырып, бағдарлама-
ның әзірлену сатысына баса назар аударған 
жөн. Мәселен, мінез-құлық стратегиясының 
мақсаты – балаларын жоспарлы иммунда-
уға әкелуіне ата-аналарды қозғау, балала-
рын жоспарлы иммундауға әкелетін ата-а-
налардың саны туралы бастапқы деректер 
және осы деректер  барлық бағдарламаның 
бойында жинақталады, немесе өзгерістерді 
растауға арналған сауалнамалар мен бақы-
лауға алынған зерттеулерді өткізу үшін жет-
кілікті ресурстар бағдарламаға негізделгеніне 
көз жеткізуі қажет. Тағы бір маңызды қадам 
не өлшенетінін және процесс қалай өлше-
нетінін ойластыру болып табылады. Бағала-
уды жүргізуге қарапайым базалық деңгейді 
орнатқан пайдалы. Базалық деңгей зардап 
шеккен негізгі әлеуметтік топтарды зерттеу 
нәтижесінен алынады, басқа зерттеулер не-

месе олар болмаса, мінез-құлықты өлшеу 
немесе коммуникациялық науқан барысын-
дағы білім. Мінез-құлықтық үлгілердің өз-
герістерін өлшеу үшін, сенімді көрсеткіштерді 
әзірлеудің бірнеше тәсілдері бар. Ықпал етуін 
өлшеудің бастапқы нүктесі келесі сұрақтарға 
жауап болып табылады: 

• Денсаулық сақтау саласындағы ком-
муникациялық күштердің күтілетін 
ықпалдары/әсерлері қандай?  

• Мұндай ықпалдар/әсерлер немен түсін-
діріледі? 

• Мінез-құлықтық үлгілердің мәлімдел-
ген мақсаттарына қатысты жоспар-
ланған коммуникациялық күштерден 
болжамды әсерлер қандай болады?

Бұл сұрақтарға төменде келтірілген қарапай-
ым кестенің көмегімен жауап беруге болады. 
Коммуникациялық стратегияны әзірлеуде 
көрсеткіштерді пайдалануға қысылмаңыз. 

7-КЕЗЕҢ
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ӨЗГЕРІСТЕРДІ ӨЛШЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН ИНДИКАТОРЛАРЫ

ИНДИКАТОР  
СИПАТЫ 

(сандық және  
сапалық)

ІС-ШАРА 

БАЗАЛЫҚ 
ДЕҢГЕЙ  
(қолданымдағы 
зерттеулер, 
не алдын ала 
жасалынған 
жылдам бағалау)

КҮТІЛЕТІН 
ӨЗГЕРІС

ДЕРЕКТЕР 
ЖИНАҚТАУ 
ӘДІСІ

Балаларын 
вакциналауға қай 
уақытта апару 
керектігін білетін 
ата-аналар саны (%) 

Қызылша, 
эпидемиологилық 
паротит және 
қызамық вирусынан 
екпе алған балалар 
саны 

Балаларына қай 
аурудан екпе 
егілетінін білетін 
ата-аналар саны 

Ата-аналармен 
сұхбат («N» 
төңірегінде 
сұралған 20 
ата-ана)

Белгісіз Сұхбат

Алдынғы 
бағалаудан 
зерттеудің әлсіз 
әлеуметтік топтары  

Есеп берулер, 
ресми статистика 

Алдыңғы сұхбат, 
қорғалмаған 
халықтың негізгі 
топтары 

Білімін арттыру 
50%-дан
75%-ға дейін– 
қандай аурудан 
вакцина егілуін 
дұрыс анықтау 
мүкіндігі өз 
балаларына қай 
уақытта екпе 
салдыру керектігін 
білетін ата-аналар 
пайызы келесі 
жолы алты айда
60%-дан 80%-ға 
дейін артады

Алты айда мақсатты 
топ арасында 
вакцинация 
мен қамтуды 
82%-дан 90%-ға 
дейін арттыру, 
вакцинация 
кестесіне сәйкес 
баласына екпе 
саламын деген 
ата-аналардың 
пайызын арттыру

Өз білім 
деңгейлерін  
50%-дан 75%-ға 
дейін көтерген   
ата-аналар пайызы

Сұхбат, негізгі 
осал әлеуметтік 
топтарды зерттеу
және т. б.

Есеп берулер, 
қызмет көрсету 
орталықтарын 
бақылау, статистика 

Сұхбат 
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ҰСЫНЫС: науқанды өткізу кезінде және кейінде процессті өлшеу мүмкіндігіне ие болу үшін, 
іс-шара басталғанға дейін көрсеткіштерді орнатуды ұмытпаңыз. Бәрінен бұрын кампаниялар-
ды қауіпсіздікпен қамтамасыз етуді ойластыруға тырысыңыз, және алынған сабақтар, мейлі 
оң болсын, теріс болсын, болашақтағы іс-шаралар үшін керек болатынын ұмытпаңыз.   

@UNICEFKazakhstan /2021/ Назира Қайымова
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БЮДЖЕТТЕУ

Қандай ресурстар қажет?

Бюджеттеу қандай әрекеттер ескерілетініне 
байланысты оңай міндет болмауы мүмкін. 
Иммундау мақсатында коммуникация бой-
ынша техникалық жұмыс тобы құрылғаннан 
кейін, негізгі міндеттердің бірі коммуни-
кациялық науқандарға бюджеттің бөлінуі. 
Шығындарды министрліктер, жергілікті ор-
гандар мен басқа да ұйымдар арасына бөлу-
ге болады, себебі барлығының міндеттері 
мен тапсырмаларды орындау мүдделері ұқ-
сас. Дүниежүзінде коммуникациялар үшін 
бюджетті алдын ала белгілеу, соның ішінде 
жалпы иммундау реакциясының бөлігі ретін-
де жақсы тәжірибе болып табылады.

Келесі шығындарды алдын ала болжауға  
болады. 

Кеңестерді жоспарлау:
іссапарлық шығындар.

Формативті зерттеулер:  есеп берулерді 
салыстыру, адам-сағаттар, кеңес беру қыз-
метінің шығындары.

Жүзеге асыру: материалдар өндірісі ради-
ороликтер, теледидар роликтері, қоғамдық 
волонтерларды тарту, кездесулер, тамақта-
ну, МжБ үшін жол шығындары. Материал-
дар тарату, тренингтер, жаттықтырушыларды 
жалдауды қосқанда, өткізілетін орны мен та-
мақтануы.

Кезекті әрекеттер - МжБ: 
іссапарлық шығындар.

8-КЕЗЕҢ
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КОММУНИКАЦИЯ ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ БЮДЖЕТТІК БАПТАРЫ (ҮЛГІ)
ТАРМАҚ ТАРМАҚША СИПАТЫ КІРІСПЕ ДЕРЕКТЕР 

Мүдделі тараптарға арналған  
семинар (лар) 

Ақпараттарды тарату үшін негізгі  
мәселелерді бөлу 

Стратегиялық жоспарлар мен  
еңбекті бөлу 

• Өтетін орны мен кейтеринг
• Көлік 
• Баспа өнімі 

Материалдық 
жұмсаулар мен 
логистикалық 
шығындар 

Зерттеу 
(бір немесе бірнеше 
зерттеулер)

Дайындық іс-
шаралары 

• Қолданымдағы деректерге шолу 
(халықтың негізгі осал топтары 
бойынша зерттеудің кабинеттік 
талдауы) 

• Сарапшылардың дайындықтары, 
оқытулары мен кезекті жұмыстары 
(егер сарапшылар шетелден болса, 
шығындар жолға, тәуліктік)

Аға сарапшылардың 
жұмыс күндері 

Аға сарапшылардың 
жұмыс күндері 

Жұмыс сапарлары
Күндер
Баспана шығыны

Формативті зерт-
теулер бойынша 
тренингтер (қажет-
тілік бойынша)

Сауалнамалар мен сұхбаттасу әдістері 
Өткізілу орны, жол 
қаражаты (қажеттілік 
бойынша)

Деректер жинақтау 
бойынша дала 
жұмыстары 

• Дайындық және  
сұхбат жүргізу

• Іссапар Көлікті жалға алу 
(қажеттілік бойынша)

• Материалдық шығындар Диктофон 
(қажеттілікке қарай)

Алынған  
деректердің 
талдауы 

Негізгі тұстарды  
ерекшелеп бөлу есебі 

Аударма 
(қажеттілік бойынша) 
Қолдау қызметінің 
жұмыскері 

Алынған деректерді сараптау

Арналарға 
байланысты 

Жүзеге асыру • Әлеуметтік белсенділерді, баспасөз 
секретарларын оқыту

• Материалдар, радиоролик, 
теледидар ролик өнімдері 

• Қоғамдық волонтерларды тарту

• Кездесу шығындары, тамақтану, 
МжБ бойынша жол шығындары

• Материалдарды тарату, тренингтер, 
жаттықтырушыларды жалдауды 
қосқанда, өтетін орны мен 
тамақтануы 

Жаттықтырушының 
төлемақысын төлеу, 
өтетін орны 

МжБ
МжБ бойынша 
құжаттарды басып 
шығару

Сұхбат, бақылау,  
есеп берулерді салыстыру

Іссапарлар мөр, 
адам-сағаттар 
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КРИЗИС ЖӘНЕ ТӨТЕНШЕ 
ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ 
КОММУНИКАЦИЯ

 
1. Бірінші болыңыз. Кризис уақытқа өте 

сезімтал. Ақпараттардың жылдам тара-
луы шешуші мәнге ие. Қоғамдық өкілдер 
үшін ақпараттардың бірінші дереккөзі 
көбіне ұнамды келеді. 

2. Дұрыс болыңыз. Дәлдік сенімділікті  
қамтамасыз етеді. Ақпарат жеткіліксіз 
ақпараттарды толықтыру үшін, белгілісін, 
белгісізін және не істелініп жатқан дерек-
терді қоса алады.

3. Сенімді болыңыз. Адалдық пен туралық- 
қа кризис кезеңінде қауіп төнбеу керек. 

4. Бірге уайымдай біліңіз. Кризистер зала-
лын тигізеді, және қиналысты сөзбен біл-
дірген жөн. Адамдардың сезіміне және 
олардың кезіккен мәселелеріне бірге 
уайымдай біліңіз, бұл сенімділік пен өза-
ра түсіністікті нығайтады. 

5. Әрекеттерді ынталандырыңыз.        
Адамдарға маңызды әрекеттердің мүм-
кіндіктерін беру үрейді сейілтеді, тәртіпті 
қалпына келтіруге көмек және кейбір 
сезімдерді бақылауға жәрдем береді. 

6. 6. Құрмет көрсетіңіз. Адамдар өздерін 
қорғалмағандай сезінген кезде, әсіре-
се құрметпен қарым-қатынас жасаған 
маңыздырақ. Оның ынтымақтастыққа 
және өзара түсіністік орнатуға жәрдемі 
бар. Кризис және төтенше жағдайлардың 
толық интеграциялық шаралары шектеулі 
ресурстармен тиімді басқаруды қамта-
масыз етуге көмектеседі және төтенше 
жағдайға жауап қатудың әрбір кезеңінде 
максималды пайдасы бар.

9-КЕЗЕҢ

Әлеуметтік өзгерістер бойынша кризис және 
төтенше жағдайлардағы коммуникация мен 
кәдімгі коммуникацияның арасындағы айыр-
машылық нормасы аса зор. Төтенше жағдай-
лардағы оқиғалар жылдам әрі белгісіз күйде 
өрбиді. Бірінші орынға дәл коммуникация 
шығады.
Ешкім төтенше жағдайға толықтай дайын бол-
майды, бірақ төтенше жағдайларға коммуни-
кацияның сенімді жоспарының болуы, төтен-
ше жағдайлардағы коммуникация команда-
сын қосқанда (команда алдын ала тағайын-
далған үкіметтің жауапты тұлғасынан, бедел-
ді өкілінен, тиісті мемлекеттік органдардың 
мүшелерінен, БАҚ қызметкерінен және тиісті 
халықаралық ұйымдардан (ЮНИСЕФ, ДДСҰ) 
коммуникация бойынша маманнан құрылуы 
тиіс), кризис жағдайында қажетті тетіктерін 
береді (төтенше/дағдарыс жағдаяттарындағы 
әрекеттердің бақылау тізімін №1 Қосымшадан 
қараңыз).
Төтенше жағдайлар кезінде коммуникация 
бөлек элемент ретінде қарастырылмауы ке-
рек, керісінше жауап қату шараларының бөлі-
гі болуы керек. Коммуникация бойынша не-
гізгі командада жауап қатушы мамандардың 
болуы дәл және жылдам ақпарат алуға өте 
қажет. Ауруларды бақылауға алатын орталық 
төтенше жағдайлар кезеңінде коммуникация-
ның келесі тәсілдерін ерекшелеп бөледі.

БІРІНШІ БОЛУ, ТУРА БОЛУ, БЕДЕЛДІ БОЛУ, БІРГЕ УАЙЫМДАЙ БІЛУ, ӘРЕКЕТТЕРДІ 
КӨТЕРМЕЛЕУ ЖӘНЕ ҚҰРМЕТ ТАНЫТУ. БІЗ НЕ АЙТСАҚ ТА, ҚАШАН АЙТСАҚ ТА ЖӘНЕ 
ҚАЛАЙ АЙТСАҚ ТА, ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ АМАНДЫҚ-САУЛЫҒЫНА ШЫНАЙЫ ЖӘНЕ 
ӨЛШЕНІМДІ ЫҚПАЛ ЕТЕМІЗ.  

Ауруларды бақылау орталығы, 2019 ж.
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COVID-19 ЖӘНЕ 
КОММУНИКАЦИЯ

10-КЕЗЕҢ

COVID-19 пандемиясы алдымызға вирус 
жайлы танып білмеуімізден бастап, COVID-19 
шаршаңқы сипатпен аяқталатын есепсіз ком-
муникациялық мәселелерді қойды. Пандеми-
яны еңсерудің үздік тәсілдері жайлы ғылыми 
ақпараттарға негізделген жалпы білімнің ба-
рына қарамастан, адамдар арасында шар-
шағандық пен бейжайлыққа деген қарым-қа-
тынас сақталды. 

Көптеген күмән тудырған жаңа вакцина ту-
ралы ақпаратты тарату мәселесі дезинфор-
мациямен және жалған қауесеттермен бір-
ге денсаулық сақтау саласы мамандарының 
жұмысына аса қызғаныш тудырмай, бүкіл 
әлемге тарады. Берілген нұсқаулықта кей-
бір жетістіктердің мысалдары, зерттеулердің 
нәтижелері, тәжірбие үлгілері мен COVID-19 
жағдайларын шешуге арналған және қолда-
нуға болатын қадамдық нұсқаулықтар кел-
тірілген.Негізгі аудиторияларды анықтау, 
вакцина жайында олардың қауіптенулері, 
оларды вакциналауға мәжбүрлейтін стимул-
дар, және коммуникация тәсілдері – мұның 
бәрі пайдалы құралдар. Вакцина мен аурулар 
жайлы дұрыс ақпараттардың бар болуы – та-
бысты коммуникацияның кепілі.

Коммуникациялық өнімдер мен іс-шара-
ларды құру кезінде сіздің қажеттілігіңіздің 
көпшілігін қанағаттандыру үшін, қажетті ма-
териалдар тізімі төменде келтірілген. Әрбір 

тақырыпты бөлек-бөлек қарастыра келе, 
контент бар ма және оны қайдан табуға бо-
латынына назар аударыңыз. Үлгі ретінде 
ДДСҰ-ның кейбір тиісті ресурстары келтіріл-
ген. Бұл контент жаһандық аудитория үшін 
әзірленген және оны ел мен қауымдастық 
жағдайларына сәйкес және мүмкіндігінше 
бейімдеу қажет.

COVID-19 мәселесін шешуде оны қоғамның 
қабылдауында негізгі екі қиындық бар. Оның 
бірі, көп адам бұл ауру бұрыннан бар және 
көпшілігі зиянсыз деп есептейді, оны емдеу-
дің аса қатты қажеттілігі жоқ, сондықтан вак-
циналау аса маңызды болып саналмайды.  
Тағы бір мәселе, вакциналар жайлы, ауру 
жайлы жене COVID-19 жоқ немесе вакцина-
лардың зиянды әсері бар деген қауесеттер. 
Бұл сыбыстарға қарсы тұру қиын, бірақ мүм-
кін. Төменде COVID-19 індетіне әрекет етудің 
кейбір үлгілері келтірілген.   
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COVID-19 ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ АҚПАРАТ 

COVID-19 деген не?

Ол қалай таралады?

Оның белгілері қандай?

Жұқтырудың алдын 
қалай аламыз?

www.who.int/news-room/q-a-detail/ 
q-a-coronaviruses

www.who.int/news-room/q-a-detail/
q-a-coronaviruses

www.who.int/news-room/q-a-detail/
q-a-coronaviruses

www.who.int/news-room/q-a-detail/ 
q-a-coronaviruses

Ресейдің трансұлттық компаниясы 
«қамшының» орнына «пірәндік»  
қолдануда

Мәселен, Ресейдің халықаралық ірі компани-
ясының 80% қызметкерлері вакциналаудан 
нақтыланған мерзімде өтпесе, дүкендері жа-
былатын қауіпке ұшырады. Компания бірден 
коммуникацияның әлеуетті мықты жолдарын 
зерттеуге көшті. Вебинарларға баяндамашы-
лар шақырылды, сұрақ пен жауап сессияла-
ры ұйымдастырылды және COVID-19 вакци-
насы жайында қызметкерлерінің пікірлері 
тыңдалды – вакциналау бойынша қойылған 
мақсатқа жете білді. Топ-менеджерлер фото-
суреттер мен бейнероликтердің көмегімен, 
олар екпені қалай алғандарын көрсетті, және 
қызметкерлерді дедәл солай жасауға шақы-
рды. COVID-19 және вакцина жайлы, жұқты-
рған және өлім-жітімдер санын қоса отырып, 
негізгі фактілерді тарата келе, жалған ақпа-
раттармен шұғыл күресті. Ақпараттардың 
жағымды қосымша нығайтулары қолданыл-
ды: екпемен егілген қызметкерлердің сурет-
терімен плакаттар, сондай-ақ вакцина до-
стары мен отбасын қалай қорғайтыны және 
«қалыпты өмірге оралуға» мүмкіндік тәрізді 
хабарламалар.

Мінез-құлықтық үлгіні  
ақтаудың негізгі мәні бар —  
Финляндия үлгісі 

Көптеген басқа да елдердің тұрғындары си-
яқты, адамдар поездар мен автобустарда 
бір-бірімен қатар отыру қалыпты болып са-
налады, ал театрлар мен музейлер бұқара 
елге жабық болуын финдарға түсіну қиын 
болды. Шара қолдану үшін, аудиторияға мі-
нез-құлықты түсіндірілуі тағы да дәлелденді. 
Шешім қабылдаушы тұлғалар, бәрібір жол-
дарынан қайтып, ақпараттың жеткілікті түрде 
берілмегенін мойындады. Осы оқиғадан кей-
ін театрлар мен басқа да мәдени ғимараттар 
ашылды. 

Әлем бойынша халықтың кейбір топтары 
вакциналауды қаламады, алайда вакцина па-
спортын енгізу және т.б. жағдайды жақсарт-
ты. Егер 10 евродан бастап ақшалай төлемақы 
берілсе, адамдардың вакциналауға баруға 
дайын екендігін кейбір зерттеулер көрсетті, 
алайда бұл өте қауіпті жол, өйткені болашақ 
медициналық араласулар төленбеуі керек, 
себебі адамдар тегін медициналық араласу-
лардың құндылығын көруі керек емес пе.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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ҚОСЫМШАЛАР

Қосымша № 1 
ҚАУІПТІ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ  БАҚЫЛАУ ТІЗІМІ

УАҚЫТША 
ШЕКТЕР ІС-ШАРА 

Аяқталды 
ма?

(белгіні қою)

Қолданылған  
шараларды  
жазып шығу 

(қолданылған ша-
раларды көрсету)

Алғашқы 
24 сағатта 

№1 ІС-ШАРА: коммуникациялық 
қауіптер жөнінде ақпараттан-
дырудың басшысын тағайындау 

№2 ІС-ШАРА: қауіптер жөнінде  
ақпараттандыру бөлімінің басшысы 
коммуникациялық қызметтер/ 
іс-шараларды орындау үшін команда 
ұйымдастырады  
Іс-шаралар:
• БАҚ және қоғаммен жұмыс
• Қоғамдастықпен өзара әрекеттестік
• Қауіпті жағдайларға коммуника-

цияның мазмұнын әзірлеу (негізгі 
хабарламалар, баспасөз хабарлама-
лары, өтініштер)

• Қауіптер жөнінде ақпараттандыру 
үшін контент әзірлеу (негізгі хабар-
ламалар, баспасөз хабарламалары, 
өтініштер)

• Коммуникациялық логистика және 
ақпараттық материалдарды тарату

• Мониторинг және бағалау

№3 ІС-ШАРА: қауіпті жағдайлардағы 
коммуникация басшының 
қатысуымен төтенше жағдайлар 
бойынша үйлестіру/кластердің 
алғашқы кеңесі 
Басшы кеңес береді және мақсатты 
топтармен бірге коммуникация 
мәселелері бойынша кеңесті бағыттайды
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№4 ІС-ШАРА: топ басшыларына  
үйлестіру/кластерлі кеңестер 
болатын күнге дебрифинг  
(топ басшысы өткізеді) 
Басшы командаға арналған міндеттерді 
үлестіреді (негізгі хабарламаларды/
тезистерді/баспасөз хабарламаларын 
әзірлеу)

№5 ІС-ШАРА: баспасөзге негізгі 
өкілдерді анықтау 
БАҚ үшін негізгі өкілдер, олардың алдын 
ала шұғыл қабылданған рөлдері мен 
әрекеттері туралы ақпараттандыру, 
мәселен, БАҚ/баспасөз конференция/
баспасөз хабарламалары 

24–48 
сағатта

№6 ІС-ШАРА: қауіптер және 
жағдайлар талдауы/есеп берулерге 
бастапқы бағалаулар беру 
Қауіпті жағдайлардағы коммуникация 
бойынша басшы қатысады және үлесін 
қосады

№7 ІС-ШАРА: денсаулық үшін 
басым қауіптер жайлы алғашқы 
ескертулерді әзірлеу мен шығару 

№8 ІС-ШАРА: негізгі хабарламалар 
мен тезистер әзірлеу, шұғыл 
зерттеулер/білімін бағалау, 
қарым-қатынасы мен тәжірбиесі
Коммуникациялық жауап қатулар 
қаншалықты орынды және төтенше 
жағдайға жалпы жауап қатулардың 
сәйкестілігін анықтау үшін, техникалық 
бөлімшелер және оқиғаға жауаптылармен 
тығыз серіктестікте жұмыс жасау 
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№9 ІС-ШАРА: коммуникация бойынша 
басқа да серіктестермен алғашқы 
кездесулерді ұйымдастыру және 
біріккен іс-шаралар/хабарламалар 
жоспарын құру
Шұғыл әрекетке жәрдем беру үшін әрбір 
серіктестің желілері мен ресурстарын 
талқылаңыз. Келесі кездесулердің 
уақытын келісіп алыңыз және серіктестер 
қаншалықты жиі кездесетін болатынын 
(әрбір екі күн сайын/күн сайын/апта 
сайын).
Олармен ынтымақтастықты қалай 
жалғастыруды, жолдауларды қалай 
таратуды және халықпен кері 
байланыстарды жүзеге асыруды, 
әлеуметтік мобилизация  бойынша 
бірлескен әрекеттер қалай болатынын 
келісіп алыңыз 

Жергілікті деңгейдегі әрекет үшін 
аймақтық байланыс топтарына 
хабарласып, қолдау көрсету қажет

3–5 день №10 ІС-ШАРА: Қауіпті жағдайға 
коммуникация жоспарын әзірлеу 
Жаңа тәсілдерді талап ететін 
жағдайлар өзгерген жағдайда бұл 
жоспардың түзетілуіне назар аударыңыз! 
Қаншалықты коммуникациялық 
жауап қатулар ойға қонымды және 
төтенше жағдайларға жалпы жауап 
қатулардың сәйкестілігін анықтау 
үшін, техникалық бөлімшелер мен 
оқиғаларға жауаптылармен тығыз 
серіктестікте жұмыс жасаңыз. Жоспармен 
келісілген мониторинг және бағалаудың 
құрамдастарын әзірлеңіз
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№11 ІС-ШАРА:  
коммуникациялық әрекетке және 
ресурстарды жұмылдыруға бюджетті 
үлестіру

Іс-шаралар:
• Жоспарда әзірленген 

коммуникациялық әрекетке  қолдау 
көрсету үшін бюджет әзірлеу 

• Донорлар және даму бойынша басқа 
да мекемелердің тарапынан әлеуетті 
қолдау үшін ұсынымдар әзірлеу 

• Коммуникациялық қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға жәрдем бере 
алатын қолданыстағы  ішкі 
ресурстарды үлестіру және анықтау

№12 ІС-ШАРА: АҚПАРАТТЫҚ БІЛІМ 
КЕШЕНІ мазмұнын әзірлеу
Коммуникация бойынша техникалық 
жұмыс  тобы арқылы  агенттіктермен 
серіктестікте АБК материалдарын әзірлеу 
және/немесе алу. 
Дайын материалдардың барын анықтау 
үшін, техникалық және матералдық   
АБК тексеру

№13 ІС-ШАРА:  
негіздемелерді мақұлдау  
Негізгі хабарламалар, мәселелер мен 
қоғамдастықтың сұрақтары бойынша 
өңірлік топтардан кері байланыстар 
алу. Қажетті жағдайда негізгі 
коммуникациялық хабарламаларды 
жаңартыңыз. 
Алдын ала фокус-топтарда немесе 
мақсатты аудиторияларда материалдарды 
мақұлдау (тестілеу) 
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6–14 день
№14 ІС-ШАРА: 
хабарламаларды тарату және 
серіктестердің  үйлестірулерін 
жалғастыру 
Жіберілімдердің тізіміне сәйкес өңірлік 
командалар арасында АБК тарату. 
Қажетті жағдайда ұлттық қызметкерлер 
өңірлік әріптестерді оқыту және 
нұсқаулар беру үшін өңірлерге шығады. 
Негіздемелерді таратуда жүйелілікпен 
қамтамасыз етуге және коммуникациялық 
іс-шараларды алға бастыру үшін 
коммуникация бойынша техникалық 
жұмыс топтарымен  жүйелі кездесулерді 
ұйымдастыруды жалғастыру

№15 ІС-ШАРА: БАҚ мониторингісі 
және белсенді тыңдаулар
Министрлікпен ұсынылып, БАҚ жауап 
қату есебімен мерзімді жаңартылып 
отыратын, жиі қойылатын (FAQs) сұрақтар 
тізімін қалыптастыру. Жиі қойылатын 
бұл сұрақтар негізгі жаңа негіздемелер 
туралы ақпараттандыру және қосымша 
ақпараттарды сұратуға уақтылы жауап 
қату үшін қолданылуы мүмкін.   
БАҚ-ң белсенді мониторингісі мүмкінді 
сыбыстарға, жалған ақпараттарға 
немесе жауап қатуға байланысты 
сұрақтар мәселесіне немесе төтенше 
жағдайларға. Қажетті жағдайда, 
жаңартылған негіздемелерді қосып, жауап 
шараларын әзірлеңіз. Өңірлік топтар 
апта сайын іс-шаралар туралы және 
төтенше жағдайларда коммуникация 
төңірегіндегі мәселелер жөнінде, 
оның ішінде қауымдастық деңгейінде 
үйлестірушілермен құрылған жаңартылған 
есеп берулерді ұсынады
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№16 ІС-ШАРА: тарату жоспарының 
мониторингісі және қажетті жағдай-
да АБК бойынша көп көлемдегі мате-
риалдарды үлестіру 

14–30 день
№17 ІС-ШАРА: 
коммуникацияның жалғасы
Ауырғандар санының көбеюі/азаюы, 
өлім-жітімдер, қауіптер мен басқа 
да қауіптер тәрізді жаңа ақпараттың 
келіп түсуіне қарай, қауымдастықтарда 
және ақпараттарды БАҚ әрі баспасөз 
хабарламаларын өзекті ету, жаңартылған 
негіздемелердің таралуын талап ету.
Шалғай жерлерде және 
қауымдастықтарда ұлттық команданы 
қолдауда үйлестірушілер негіздемелерді  
күшейту және хабардар болуды арттыру, 
қоғамдастықтарды жұмылдыру бойынша 
іс-шаралар өткізулерін жалғастыруы 
қажет.  
Барлық үйлестірушілер сыбыстарды/
жалған ақпараттарды жою бойынша 
жұмыстарын жалғастырып, қажетті 
болса, жағдайлардың дамуына қарай 
жаңартылған негізгі негіздемелерді қосып 
отыру керек

Оқиғалар-
ды басқару 
құрылымы 
өшірілген-
де немесе 
эпидемия 
жойылғанда

№18 ІС-ШАРА: қорытынды
Баспасөзге арналған өтініштің көмегімен, 
ОНЫҢ ІШІНДЕ халықпен ақпараттық-
түсіндірме жұмыстары арқылы аурудың 
таралуы тоқтағанын немесе төтенше 
жағдайдың аяқталғанын, жалпылама 
және бүтіндей жойылғаны жайлы халыққа 
берілетін хабарлама.

Қоғамдық денсаулық сақтау саласында  
төтенше жағдайлар қалай жойылады, 
халыққа қауіптің азайғаны/жойылғаны 
туралы хабарлау қажет
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Төтенше 
жағдайлар 
аяқталған-
нан кейін 
1–2 ай 
ішінде

№19 ІС-ШАРА:  
қорытындысын шығару
Коммуникация және серіктестер бойынша 
үйлестірушілердің қатысуымен өткізілген 
шараларды талқылау.
Жауап шараларын талқылау, оның ішінде 
не дұрыс орындалды және келесі жолы 
нені жақсартуға болады

№20 ІС-ШАРА: бағалау
Коммуникациялық араласудың тиімділігін 
бағалау қажет. Мұндай бағалауды 
қоғамдық денсаулық сақтауға араласу 
бойынша аяқталған іс-шаралар 
шеңберінде, немесе қорытындысын 
шығару үдерісінде өткізу керек

Фокус-топтарда талқылау (немесе  ФТТ) – 
бұл нақты бір мінез-құлықтың немесе мәсе-
лелердің тереңдеген себептерін танып білу 
мақсатында әлеуметтік ғылымдарда сапалы 
зерттеу әдісі. Талқылаулар мән-мағына беру 
мен қолданымдағы білімдерді түсіну үшін, 
немесе «себептерін» анықтау мен тақырып-
тарды ашу «тәсілдері» үшін пайдалы. 
ФТТ – бұл тәжірибелі жүргізушінің бас-
шылығымен жартылай құрылымдалған сұх-
бат. Модератор қатысушылар арасында 
талқылаулар мен жауаптар болу үшін кеңі-
нен сұрақтар қояды. Модератордың мақса-
ты – берілген тақырып бойынша барынша 
максималды талқылаулар мен пікірлердің 
санын шығару, бұл жағдайда жаңа ғана дай-
ындалған материалдар. ФТТ тобы төрт-алты 
адамнан тұрады.

№2 Қосымша
МАТЕРИАЛДАРДЫ МАҚҰЛДАУ ҮШІН ФОКУС-ТОПТАРДАҒЫ 
ТАЛҚЫЛАУЛАРДЫ БАСҚАРУ 

Мақсат  
Зерттеудің кез келген түрін жүргізген кезде 
әрдайым мынаны сұраған пайдалы: «Мен 
осы зерттеуден не күтемін?». Халыққа негіз-
демелерді жіберер алдында оны байқап көр-
ген дұрыс, қалай ойластырылды, оны солай 
қабылдайтынына, және оны барынша тиімді 
болуына көз жеткізу. 
Осылайша, дұрыс арналармен денсаулық ту-
ралы хабарламаларды қалыптастыруға және 
коммуникация арқылы өлшенетін тиімді жа-
уаптар алуға болады. Сондай-ақ фокус-топ 
келешекте қолданыстағы сандық деректерді 
салыстыра алатын, денсаулық сақтау сала-
сында адамдардың қауіпті, мінез-құлықтар-
ды және тәжірбиені жақсы түсінуіне көмек 
бере алады. 
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ФТТ онлайн өткізу әдісі
Әдетте мінсіз таңдалған топтар алты адам-
нан бастап 12 адамға дейін болады, алайда 
фокус-топтардың деректері онлайн режимде 
өткізілуіне байланысты, әңгімелесу жақсы өтуі 
үшін, төрт-бес адамнан тұратын аз топ ұсы-
нылады. Бұдан басқа, бұл жағдайда кезектегі 

СҰРАҚТАР ЖАУАПТАР 

Негізгі сұрақтар:
• Сіздің ойыңызша, бұл ақпараттық 

материал не туралы (хабарлама, 
плакат, видео, баннер және т.б.)?  
Ол кімнен?

Қосымша сұрақтары:
• Хабарлама туралы сіз  

не ойлайсыз?  

Негізгі сұрақтар:   
• Сіз негіздеменің идеясына сенесіз 

бе? Неліктен иә немесе неліктен 
жоқ?

Қосымша сұрақтары:
• Сіздің ойыңызша, жақсы негіздемеге 

не жатар еді?

• Сіз негіздемеге ұсынылған мінез-
құлыққа ілесер ме едіңіз? 

• Сізде оны жақсарту бойынша 
ұсынымдар бар ма?

ФТТ бойынша сұрақтар 

сұрақтар барынша маңыздырақ болады, ал 
респонденттердің назарын ұстап қалу уақыты 
қысқарады. Осылайша, фокус-топтар өткізу-
дің уақыты бір сағаттан аспауы тиіс, ал негізгі 
тақырып ретінде үш-бес сұрақтарды таңдау 
ұсынылады.
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1. Ешқашан, ешбір жағдайда, алдамаңыз – 
сенімділік сіздің басты құралыңыз. Егер 
сіз бірдеңені білмесеңіз, оны айтыңыз, 
сондай-ақ толығымен білген кезде 
олармен байланысқа шығатыныңызды 
айтыңыз. 

2. Ешқашан  «Комментарий жоқ» деп ай-
тпаңыз–бұл бірден негативті негізде қа-
былданылатын пікір. 

3. Ешқашан «Протокол үшін емес» деп айт-
паңыз– айтылған сөз протоколға түспей-
тініне ешқандай кепілдік жоқ.

4. Жорамалдамаңыз – жорамал сенім-
сіздікті тудырады әрі факт ретінде қа-
былдануы мүмкін. 

5. Қысқа да нұсқа болыңыз, мәнісін жет-
кізіңіз және әрдайым аудиторияны ой-
лаңыз – негізгі идеяларыңызды қара-
пайым түрде жеткізіңіз.

№3 Қосымша
БАҚ-ПЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАҒЫ 
ОН ҚҰНДЫ ЕРЕЖЕ

6. Қарапайым сөздерді қолданыңыз, жар-
гондардан аулақ болыңыз – техника-
лық сөздер қолданбаңыз, мүмкін сіз 
оны түсінерсіз, ал сіздің аудиторияңыз 
– түсінбеуі мүмкін. 

7. Бірізді болыңыз – сөйлей біліңіз, қайта-
лаңыз – негізгі үш тұсты ойлаңыз және 
оларды қайталап отырыңыз. 

8. Жүрегіңізді тыңдап, ақылыңызға жү-
гініңіз – сіз робот емессіз, адамсыз. 
Аяушылық және түсіністік танытыңыз. 

9. Репортерлердің тактикасынан абай бо-
лыңыз – олар әркелі болуы мүмкін, өз 
көзқарасыңызды ұстаныңыз, мәселен 
«менің ерекше айтқым келетіні, бұл...».

10. Сабырлықты, сенімділікті және байсал-
дылықты сақтаңыз – байсалдылықты 
ешқашан жоғалтпаңыз, сыпайы, бірақ 
табанды болыңыз. 




