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Қысқартулар  

Глоссарий

C4D Даму мақсатындағы коммуникация 
БАҚ Бұқаралық ақпарат құралдары
ДСМ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
ЖТ Жұмыс тобы
МФБК ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті 
МЕҰ Мемлекеттік емес ұйым
МӘӨКБ Мінез-құлық пен әлеуметтік өзгерістерге арналған коммуникациялық бағдарламалар 
СОП Стандартты операциялық процедура

Термин Анықтамасы

Мінез-құлық 
өзгерістеріне арналған 
коммуникациялық 
бағдарламалар 

Оң мінез-құлықты ынталандыру және қолдау үшін әр түрлі коммуникация арналарын 
пайдаланып хабарламалар мен тәсілдер әзірлеудің бірлескен процесі. 

Даму мақсатындағы 
коммуникация (C4D)

Әр түрлі әдістер мен құралдарды, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын, тұлға-
аралық коммуникацияны және заманауи ақпараттық технологияларды қолдану арқылы 
әлеуметтік өзгерістер жасау және оң мінез-құлықты қабылдау 

Коммуникациялық 
арналар

Тұлға-аралық коммуникация арналарым мен құралдары арасында медицина мамандарын, 
қоғам көшбасшыларын, топтар мен БАҚ-ты (соның ішінде теледидарды, радионы, газеттер 
мен әлеуметтік желілерді). сол сияқты брошюраларды, плакаттар мен үндеу парақтарын 
қамтитын баспа материалдарын бөліп көрсетуге болады.

Денсаулық ДДСҰ бойынша денсаулық – аурулардың немесе ауырудың болмауы ғана емес, физикалық, 
психикалық және әлеуметтік салауаттылық күйі 

Денсаулық сақтау 
саласындағы 
коммуникациялық іс-
шаралар 

Адамдарды өз денсаулығының жағдайын бақылауға және салауатты мінез-құлық 
дағдыларын, соның ішінде дене белсенділігін дамытуға ынталандыруға және осындай 
мүмкіндікті ұсынуға бағытталған іс-шаралар кешені. 

Денсаулық сақтау 
саласындағы 
коммуникациялар 

Жеке адамдар мен қауымдастықтарға әсер ету, оларды тарту және қолдау мақсатында 
денсаулыққа қатысты ақпарат алмасу үшін әр түрлі аудиторияларды қамтудың көп қырлы 
және пәнаралық тәсілі

Денсаулық сақтау 
секторындағы 
коммуникациялық 
стратегия 

Мақсаттарды, міндеттерді, мақсаттық коммуникациялық арналарды/ іс-шараларды 
және тиімділік көрсеткіштерін қоса, денсаулық сақтаудың белгілі бір тақырыбы бойынша 
ақпарат берудің жоспарланған тәсілдемесі.

Денсаулық туралы 
кешенді хабарламалар 
дайындау 

Белгілі бір мақсатты аудиторияға немесе жұртшылыққа арналған медициналық ақпарат 
жиынтығы 

Ұлттық коммуникациялық 
науқан

Халыққа, медицина қауымдастығына және басқа да мүдделі тараптарға уақтылы, нақты 
және дәйекті түрде ақпарат берілуін қамтамасыз ету үшін ұлттық деңгейде әзірленетін және 
ұлттық, субұлттық және жергілікті деңгейлерде жүзеге асырылатын іс-шаралар кешені. 
Мұндай науқан қоғамдық денсаулыққа теріс әсердің болдырмауын немесе денсаулықты 
нығайту мен денсаулық сақтау шараларының оң әсерін күшейтетін мінез-құлықтарды 
қабылдауға жәрдемседі. 

Әлеуметтік жұмылдыру 
Диалог орнату және консенсусқа қол жеткізу, адамдардың қажеттіліктерін ескере отырып, 
бірлескен және бірін-бірі толықтыратын әрекеттерге қатысушылардың кең ауқымын тарту 
процесі.

Стандарттық 
операциялық процедура 

Ұйым қызметкерлері үшін құрастырылған, өлшенетін нәтижелерге қол жеткізу үшін күрделі 
күнделікті жұмыстарды орындауға бағытталған нұсқаулар жинағы. 
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Кіріспе 

Осы Стандартты операциялық процедура (СОП) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің (ҚР ДСМ) 
Жұртшылықпен байланыс департаментіне және басқа да тиісті мүдделі тараптарға, оның ішінде ҚР ДСМ Санитарлық-
эпидемиологиялық бақылау комитетінің (СЭБК) мен оның аумақтық бөлімшелерінің қоғаммен байланыс бөлімдеріне, ҚР 
ДСМ еншілес ұйымдарының, оның ішінде Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының (ҚДСҰО) қоғаммен байланыс 
бөлімдеріне денсаулық сақтау саласында ұлттық немесе өңірлік деңгейде тиімді коммуникациялық науқандарды 
жоспарлауда және басқаруда көмек көрсетуге арналған. Осы құжат денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік 
мекемелер мен медициналық ұйымдар коммуникациялық науқанды жүзеге асыруда қолдануға арналған. 

1 Дереккөз: https://www.societyforhealthcommunication.org/health-communication    

Денсаулық пен салауатты өмірді қолдау мақсатында жеке адамдар мен қоғамды ақпараттандыру, қатыстыру және 
жұмылдыру үшін денсаулық сақтау саласындағы коммуникация озық іс-тәжірибе мен тәсілдерге негізделуі тиіс. Денсаулық 
сақтау саласындағы коммуникацияның қоғам үшін жоғары дәрежелі мәні бар, өйткені ол жеке адамдар мен топтардың 
денсаулық туралы білімі мен хабардарлығын арттыруға елеулі үлес қосып қана қоймайды, сонымен бірге адамдардың 
күнделікті әрекеттерін өзгертуге және халық денсаулығын жақсартуға ынталандырады.

Қазақстан Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің қадағалауымен және қолдауымен Денсаулық сақтау 
министрлігі денсаулық сақтау саласында ұлттық деңгейдегі коммуникациялық іс-шаралардың көбін басқарады. Бұл ретте 
жергілікті және халықаралық серіктес ұйымдар да қолдау көрсетеді. Денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялық 
іс-шараларды бірлесе жүзеге асыратын мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар мен жеке сектордағы мүдделі 
тараптар мен серіктестер арасындағы қарым-қатынас тиімді болу үшін, жұмысты реттейтін айқын ережелердің болуы өте 
маңызды.

Осы контекстте Денсаулық сақтау министрлігі және оның филиалдары денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы 
коммуникация әдістерін жақсырақ түсіну және бағалау және денсаулық сақтау секторының коммуникациялық мақсаттарға 
тиімді қол жеткізуі үшін сенімді негізді қамтамасыз ететін SOP кейіннен әзірлеу қажеттілігін жақсырақ түсіну және бағалау 
үшін ЮНИСЕФ-тің Қазақстандағы өкілдігімен бірлесіп жұмыс істеді.

Бұл SOP денсаулық сақтау және коммуникация саласындағы мамандармен тығыз ынтымақтастықта, Lapis Communications 
және Action Global компаниясының техникалық қолдауымен және ЮНИСЕФ пен Америка Құрама Штаттарының 
халықаралық даму агенттігінің (USAID) ұлттық иммунизацияны нығайтуға қолдау көрсетуінің бір бөлігі ретінде әзірленді. 
жүйесі.

Осы жарияланымда және материалды ұсынуда пайдаланылған белгілеулер ЮНИСЕФ тарапынан Қазақстандағы, белгілі 
бір елдегі немесе аумақтағы балалардың құқықтық мәртебесіне немесе оның билігіне немесе оның шекараларын 
делимитациялауға қатысты қандай да бір пікір білдіруді білдірмейді.

«Денсаулық сақтау саласындағы 
коммуникация – адамдардың денсаулығы 
мен әл-ауқатын жақсарту үшін 
коммуникациялық құралдарды пайдалану 
ғылымы мен өнері»1

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova

https://www.societyforhealthcommunication.org/health-communication
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Осы құжатта пайдаланылатын белгілеулер, сонымен қатар осы материалды ұсыну Қазақстандағы балалардың 
құқықтық мәртебесіне, қандай да бір елге немесе аумаққа немесе оның билік органдарына немесе оның шекараларын 
делимитациялауға қатысты ЮНИСЕФ тарапынан қандай да болмасын ресми пікірді білдірмейді.

Ұсынылған СОП-да денсаулық сақтау саласында белгілі бір тақырып шеңберінде ұлттық немесе өңірлік деңгейде 
жоспарланған коммуникациялық науқан әзірлеуге және өткізуге бағытталған. Бұл құжатта берілген нұсқаулар 
ҚР ДСМ өкілдеріне серіктестер арасындағы бірлескен жұмысты жақсартуға және денсаулық сақтау саласында 
тиімді коммуникациялық іс-шараларды жүзеге асыруға көмектеседі. Сонымен қатар, денсаулық сақтау саласында 
коммуникациялық науқандар жоспарлауға, әзірлеуге және енгізуге байланысты пайдалы ресурстар берілген. Бұдан бөлек 
СОП-да дағдарыстық жағдайдағы коммуникация бойынша ұсыныстар беріледі, және олар осы құжаттың 6-тарауында 
қысқаша қарастырылған.

Осы СОП-тың негізгі мақсаты жергілікті және халықаралық озық іс-тәжірибеге сәйкес Қазақстанның денсаулық сақтау 
саласында белгілі бір тақырыпта жоспарланған коммуникациялық науқанды әзірлеудің және іске асырудың тәжірибесін 
және жүйесін ұсыну болып табылады. Бұл СОП-да, сонымен қатар, белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуге көмектесетін 
және мінез-құлықты өзгертуге ықпал ететін жоғары сапалы коммуникациялық өнімдер жасау жөнінде нұсқаулар берілген.

Осы СОП ҚР ДСМ Жұртшылықпен байланыс департаментіне, ҚР ДСМ-не байланысты еншілес ұйымдарға (республикалық 
ұйымдар, медициналық университеттер, денсаулық сақтау саласындағы медициналық ұйымдар), соның ішінде 
төмендегілерге қатысты:

• ҚР ДСМ Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті (СЭБК) мен оның аумақтық бөлімшелеріне,
• ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті (МФБК) мен оның  аумақтық бөлімшелеріне,
• ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығына (ҚДСҰО),
• «Салидат Қайырбекова атындағы Ұлтттық ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығы» ШЖҚ РМК, 
• «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК,
• медициналық университеттерге,
• ұлттық орталықтарға (үшінші деңгейдегі медициналық ұйымдар),
• 17 жергілікті атқару органдарының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасындағы баспасөз қызметтері немесе 

коммуникациялық топтарына арналған. 

Басқа үкіметтік емес ұйымдар мен жеке ұйымдар да өздерінің денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялық іс-
шараларында осы СОП-ты пайдалануына болады. Бұл ұйымдарға жататындар:

• МЕҰ, 
• медициналық ұйымдар, 
• халықаралық агенттіктер мен олардың өкілдіктері, 
• денсаулық сақтау саласындағы жеке сектор ұйымдары. 
• 

Мақсат

Мақсатты аудитория 

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova
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Ұсынылатын ұйымдастырушылық құрылым, 
штаттық кесте мен бюджет

Функциялар мен міндеттемелер

1. Қоғаммен байланыс немесе коммуникациялар бөлімі ұйымның бас директорына (бірінші басшысына) тікелей 
бағынғаны ұсынылады. Қоғаммен байланыс бойынша директор орынбасары лауазымы жоқ болған жағдайда 
коммуникациялық топтың Бас директорға тікелей бағынуы – үздік халықаралық тәжірибе болып табылады.

2. Жұртшылықпен байланыс бөлімі деп аталатын (ҚР ДСМ-да) немесе ҚР ДСМ-ның Комитеттерінде және еншілес 
ұйымдарында, сол сияқты жергілікті атқару органдарының денсаулық сақтау басқармаларындағы коммуникациялық 
команданың құрамында мынандай лауазымдардың болуы ұсынылады (осындай жеке штаттық лауазым болуы 
міндетті емес, алайда қажетті машықтары мен тәжірибелері бар, команда құамына кіретін сарапшылар болуы керек):

3. 2.1. Бөлім басшысы;  
2.2. Әлуметтік мінез-құлықты дамыту және өзгерту мақсаттарындағы коммуникация саласының маманы; 
2.3. SMM маманы; 
2.4. Графикалық дизайнер; 
2.5. Бейіндік сарапшылар, консультация берушілер, кеңесшілер (қоғамдық денсаулық сақтау немесе медицина 
саласындағы сарапшылар), басқа бөлімдерде жұмыс  істеуі мүмкін, бірақ коммуникациялық командамен тығыз 
ынтымақтастықта жұмыс атқарады.

4. Сонымен қатар, жыл сайынғы қызмет жоспарларының (ұйымның операциялық және стратегиялық жоспарлары) 
негізінде жыл сайын бөлінетін, бөлек, денсаулық туралы ағарту және коммуникация жасауға бюджет жоспарлануы 
керек.

1. Негізгі жауапты тарап:  негізгі жауапты тараптың рөлі денсаулық сақтау саласында 
коммуникациялық науқанды әзірлеу мен өткізуді басқару және оны үйлестіру болып табылады.
1.1. Денсаулық сақтау саласында ұлттық деңгейдегі коммуникациялық науқанды әзірлеу мен өткізуді үйлестіру үшін негізгі 
жауапты тарап – Денсаулық сақтау министрлігінің Жұртшылықпен байланыс департаментінің директоры болып табылады. 
1.2. Денсаулық сақтау министрлігінің Жұртшылықпен байланыс департаментінің директоры 
ұлттық коммуникациялық науқанды әзірлеу мен өткізу үшін басқа жауапты тарапты, мысалы, 
Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіндегі басқа ұйымның PR-тобын тағайындай алады. 
1.3. Өңірлік (облыстық) деңгейде коммуникациялық науқан әзірлеу мен өткізуді үйлестіру 
үшін негізгі жауапты тұлға – жергілікті атқару органының Қоғамдық денсаулық сақтау 
басқармасының коммуникация бойынша маманы (баспасөз хатшысы) болып табылады. 
1.4. Ұйым деңгейінде коммуникациялық науқан әзірлеу мен өткізуді үйлестіру үшін негізгі жауапты тұлға тиісті 
ұйымның (денсаулық сақтау ұйымының немесе ҚР ДСМ еншілес ұйымының) коммуникация саласындағы маманы 
(баспасөз хатшысы) болып табылады.

2. Бейіндік сарапшылар:  денсаулық сақтау саласының ҚР ДСМ құрамына кірмейтін түрлі, соның ішінде мемлекеттік 
және жеке ұйымдарда жұмыс істеуі мүмкін әртүрлі бейіндік сарапшылар процеске денсаулық сақтау саласындағы 
коммуникациялық науқанның мазмұны мен тықырыбына байланысты тартылуы тиіс. Негізгі жауапты тарап 
қоғамдық денсаулық сақтау, медицина, биомедициналық ғылымдар, коммуникациялар саласындағы және басқа 
салалардағы бейінді сарапшыларды анықтауы, олармен байланыс орнатуы және  жұмысқа тартуы тиіс.      

3. Ресми және бейресми жұмыс тобы:  ұлттық немесе өңірлік (облыстық) деңгейде денсаулық сақтау секторында 
коммуникациялық науқан жоспарлау және өткізу үшін Негізгі жауапты тарап сарапшылардан тұратын ресми немесе 
бейресми Жұмыс тобын (ЖТ) құруы тиіс. ЖТ коммуникациялық науқанның құжаттары мен мазмұнын бірлесіп әзірлейді. 

Жұмыс тобының функциялары мен міндеттері ЖТ ережесінде анықтаулы тиіс. Бұл құжатта 
науқанның мақсаты мен міндеттері, оның ішінде ұлттық коммуникациялық науқан құжаттарын 
бекіту өкілеті бекітілу керек. Сонымен қатар, жұмыс тобының құрамы бекiтiлуi тиiс, және оның 
құрамына PR-мамандар, коммуникация бойынша сарапшылар мен бейіндік сарапшылар кіруі тиіс. 

ЖТ отырыстары, соның ішінде қабылданған шешімдер, Жұмыс тобының мүшелері арасында міндеттерді бөлу ресми 
түрде құжатталуы (отырыс хаттамаларын жазу және оларға қол қою арқылы) немесе бейресми түрде құжатталуы 
тиіс (электрондық пошта немесе мобильді мессенджер көмегімен). Бұдан басқа, ЖТ қатысушылары электрондық 
пошта, мобильді мессенджер мен чаттар арқылы бейресми қарым-қатынас жасай алады.
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4. Сараны бекітетін және қадағалайтын тарап:  денсаулық сақтау саласында коммуникациялық науқанды бекітуге және 
оны іске асырудың негізгі кезеңіне  кірісу үшін науқанды келісетін оның сапалы іске асырылуын бақылауды қамтамасыз 
ететін  орган тағайындалуы тиіс.
4.1 Денсаулық сақтау саласында ұлттық деңгейде өткізілетін коммуникациялық науқан  үшін денсаулық сақтау 
министрі немесе министрдің орынбасарлары, әдетте, басшы болады, олар жоғары деңгейде мақұлдайды және 
орындалу сапасын бақылауды қамтамасыз етеді. Олар денсаулық сақтау саласында өткізілетін коммуникациялық 
науқан үшін Негізгі жауапты тарапты тағайындай алады немесе бұл жауапкершіліктің басқа субъектіге, ұйымға немесе 
адамға табысталуын мақұлдай алады.
4.2 Денсаулық сақтау саласында өңірлік (облыстық) деңгейде өткізілетін коммуникациялық науқанға келетін болсақ, 
жергілікті атқару органының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің басшысы бекіту және орындалу сапасын 
бақылау үшін жауапты Тарап болып табылады.
4.3 Ұйымдастырушылық деңгейде денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялық науқанға келетін болсақ, 
ұйымның Бас директоры (бірінші басшы) бекіту мен орындалу сапасын бақылау үшін жауапты Тарап болып табылады.

Даму мақсатындағы коммуникация және 
ұйымдастырушылық коммуникация 

Осы СОП-ты ұстанбастан бұрын, коммуникацияның кеңінен 
қолданылатын екі маңызды нысандарын түсіну маңызды. Олар: 
даму мақсатындағы коммуникация (C4D) және ұйымдастырушылық 
коммуникация. Төменде бұл тәсілдердің анықтамалары мен оларды 
пайдалану түрлері келтірілген:  

1. Даму мақсатындағы коммуникация   «оң мінез-құлықты 
қабылдауға және қолдауға жәрдемдесу үшін әлеуметтік және 
мінез-құлық ғылымдарын қолдану» деп анықталады. Басқаша 
айтқанда, даму мақсатындағы коммуникация қоғамның 
қатысуына негізделген, және ол жергілікті білім мен жергілікті 
халықты өзгеріс тудыратын негізгі күш ретінде мойындайды. 
Коммуникация – халыққа дауыс беру, адамдардың қатысуын 
жеңілдету және әлеуметтік өзгерістер мен трансформацияға 
ықпал ету ретінде қолданылады. Даму мақсатындағы 
коммуникацияда ұзақ-мерзімді стратегия шеңберінде әлеуметтік 
өзгерістерге ықпал ететін интерактивті коммуникация, 
бұқаралық ақпарат құралдары мен цифрлық технологиялар 
қолданылады. Даму мақсатындағы коммуникацияның сала-
аралық іс-шаралары ұзақмерзімді нәтижелерге бағытталған 
және олар мақсатты топтармен, серіктестермен және билікпен 
диалог құру жасалады. 

2. Ұйымдастырушылық коммуникация ұйым жасайтын коммуникацияның арналары мен нысандары ретінде 
анықталады, және оған ұйым ішінде орын алатын ішкі коммуникация да, ұйым мен оның мүдделі тараптары арасындағы 
сыртқы байланыс та жатады2. Мысалы, мемлекеттік мекемелер, билік органдары және кең қоғам арасында ақпарат 
тарату орын алады. Ол ұйымның имиджін қалыптастыруда және ұйымның саясатты құруға ықпалын арттыруда 
маңызды рөл атқарады. Ұйымдастырушылық коммуникацияның назары ақпаратты жаппай таратуға бағытталған 

2 Дереккөз: https://www.mastersincommunications.com/faqs/what-is-organizational-communication 

@UNICEFKazakhstan/2022/Olga Cho 

https://www.mastersincommunications.com/faqs/what-is-organizational-communication 


9

Стандартты операцилялық процедураны шолу

Бұл СОП денсаулық сақтау саласында коммуникациялық іс-шараларды әзірлеу және өткізу бойынша ұсыныстарды 
қамтиды. Денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялар  БАҚ-да ұлттық деңгейде түрлі құралдар мен коммуникациялық 
арналарды қамтитын толық ауқымды науқан өткізуден бастап, қоғамдық іс-шаралар,  онлайн науқандар өткізу мен 
теледидарлық немесе радиожарнама сияқты нақты немесе өңірлік коммуникациялық бастамаларға дейін алуан түрлі 
болуы мүмкін.

Көлемі мен ауқымына қарамастан, осы СОП «Даму мақсатындағы коммуникация» тәсілінің негізінде коммуникациялық 
науқанды бастауға, әзірлеуге және өткізуге жәрдемдеседі. 

Бұл СОП коммуникациялық науқанды іске асырудың 6 негізгі кезеңін қамтиды: формативтік талдау, стратегияны әзірлеу, 
контент әзірлеу, науқанды өткізу, мониторинг және бағалау, сонымен қатар дағдарыстық жағдайдағы коммуникация. 
Бұдан басқа, дағдарыстық жағдайдағы коммуникация үшін бөлек СОП қарастырылған. Төмендегі сызбада барлық 
кезеңдер көрсетіліп, әр кезеңнің бақылау нүктелеріне қол жеткізу үшін қажет қадамдар белгіленген.

Бұл СОП-ның келесі тарауларында осы кезеңдердің әрқайсысы туралы ақпарат берілген, сонымен қатар оларды жүзеге 
асыруға көмектесетін нұсқаулар (қадамдар) көрсетілген.  

1. ФОРМАТИВТІК ТАЛДАУ
• Құжаттарды талдау
• Өткен кезеңдегі деректер 

мен құжаттарды талдау
• Аудиторияны зерттеу
• Ішкі зерттеу
• Барлық қорытындыларды 

жинақтау

4. СТРАТЕГИЯ ӘЗІРЛЕУ
• Қандай да бір тәуекел 

жағдайындағы 
коммуникацияны түсіну 
және қоғамдастықты 
қатыстыру

• Коммуникация міндеттерін 
белгілеу

• Аудитория, мүдделі тараптар 
мен серіктестер

• Коммуникациялық тәсілдер 
және құралдар

• Өзгерістер теориясы

5. НАУҚАНДЫ ІСКЕ АСЫРУ
• Науқанды іске қосу жоспары
• Хабар тарату және БАҚ-да 

коммуникациялық өнімдерді 
тарату

• Әлеуметтік жұмылдыру 
және қоғаммен жұмыс

6. ДАҒДАРЫСТЫҚ ЖАҒДАЙ-
ДАҒЫ КОММУНИКАЦИЯ
• Команда құру
• Тиімді коммуникация
• Жоспарды орындау
• Дағдарыстан кейінгі 

бағалау

2. КОНТЕНТ ӘЗІРЛЕУ
• Науқанның брендингі
• Шығармашылық тұжырымдама 

әзірлеу
• Фокус-топ  - тұжырымдамалар мен 

хабарларды тестілеу
• Контент құрастыру

3. МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
• Мақсаттар мен міндеттерді 

анықтау
• Деректер жинау әдістері мен 

мерзімдерін анықтау
• Процесті бағалау
• Нәтижелерді бағалау

1 2 3 4 5 6
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1 кезең: Формативтік талдау  

Денсаулық сақтау саласында коммуникациялық іс-шара жоспарлағанда қол жеткізу қажет болатын бірінші кезең осы 
іс-шара өткізіліп отырған мәнмәтінді түсіну болып табылады. Бұл кезеңге өткізілген түрлі зерттеулерді, қолданыстағы 
коммуникациялық іс-шараларды, мақсатты аудиторияның қабылдауын, мінез-құлық модельдерін зерделеу және т.б. 
кіреді. Толыққанды Формативтік талдауға келесі қадамдар кіреді: 

 1.1 қадам. Құжаттаманы талдау
 1.2 қадам. Мақсатты аудиторияға сауал жүргізу және талдау
 1.3 қадам. Онлайн-шолу
 1.4 қадам. Барлық қорытындыларды жинақтау

Құжаттаманы талдау формативтік бағалау процесіндегі маңызды қадам болып табылады, өйткені ол қолда бар деректер 
мен денсаулық туралы нақты және коммуникациялық іс-шараға қатысты ақпаратты жинауға және талдауға мүмкіндік 
береді. Бұл жағдайда қойылған мақсаттарды айқын түсіну,  сонымен қатар денсаулық сақтаудағы соңғы үрдістер мен 
оқиғаларды түсіну қажет. Бұл науқанды өткізу үшін қажетті іс-шараларды анықтауға мүмкіндік береді. Кей жағдайларда 
денсаулық сақтаумен байланысты проблемаларды анықтаудың қажеттігі жоқ болады. Мысалы, ҚР ДСМ жоспарында 
коммуникациялық шара алдын ала жоспарланған болуы мүмкін. Алайда, егер белгілі бір проблема бұрын айқындалған 
болса, оның әлі де өзекті екендігін растау өте маңызды, өйткені ол жұмысты бекер жасамауға және жұмысты босқа 
қайталамауға мүмкіндік береді. 

Құжаттаманы талдау процесін екі кезеңге бөлуге болады: қолда бар ақпаратты талдау және бұрын жиналған деректерді 
талдау. Үшінші кезең ретінде қаралған құжаттардың барлығын тізіп көрсетіп, келешекте жасалатын сілтемелер тізімін 
(ақпарат көздерін) жасауды атап өтіге болады. Бұл ақпараттың барлығын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

1.1.1. Қолда бар ақпаратты талдау   

Қолда бар ақпаратты талдау қолда бар есептерді, медициналық мақалаларды, журналдарды, ҚР ДСМ мен серіктестердің 
денсаулық сақтау проблемаларымен байланысты басқа да ресурстарын зерттеуден басталуы тиіс. Шолуда басқа 
тақырыптар аталмай, басты назар тек қана белгіленген денсаулық сақтау мәселесіне аударылуы тис.

Бұдан басқа, қолда бар ақпаратты талдаудың түпкілікті мақсатын түсіну қажет. Ол үшін мына сұрақтарға анық жауап беру 
маңызды:  

• Талдаудың мақсаты қандай? Негізгі міндеттер қандай? 
• Денсаулық сақтаудағы нақты тақырып (мәселе) қандай? 
• Барлық керекті ақпарат (ішкі және сыртқы) қолжетімді ма?  

Келесі қадамдар құжаттарды тиімді талдауға көмектеседі:  

• Жергілікті денсаулық сақтау жүйесін және негізгі серіктестерді талдау,
• Денсаулық сақтау  саласындағы саясат, ішкі процедуралар және серіктестердің өзара қарым-қатынасы,
• Таңдалып алынған денсаулық сақтау тақырыбына тұжырымдамалық шолу жасау (мәселені тиімді зерттеу үшін 

«PEST» моделін қолдануға болады, ол үшін мәселенің саяси, экономикалық, әлеуметтік-мәдени және технологиялық 
аспектілерін ескеру керек), 

• Денсаулық сақтау  саласындағы ұлттық жоспарлар мен стратегиялар.

1.1.2. Екіншілікті көзден алынған деректерді талдау 

Қолда бар ақпаратты талдаудан кейін бұрын жиналған қолжетімді ақпаратты талдау керек. Бұл ақпаратқа медициналық 
зерттеулер, зерттеулер туралы есептер, сонымен қатар демографиялық деректер мен қоғамдық денсаулық сақтау деректері 
жатады. Мұндай талдау соңғы өзгерістерді, проблемалық мәселелер мен мүмкіндіктерді айқындауға мүмкіндік береді. Бұл 
талдаудың нәтижесі қолда бар ақпаратты талдаумен үндес болуы тиіс

1.1.3. Деректердің дәлдігі

Құжаттаманы талдаудың айқындығы үшін сенімді дереккөздерді табу, оқу және талдау керек. Бұл талдаудың шеңберінде 
жеке адамдардың немесе және бір топ адамның пікіріне сүйеніп қорытынды жасауға болмайды.

1.1 ҚАДАМ. ҚҰЖАТТАМАНЫ ТАЛДАУ 
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1.1.4. Анықтамалық тізім

Ақпаратты талдау кезінде пайдаланылған барлық ақпарат көздерін оларды кейіннен растау үшін мұқият тізіп жинау керек. 
Алайда, мұны істемес бұрын деректердің барлығы шынайы және сенімді көздерден алынғанына көз жеткізу қажет. Тек содан 
кейін ғана ақпаратты құжаттауға  кірісуге болады. 
Ақпаратты талдау маңызды қадам болып табылады, ол үшін тиісті уақыт пен ресурстар бөлу қажет. Егер талдау мұқият жасалса, 
ол келесі қадамдарды орындауға және барлық қажетті ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Ақпаратты талдауды аяқтағаннан соң 
барлық деректерді есепке жинап,  дереккөздерді көрсете отырып тізім жасау қажет. Сосын есепті серіктестер мен Техникалық 
жұмыс тобына табыстауға болады. 

Коммуникациялық іс-шараның негізгі аудиториясын көбінесе белгілі ауруға бейім немесе денсаулығында нақты 
проблемасы бар адамдар құрайды. Мақсатты аудиторияны анықтау үшін денсаулықпен байланысты проблема туралы 
қолжетімді ақпаратты талдап шығу маңызды.

Коммуникациялық қызметтің мақсатты аудиториясын денсаулық проблемасына тікелей ұшырап отырған бірінші 
аудиторияға; бірінші аудиторияға тікелей әсер ететін екінші аудиторияға, сол сияқты екінші аудиторияға жанама түрде 
әсер ететін үшінші аудиторияға бөлуге болады.

Іске асыру:    

Мақсатты аудиторияны анықтау үшін келесі қадамдарды орындау қажет: 
1.2.1. демографиялық факторларды анықтау (жас шамасы, жынысы және отбасылық жағдайы). 
1.2.2. әлеуметтік-экономикалық мәртебені анықтау (тұратын жері, экономикалық мәртебесі, жалақысы,    
 сауаттылығы, білімі, отбасындағы адам саны, мүлігі бар ма, әлеуметтік жағдайы, бұқаралық ақпарат құралдарына  
         қолжетімділігі және қызмет ету саласы). 
1.2.3. психографикалық бейінді анықтау (ұстанатын діні, оккультизм сияқты діни емес ұстанымы, мәдени салттар мен  
               әдет-ғұрыптар). 

Осыдан кейін бірінші мақсатты топтың түрлерін айқындау керек, мысалы, балалар үшін – ата-аналар мен мұғалімдер, діндар 
адамдар үшін – діни көшбасшылар, қызметкерлер үшін – жұмыс берушілер, ал әлеуметтік сала қызметкерлері – ересек 
адамдар үшін.

Бұл кезең қолда бар ақпаратты талдаудан гөрі, мақсатты аудитория ақпарат алатын дереккөздерді шолуға қатысты болып 
табылады. Қазіргі заманда адамдар интернетті және онлайн-платформаларды көбірек пайдалана түсуде және әр түрлі 
топтардың онлайн кеңістікте өткізетін уақыты күн сайын өсуде. Қазіргі уақытта интернет пен әлеуметтік желілердің ықпалын, 
сондай-ақ ақпараттың таралу жылдамдығын тиісінше бағалау керек. Мұндай ақпарат адамдарды бір ойға жетелейді, белгілі 
бір әрекеттерге ынталандырады немесе, керісінше, бас тарттырады, және қоғамдық пікірді қалыптастырады. Көптеген 
ұйымдар аудиториясын кеңірек қамту үшін веб-сайттар, Facebook парақтары мен YouTube арнасы сияқты цифрлық медиа-
платформалардың көмегімен онлайн-болуды арттыруға қомақты қаражат салып жатыр.

Мақсатты аудиторияға қолжетімді онлайн-ресурстарды зерттеуден басқа, денсаулық сақтау саласындағы, жоспарланған 
коммуникациялық науқанда қолдануға сай сенімді интернет-ресурстарды пайдалану керек. Онлайн-материалдарды түрлі 
платформалар арқылы және әдеттегідей интернеттен іздеудің көмегімен алуға болады. Онлайн-бағалаудың нәтижесі 
денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялық әрекеттің жалпы тәсілдері мен жоспарына әсер етуі мүмкін.

Іске асыру:  

Интернет-бағалау денсаулыққа қатысты және коммуникациялық бастама шеңберінде көзделген проблемалар бойынша 
онлайн-ресурстарды зерттеу арқылы жүргізіледі. Табылған ақпарат және осыған ұқсас іс-шаралар өткізген басқа елдердегі 
тәжірибе жаңа идеялар мен тұжырымдар тудыруы мүмкін. 

Онлайн-шолудың нәтижелерін құжаттау керек, ал дереккөзге сілтемелерді одан әрі пайдалану үшін сақтаған жөн. Бұдан 
басқа, онлайн-шолу нәтижесін формативтік талдау есебіне енгізуге және одан әрі денсаулық сақтауда коммуникациялық 
стратегия әзірлеу мен жоспарлауда пайдалануға болады.

. 

1.2 ҚАДАМ. МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯҒА САУАЛ ЖҮРГІЗУ 
ЖӘНЕ ТАЛДАУ   

1.3 ҚАДАМ. ОНЛАЙН-ШОЛУ 
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Іске асыру: 

Формативтік талдаудың қорытынды кезеңінде әр кезеңнің нәтижелері біріктіріледі, және жинақталған ақпараттан 
есеп немесе ситуациялық талдау жасалады. Осы екі түрлі құжатты коммуникациялық науқанның келесі кезеңдерінде 
анықтама ақпарат көзі ретінде пайдалануға болады. Сонымен қатар, осылайша жасалған жұмыс келешекте осыған 
ұқсас жобаларды іске асыруда пайдалы болуы мүмкін. Есеп немесе талдауды барынша жеңілдетуге болады. Ол үшін тек 
ең маңызды ақпаратты, сілтемелер мен қорытындыны ғана қалдыруға болады.

Бұл кезеңде коммуникациялық науқанның мақсаттары мен міндеттерін анықтау керек. Ол үшін келесі сұрақтарға жауап 
беру керек:

• Денсаулықпен байланысты проблеманы шешуде қандай мақсатқа қол жеткізу қажет? 
• Денсаулықпен байланысты нақты проблема бойынша хабардарлықты арттырудың қажеттігі бар ма?
• Аудитория тарапынан мінез-құлықты өзгертудің қажеттігі бар ма?
• Белгілі бір топтың мүмкіндіктерін кеңейту керек па, немесе саясатты қалыптастыруға ықпалды арттыру қажет па?

Науқанның мақсаттары мен міндеттерін анықтау коммуникациялық стратегияны әзірлеу үшін бастапқы әрекет. Іске 
асыру мен бағалауда әрекеттің шешуші маңызы бар. Бұдан басқа, мақсаттар мен міндеттерді айқындау келешекте жұмыс 
нәтижесін бағалауға мүмкіндік береді.

Іске асыру:
 
Стратегияны дайындаудың ең басында денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялық науқанның жалпы міндеттерін 
қысқаша сипаттау керек. Міндеттер бірнеше болуы мүмкін, алайда тиімді нәтиже үшін, негізгі бір немесе екі міндетке 
тоқталу керек.

Коммуникациялық қызмет бойынша міндет мысалы: адамдардың COVID19-ға қарсы вакциналау туралы хабардарлығын 
жоғарылату.

Денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялық науқанның мақсаттары мен міндеттерін анықтау үшін SMART 
әдісін (нақты, өлшенетін, қол жеткізуге болатын, өзекті және уақыт бойынша шектелген мақсат) қолдану ұсынылады. 
Бұдан басқа, коммуникация науқанының көрсеткіштерін SMART мақсатының әрбір кезеңінде нәтижелерді бағалау үшін 
пайдалануға болады.

SMART мақсатының мысалы: Х ауданында вакцина алған адамдар санын үш айдың ішінде 20%-ға арттыру (денсаулық сақтау 
міндеті); X аймағындағы қауіп тобындағы 5000 адам COVID-19 вакцинациясы туралы ақпарат алды (қандай вакциналар 
бар, оларды қалай алуға болады, қандай жанама әсерлер болу мүмкін және т.б.) (коммуникациялық міндет); сауалнамаға 
сәйкес Х аймағында вакцинациялауға дайын адамдар саны Х кезеңде 10%-ға өсті.

1.4 ҚАДАМ. АЛЫНҒАН ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ 

2.1 ҚАДАМ. КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ МІНДЕТТЕР 

2 кезең: Коммуникациялық стратегия 

2-кезең сыртқы жағдайды түсінуден кешенді коммуникациялық стратегия әзірлеуге көшуді білдіреді, және осы кезең 
коммуникациялық қызметті жүзеге асыру үшін негіз болады. Ол үшін мақсаттар мен міндеттерді, бірге жұмыс істеу 
жоспарланып отырған серіктестер мен мүдделі тараптарды анықтау қажет, сонымен қатар мақсаттар мен міндеттерге 
қол жеткізетін коммуникациялық тәсілдемені анықтау керек. Төменде коммуникациялық стратегияны құруға арналған 
қадамдар мен олардың сипаттамасы келтірілген:

2.1 қадам. Коммуникациялық міндеттер
2.2 қадам. Мүдделі тараптар және серіктестер
2.3 қадам. Коммуникациялық тәсілдер
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Денсаулық сақтау саласында коммуникациялық іс-шараны немесе науқанды жоспарлаған кезде дұрыс серіктестерді және 
мүдделі тараптарды анықтау маңызды. Кез келген қоғамда адамдар, ұйымдар мен мекемелер қоғамдық пікір мен әлеуметтік 
өзгерістерді қалыптастыруға елеулі ықпал етеді. Серіктестер тізімін анықтау тәсілдерінің бірі – денсаулық сақтауға қатысы бар 
мүдделі тараптар мен серіктестердің тізімін құрастыру және олардың денсаулық мәселелеріне қатысты ықпалы мен пікірлерін 
бағалау.

Мүдделі тараптардың тізімін жасау және оларды жоспарланған коммуникациялық науқанға тарту ықпалды тұлғалар мен 
негізгі серіктестерді анықтауға көмектеседі. Бұл мақсатты аудиторияның шеңберін тарылтып, қолда бар ресурстарды тиімді 
түрде жұмсауға мүмкіндік береді. 

Іске асыру:  

2.2.1. Жоспарлаудың бастапқы кезеңінде мүдделі тараптар мен серіктестердің тізімін жасау қажет, себебі олардың   
 міндеттемелерін және коммуникациялық науқанға ықпалын түсіну керек.
2.2.2. Одан әрі серіктестер мен мүдделі тараптарды талдау керек және олардың коммуникациялық іс-шараны дайындауға  
 қаншалықты маңызды екенін анықтау керек. Біздің мақсаттаық аудиториямыз болып табылатын адамдарға 
 олар қандай ықпал жасайды? Коммуникациялық науқанның проблесмасы немесе тақырыбы оларды қаншалықты  
 толғандырады? Олардың коммуникациялық науқанды іске асыруға көмектесетін білімдері мен ресурстары  бар ма?
2.2.3. Келесі кезең – коммуникациялық науқанның мүдделі тараптары мен серіктестерінің тізімін дайындау және олардың  
 осы процестегі ықпалы мен мүдделілігін анықтау. Мұндай талдау келешекте серіктестерді тиімді тартуға мүмкіндік  
                береді. 
2.2.4. Қорытынды кезеңде мүдделі тараптар мен серіктестерді олардың ықпал деңгейіне сәйкес саралау керек.  
     Бұл жоспарланған коммуникациялық іс-шаралар шеңберінде олармен қарым қатынасуға мүмкіндік береді.  
 Мысалы, қоғамды ақпараттандыру бойынша ауқымды жұмыс жүргізілсе, техникалық (кәсіби) жұмыс топтарын   
 құруға болады. Техникалық жұмыс топтары коммуникациялық іс-шараға қатысу жолын алдын ала келіседі.

Бұл кезеңде коммуникациялық тәсілдерді бағалау, мақсатты аудиторияға сәйкес ақпараттың бар-жоқтығын анықтау және 
ақпаратты дайындау, мақсатты аудиторияның есінде қалатын және оған әсер ететін негізгі хабарламалар дайындауд қажет. 
Сонымен қатар, адамдар жаңа ақпарат алған кезде жаңа ақпаратты басқалармен бөлісуге және өздерінің мінез-құлқын ғана 
емес, ақпарат алып жатқан басқа адамдардың да әрекетін өзгертуге ынталандыратын тактиканы пайдалану маңызды. 

Коммуникациялық тәсілдер мен арналарды дұрыс таңдау мақсатты аудиториямыз арасында хабарлама мен медиа-контентті 
тиімді таратуды қамтамасыз етеді. 

Іске асыру:    

Денсаулықпен байланысты коммуникациялық хабарламалар әр түрлі құралдар мен арналардың көмегімен таратылады. 
Мысалы, тедедидар мен радиоарналар халық арасында салауатты өмір салтын насихаттауда тиімді. Екінші жағынан, газет 
мақалалары сауаттылығы жоғары және көп оқуға дағдыланған аудирия үшін белгілі бір тақырыпты анағұрлым толық ашады. 
Цифрлық технологияларды, соның ішінде әлеуметтік желілерді әлеуметтік желіні қолданатын адамдар арасында денсаулық 
туралы хабарламаларды дер кезінде тарату үшін, хабарламаларды күшейту және ұсынылатын қызмет сапасын жақсарту үшін 
пайдалануға болады. Сонымен қатар, цифрлық технологиялар қоғамды жұмылдыру үшін пайдалануға болатын әлеуметтік 
желілерді құруға да мүмкіндік береді.

Әрбір коммуникациялық арнаның өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Белгілі бір аудитория үшін коммуникациялық 
арна таңдаған кезде келесі сұрақтарды ескеру қажет

• Мақсатты аудитория үшін арна оңай қолжетімді ма?
• Сіздің мақсатты аудиторияңыз ақпаратты қалай алады? 
• Біздің аудиториямызға осы арнаның қолжетімді екенін қайдан білеміз? Арнаның мақсатты аудиторияға қалай жететінін 

түсіну керек. Мақсатты аудитория көргеніне / тыңдағанына жауап қайтарады ма? Мақсатты аудиториядан кері байланысты 
қалай алатынымызды білеміз бе?

• Ұсынылған коммуникациялық құралдар/ арналар сенімді ақпарат көздері болып табылады ма?
• Бергіміз келетін хабарлама үшін (мысалы, сурет түрінде, ауызша түрде, ерекше сезімтал тақырып бойынша және т.б.) арна 

сәйкес келеді ма? Дәл осы коммуникациялық арнаны таңдауға негізгі себепті түсіну керек.  
• Арна жеткілікті географиялық аумақты қамтып, мақсатты аудиторияға қол жеткізеді ма?

2.2 ҚАДАМ. МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТЕР 

2.3 ҚАДАМ. КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕР МЕН 
ТАКТИКАЛАР
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Денсаулықпен байланысты басқа бастамаларға қатысу  

• Арна арқылы хабар беру денсаулық сақтау саласындағы науқан мазмұнының басқа аспектілерімен тиісті түрде 
байланысып тұр ма?

• Арна мақсатты аудиторияны диалогқа шақыра ма?
• Арна арқылы берілген хабар медициналық қызмет/ ақпарат іздеуге ынталандырады ма?

Мақсатты аудитория мен қарастырылып отырған тақырыпқа сәйкес келетін коммуникациялық арнаны таңдау маңызды. 
Аудитория үшін түсінікті және анағұрлым тиімді, сенімді және қолжетімді болып табылатын арналарды таңдау керек. 
Мысалы, егер мақсатты аудитория радио тыңдайтын болса ғана радиохабарды таңдау керек (әдетте, бұл егде адамдар, 
қазақ тілінде сөйлейтін адамдар мен Қазақстанның ауыл тұрғындары); жазбаша хабарламаны мақсатты аудиторияның 
сауаттылық деңгейіне сәйкес бейімдеу қажет. Қажет болған жағдайда, мақсатты аудитория арасында жаппай таратылатын 
сурет және бейне материалдар, мысалы баннер, плакаттар, жарнамалық тақталар және т.б. сыртқы жарнама әзірлеуге 
болады. 

Денсаулық туралы хабарламалар көптеген арналар арқылы таратылғанда одан әрі күшейеді және нығаяды. Сондықтан 
тұлға-аралық және интерактивті коммуникациялық іс-шаралар медиа-платформалармен бірге қолданылса, аудиторияның 
қатысуы артады.

3.1 ҚАДАМ: НАУҚАННЫҢ БРЕНДИНГІ 

3 кезең: Контент әзірлеу   

Денсаулық сақтау саласында коммуникациялық науқан жүргізу үшін әзірленген стратегия – контент (мазмұнды 
ақпарат) әзірлеуге негіз болады. Коммуникациялық науқан үшін материалдар әзірлеген кезде (мысалы, анимациялық 
бейнероликтер сериясы немесе баспа материалдар) бұл жұмыстың стратегиялық бағытын анықтау керек. Контент 
әзірлеуді келесі қадамдарға бөлуге болады:  

3.1 қадам. Науқанның брендингі 
3.2 қадам. Негізгі хабарламаларды құрастыру 
3.3 қадам. Хабарламаларды алдын ала тестілеу
3.4 қадам. Медиа-талдау және жоспарлау
3.5 қадам. Контент құру

Брендинг бойынша ұсыныстар коммуникацияның барлық түрлерінде брендтің пайдаланылуын сипаттайды. Бренд 
бойынша ұсыныстар науқанның барлық кезеңдерінде науқан танылымдылығын арттыруға мүмкіндік береді. Науқанның 
брендингі онлайн және офлайн коммуникациялар үшін пайдалануға болатын логотип, жарнама, баспа материалдары мен 
басқа материалдардың біріңғай дизайнын анықтайды. Бұдан басқа, төмен берілген ұсыныстарда науқан логотипін дұрыс 
пайдалану туралы кеңес берілген.  

3.1.1. Логотиптің дизайны: брендинг бойынша нұсқаулық ереже дайындаған кезде ең бірінші логотиптің дизайнына  
 назар аудару керек. Логотип науқанның барлық кезеңдерінде қолданылады және ол науқанға қатысты барлық  
 материалдарда пайдаланылатын негізгі құрал. 
3.1.2. Брендтің түр-түстері: негізгі түстер логотиптің дизайнында пайдаланылады. Ал қосымша түстерді брендингтің  
              түр-түс палитрасында ұсынуға болады.
3.1.3. Брендтелген кеңселік тауарлар: оларға науқанның басында әзірленетін фирмалық дизайнмен орындалған   
 барлық кеңселік тауарлар жатады. 
3.1.4. Әлеуметтік желілердегі фирмалық стиль: әлеуметтік желілердің әр түрлі платформаларына арналған стильді  
 әзірлеу керек. Оған әлеуметтік желілерде шығарылатын жазбалардың дизайны, бейнероликтерді брендтеу   
             және т.б. кіреді.
3.1.5. Баспа материалдары: Коммуникациялық науқан үшін жиі пайдаланылатын баспа материалдарын осы сәттен  
 бастап әзірлеген жөн. Оларға жарамалық тақта үлгілері, белгілер, блокноттар, брошюралар, баннерлер және т.б.  
 жатад             ы. 
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3.2 ҚАДАМ: НЕГІЗГІ ХАБАРЛАМАЛАРДЫ ҚҰРАСТЫРУ 

Коммуникациялық стратегияның негізін коммуникациялық науқанның барлық іс-әрекеттерінде пайдаланылатын негізгі 
хабарламалар құрайды. Негізгі хабарламаларға тек слогандар мен ұрандар жатпайды. Негізгі хабарламалар – сөзбе-
сөз қайталанып жатталатын сөздер емес, олар – науқанның әрбір кезеңінде ақпаратқа үйлестіріліп қосылатын жалпы 
хабарлар. 

Тиімді болатын негізгі хабарламалар мен материалдарды формативтік талдау кезінде жиналған деректер негізінде 
құрастыруға болады. Ол үшін негізгі хабарламалар құрастыруға көмектесетін кәсіби шебер мамандар тобын жинау керек.

Негізгі хабарламалар нанымды және жағымды болып жасалса, коммуникация тиімділігі  жоғары болады. Негізгі 
хабарламалар – біздің айтқымыз келетін негізгі ойлар. Негізгі хабарламалар – біздің айтқан немесе таратқан сөзімізден 
гөрі, ақпарат алушы адамның ақпаратты қабылдап, әрекет етуіне көп байланысты. 

Іске асыру: 

3.2.1. Денсаулық сақтау мамандары және коммуникация саласының мамандарынан тұратын топ жинау керек және  
 олар негізгі хабарламалардың негізі болатын сөздер мен сөз тіркестерін құрастыру керек.
3.2.2. Негізгі хабарламаларға қойылатын талаптар бір рет қана қолданылады ма, әлде қайталанатын талаптар   
           болатынын анықтау қажет.
3.2.3. Науқанның мақсатты аудиториясын немесе мүдделі тараптарын және олардың негізгі хабарламаларды   
 әзірлеудегі рөлін анықтау керек. Егер мүдделі тараптарды немесе мақсатты аудиторияны бірлесіп хабарлама  
 құрастыруға тарту мүмкін болмаса, хабарламаларды бұл топтардың арасында тестілеуге тырысу керек.
3.2.4. Денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялық іс-шараның тақырыбы мен көзқарасын қысқаша   
 баяндайтын, және мақсатты аудиторияға сәйкес келетін негізгі хабарламаларды дайындау қажет.
3.2.5. Таратылатын негізгі ақпараттың дұрыстығын тексеру керек. 
 
Негізгі хабарламалар қандай болуы тиіс:

• Түсінікті: жақсылап ойластырылған хабарлама мақсатты аудиторияға арналған болу керек және қалаулы мінез-
құлық пен пайданы айқын сипаттауы тиіс. 

• Өзекті және тартымды: негізгі хабарламалар мақсатты аудиторияның қажеттіліктері мен қалауларына сәйкес келуі 
тиіс.

• Қысқа: хабарлама бір немесе екі нәрсені жеткізу керек, көп ақпаратты қамтудың қажеті жоқ.
• Есте сақталатын: хабарламада мақсатты аудиторияға түсінікті және оны жаңылдырмайтын қарапайым тіл 

пайдаланылуы тиіс.
• Бейімделетін: егер ақпарат бірнеше (әр үрлі) мақсатты аудиторияға арналатын болса, негізгі хабарлама әр түрлі 

мақсатты аудиторияға бейімделетін, яғни сөздерін және күрделіліген өзгертуге мүмкін болуы тиіс.
• Таныс: негізгі хабарламаларда белсенді етістіктерді пайдалану керек; жарнамалық слогандардан аулақ болу керек.
• Нанымды: негізгі хабарламада әрекетке ынталандыратын маңызды ақпарат болуы тиіс.

Денсаулық сақтау және комуникациялар саласындағы сарапшылар

Сарапшылар денсаулық сақтау саласында коммуникациялық материалдар мен хабарламалар әзірлеу үшін формативтік 
талдау туралы есепті пайдаланы керек. Бұл сарапшылар тобына денсаулық сақтау саласындағы коммуникация бойынша 
мамандарды,  денсаулық сақтау саласының кәсіби мамандарын және басқа да тиісті мамандарды қосу керек. Мұндай топ 
мақсатты аудиторияға ықпал ететіндей тиімді негізгі хабарламаларды әзірлей алады.

@UNICEFKazakhstan/2022/Olga Cho 
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«MESSAGE HOUSE» тәсілі

«Message House» («Хабарламалар үйі») тәсілін қолдану коммуникациялық науқан үшін тұрақты хабарламалар әзірлеуде 
көмектеседі. Оны өз бетінше жеке жаттығу ретінде, бұдан бұрын сипатталған негізгі хабарлама құрастырудан бөлек 
пайдалануға болады. Біздің жалпы мақсатымыз – біріктірілген, белсенді және әсерлі хабарлама әзірлеу. Бұл әдіс 
мақсатты аудиториямен қарым-қатынас жасаудың қарапайым, бірақ тиімді тәсілі болып табылады.

«Хабарламалар үйі» деген – денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялық науқанның негізгі хабарламаларын сызба 
түрінде кескіндейтін тәсіл. «Үй» түріндегі сызба барлық негізгі хабарламаларды көрнекі ұсынуға және оларды қиялды 
түсініктен бейнеге айналдыруға мүмкіндік береді.

Хабарламалар үйін келесі әрекеттердің көмегімен құрастыруға болады:

A – негізгі хабарламаларды құрастыру     

Бұл кезеңде жоғарыда сипатталған негізгі хабарламалар құрастырылады. Алайда негізгі хабарламалар  құрастырған 
кезде негізгі төрт нәрсені ескеру керек.

Жалпы мәлімдеме

«Message House» әдісінің бастапқы кезеңінде денсаулық туралы коммуникациялық жұмыстың мақсатты аудитория үшін 
маңызын анықтау керек.
Ең дұрысы, жалпы мәлімдеме өзекті мәселеге назар аударуы керек. Мысалы, біз COVID-19-дан вакциналауды арттыру 
үшін пиар науқан жасасақ, жалпы мәлімдеме келесідей болуы мүмкін: «Сіз жақындарыңызға қажетсіз».

Негізгі хабарлама: Біз қандай пайда ұсынамыз?

Көбінесе негізгі хабарлама коммуникациялық іс-шара немесе науқанның артықшылығы мен құндылығын көрсетеді. 
Мәселен, біз өзіміздің мақсатты аудиториямызға қалай көмектесеміз? Денсаулық сақтау саласындағы коммуникацияда 
негізгі хабарлама адам денсаулығы туралы болады. Бірақ бұл жерде жеделдікті басты мәселе ретінде ескеру керек.

Сынға бағытталған хабарлама: Қандай сын туындауы мүмкін? 

Сынға ілінбеудің ең жақсы тәсілі –  оның алдын алатын және оған жауап беретін хабарламалар құрастыру.

Әрекет етуге шақыру: Аудиториямыздан қандай әрекет күтеміз?

Мақсатты аудитория үшін әрекет етуге шақыру түсінікті болу керек, сонда адамдар одан әрі не істеу керектігін біледі. 
Хабарлама неғұрлым егжей-тегжейлі болса, соғұрлым тиімді болады. Әрекетке шақыру хабарламалар арасында көбінесе 
басты орында болады.

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova
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B – Хабарламалар үйін салу

Бұл қадамда жоғарыда сипатталғандай төрт түрлі хабарлама жазып, оларды сызбаға үйдің қабырғасы мен төбесі ретінде 
салу керек. Нәтижесінде төменде көрсетілгендей сызба шығуы тиіс.

Жалпы мәлімдеме:
Мысал: Сіз жақындарыңызға қажетсіз! 

Жоғарыдағы хабарламаларды күшейтетін статистика:  
Күн сайын 1 миллион адам вакцина алып жатыр. Біздің елімізде вакцинина алған адамдар саны күн 

сайын артып жатыр

Негізгі хабарлама:  
Мысал: Вакциналар сіздің 
өміріңізді сақтаумен қоса, 

вирустың басқа адамдарға 
таралуын шектейді. 

. 

Сынға бағытталған 
хабарлама  

Мысал: Сіз вакцина 
салдырсаңыз, ауруханаға 
түсу қаупіңіз төмендейді 

Әрекет етуге шақыру  
Мысал: COVID19-ға 

қарсы вакциналар күн 
сайын өмірлерді сақтап 
жатыр. Жақын жердегі 

медициналық ұйымда бүгін 
вакцина салдырыңыз.

3.3 ҚАДАМ. ХАБАРЛАМАЛАРДЫ АЛДЫН-АЛА ТЕСТІЛЕУ 
«Message House» әдісі бойынша хабарлама құрастырғаннан кейін, оларды тестілеу керек. Қосымша материалдарды 
жасауға тағы қаражат жұмсамас бұрын, тестілеу  арқылы бұл хабарламалар аудиториямызбен қаншалықты үндес 
екендігін түсінуге болады. Тестілеу жасалған материалдардың мақсатты аудиторияға түсінікті және сәйкес екендігін 
растауға көмектеседі. Тестілеу өткізбеген жағдайда адамдар тез арада хабарламаны қате түсінуі мүмкін және бұл барлық 
коммуникациялық науқанға кері әсерін тигізуі мүмкін. Тағы бір сәтке назар аударған жөн: негізгі хабарлама жергілікті 
халықтың мәдениетіне сәйкес келмесе, белгілі бір тақырыптарды жұртшылық теріс қабылдауы мүмкін, сондықтан осы 
мәселені де ескерген жөн.

Іске асыру:
 
3.3.1 Топ құру

Негізгі хабарларды кішкентай, арнайы топ тестілеуі тиіс. Мұндай топты құрғанда қатысушыларды келесідей негізде 
таңдауға болады: денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялар бойынша тәжірибесі, зерттеу жасауда тәжірибесі, 
мониторинг пен бағалау жасау тәжірибесі, мамандығы және тағы басқа. Бұдан басқа, хабарламаларды тестілеуді қалай 
өткізу керек туралы нұсқаулар төменде келтірілген:  

• Тестілеуді өткізу логистикасын алдын ала жоспарлап, ұйымдастыру керек, және барлық кезеңдерде этикалық 
қағидаттарды ескеру қажет.

• Алдын ала тестілеу үшін әзірленген әдіснама мен құралдар келесі алты талапқа сай болу керек: аудитория үшін 
өзекті, түсінікті, қабылдауға жарамды, тартымды, қатысуды ынталандыратын және әрекет тудыратын болуы тиіс. 

• Мақсатты аудиторияның ақпарат мазмұнын түсінетінін бағалау керек. 
• Алдын ала тестілеуге қатысатын адамдар санын анықтау керек (қатысушылар саны материалдардың күрделілігіне, 

мәселеге, аудитория бөлігіне, олардың сипаттарына және географиялық аймаққа байланысты). 
• Әрбір тестілеу коммуникациялық стратегияға сәйкес жоспарлануы тиіс.
• Тестілеу жоспарланған коммуникация тәсілдеріне сәйкес жүргізілуі тиіс.
• Тестілеуді талдау мен қорытындылары бойынша есеп беру қажет.
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Тестілеу кезінде келесіні ескеру қажет: 

Оқу қиындығын тексеру

Баспа құжаттарда мәтіннің оқылуы көзге тартымдылық жағынан да, түсінікті болу жағынан да өте маңызды. Сондықтан 
көлемді ақпарат басылып шығатын құжаттар, мысалы, жарнамалық хабарландырулар, брошюралар немесе ақпарат 
жинағы сияқты мәтіндердің оқылу қиындығын тексеру керек. Сөйлем ұзақтығы мен сөздердің күрделілігі бойынша 
бағалауды адам оқып шығу арқылы, немесе арнайы компьютерлік бағдарламаның көмегімен орындауға болады. Сөздегі 
буын саны көп және ұзын сөйлемдері көп ақпаратты түсіну үшін мақсатты аудиторияның сауаттылық деңгейі жоғары 
болу қажет. Осы себепті, аудиторияның сауаттылық дейгейіне қарай, мәтінде күрделі және ұзақ сөйлемдердің болмағаны 
жақсы.

Кәсіби талдау

Материалдарды мақсатты аудитория бағаламас бұрын, әдетте, денсаулық сақтаудағы коммуникация сарапшылары мен 
серіктес ұйымдардың өкілдері бағалаған пайдалы. Ресми жариялаудан бұрын сарапшылар тобы алдын ала жарияланған 
құжаттардың барлығын қойылған мақсаттарға сәйкес мұқият бағалайды. Ол үшін телефондық сұхбат өткізуге немесе 
жазбаша сауалнама жүргізуге болады.

3.3.2. Хабарламаларды қайта қарау және жетілдіру

Коммуникация тобы хабарламаларды жетілдіру және қайта жазу үшін алдын ала жасалған тестілеудің қорытындыларын 
ескеріп, хабарламаға және өнімдерге тиісті өзгерістер енгізуі керек. Бұл кезде алдын ала тестілеуді өткізудің қажеті жоқ. 
Материалдар дайын болғанда, қорытындылап қарау мен бекіту шешімі жұмыс тобына немесе басшылыққа берілуі тиіс.

Хабарламаларды, қажет болса, қайта қарау үшін келесі қадамдарды орындау қажет:

• Коммуникациялық материалдардың барлығын тестілеу нәтижесінде алынған қорытындылар мен деректер негізінде 
қайта қарап, өзгерту керек.

• Хабарлардың дұрыстығын тексеріп, оларды жақсарту жұмысын аяқтау керек.
• Барлық қосымшаларды қаралуға тиісті құжаттармен қоса бекітуге жіберіңіз.

3.4 ҚАДАМ. МЕДИА-ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ

Материал жасап шығару туралы шешім қабылдамас бұрын, мақсатты аудиторияны қамту үшін қандай коммуникациялық 
арнала керек екендігін анықтау қажет. Бұқаралық ақпарат құралдары дамыған және дамушы елдерде – кез келген қоғамда 
маңызды рөл атқарады. Денсаулық сақтаудағы коммуникация мамандары үшін шынайы, дәл ақпарат қолжетімді болуы 
керек және олар елдің медиа жүйесінің жұмыс істеу ерекшеліктерін тереңінен білуі керек.

Медиа-ландшафтты, мақсатты аудиторияның ерекшеліктерін, сонымен қатар сыртқы ортамен байланысты факторларды 
түсіну – коммуникациялық әрекеттерді тиімді қылады. Яғни хабарламаны ұсынуды, контенттің стилі мен ақпарат 
тарататын коммуникация құралдарын тиімді қолдануға болады. Мысалы, қала аудандарында жасөспірімдер арасындағы 
зорлық-зомбылық деңгейін төмендету науқаны ауылдық жерлерде денсаулыққа қатысты мінез-құлықты өзгерту 
бойынша науқанға қарағанда өзгеше коммуникациялық әдістерді қажет етеді. 

Іске асыру:

Медиа-құралдардың үш түрі бар:

Тұлғааралық коммуникация
 
• Қоғамдастықты қатыстыру бойынша 

іс-шаралар 
• Көрмелер мен мәдени іс-шаралар  
• Көшпелі театр/көше театры 
• Жария байқаулар мен жиналыстар

Теледидар/радио және баспа БАҚ
 
• Жаппай таратуға арналған баспа 

материалдар 
• Жарнамалық тақталар/ плакаттар 

мен баннерлер
• Теледидар және радио 

Онлайн медиа
 
• Әлеуметтік желілер 
• Веб-сайттар мен блогтар
• Подкастілер мен мульти-медиалық 

хабар тарату 
• Білім беру бағдарламалары/ ойындар
• БАҚ сайттары

Тікелей коммуникация БАҚ арқылы 
коммуникация

Онлайн және цифрлық 
медиа арқылы байланыс
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Коммуникациялық бастамаларда көбіне БАҚ-тардың барлық үш түрі бірге пайдаланылады. Дегенмен, коммуникациялық 
әрекет үшін коммуникациялық стратегияны құру барысында анықталған арналарды таңдауға болады, мысалы 
арналардың қайсысы кеңірек аудиторияға және үлкенірек географиялық аумаққа жететініне байланысты таңдауға 
болады. Сондықтан, коммуникациялық әрекеттің сәттілігі үшін бірнеше арналарды араластырып қолдануға болады, 
мысалы теледидар / радио, цифрлік медиа және қоғамдық жиындар. БАҚ-та таратуды жоспарлаған кезде келесі екі 
факторды ескеру керек:

A. Жиілікке көңіл бөлу 

Көптеген елдерде теледидар мен радио белгілі бір уақыт аралығында ақпаратты тарату жиілігін арттыратын жақсы 
мысалдар болып табылады. Радио жарнамасы салыстырмалы түрде арзан және науқан кезінде радио арқылы ақпаратты 
жиі қайталауға болады.

B. Қамту мен жиілікті үйлестіру

Жиілікті азайтпай отырып, қамтуды арттыру үшін коммуникацияда осы екі тәсілді тең пайдалану керек. Тұрақты жиілікпен 
көп адам санын қамтуға болады. Кейбір елдерде теледидар, радио, қоғамдық іс-шаралар мен ішкі коммуникацияларды 
бірлесе бір уақытта қолдану арқылы жиілік де, қамтылған адамдар саны да арттырылады.

БАҚ терминдері мен анықтамалары: 
  
• Қамту: хабарламаны кемінде бір рет алатын белгілі бір демографиялық топтағы адамдар саны.
• Жиілік: хабарламаны бір адамға көрсетудің орташа саны.
• Жарнаманың жалпы рейтингі: Жарнаманың жалпы рейтингі (Gross Rating Points, GRP) хабар тарататын бұқаралық 

ақпарат құрлдарында қамту мен көрсету жиілігін есептеу үшін қолданылады. Рейтинг – бұл нақты бағдарламаны дәл 
қазір қарап немесе тыңдап отырған аудиторияның белгілі үлесі.

3.5 ҚАДАМ. КОНТЕНТ ҚҰРУ 

Контент құру ұзаққа созылуы мүмкін, және бұл кезеңге жеткілікті уақыт бөлу маңызды. Осы уақытқа дейін біз көптеген 
маңызды қадамдардан өттік, енді нақты контентімізді, яғни мазмұнды құрастыруға кірісеміз.

Науқан масштабы мен көлеміне қарамастан, сапалы контент құру осы кезеңге дейін жоспарлаған әрекеттер үшін өте 
маңызды. Егер біз осы кезеңде түсінікті әрекеттер жүйесін құрмасақ, науқанды бастау уақыты кешіктірілуі мүмкін. Нақты 
қадамдар жұмысты тұрақтандырады және мақсатқа жетуге көмектеседі. Сонымен қатар, контент құру процесі арқылы 
біздің топ мен серіктестер келесі нәрселерді толық біледі:

• біздің коммуникациялық бастамамыздың негізгі мақсаттары,
• әрбір топ мүшесі қандай міндеттерді орындауы қажет, 
• кесте және мерзімдер, 
• қарау және бекіту процесі, 
• қай топ қай контент бойынша тапсырманы орындап жатыр. 

Бұл қадамдар жоғары сапалы контентті уақытында жасауға және түсініспеушіліктерді, немесе күтпеген кешігулерді 
болдырмауға көмектеседі. Сонымен қатар, болашақ тапсырмаларды орындаған кезде келесі мәселелерді ескеру керек:

• Контент құру кезінде қандай кешігулер орын алды,
• Қандай тауарлар жеткізілген жоқ немесе кешіктірілді,
• Қандай да бір қателіктер,
• Серіктестер арасындағы кез келген келіспеушілік немесе түсінбеушілік.
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Коммуникациялық материалдар үшін контент құруды келесі санаттарға бөлуге болады:    

Бейне/аудио және анимациялық контент: оны құру әдетте үш кезеңнен тұрады:  

a. Пре-продакшн: түсіру орнын, сценарийді, актерлер құрамын, іс-сапарларды және т.б. дайындау. 
b. Өндіріс: жазылым, түсірілім, видеоны өңдеу.
c. Пост-продакшн: түзетулер, дыбысты үйлестіру, музыка, мәтін және т.б.  
 
Дизайндық материалдар дайындау ішкі және сыртқы ресурстарға және тәжірибеге байланысты болады. 
Коммуникация тобы техникалық тапсырма дайындап, дизайн әзірлеуді бастау үшін оны дизайнерлер командасына беруі 
керек.

Баспа материалдар, әдетте, аутсорсингке беріледі және сапалы жұмыс үшін орындаушыларға жеткілікті уақыт 
беріледі.

Бұл қадамдарды орындай отырып және контент құру алгоритмін ұстана отырып, қолда бар ресурстарды тиімді 
пайдалануға, қателіктер мен олқылықтарды барынша азайтуға, сапалы контентті мерзімінде жасауға болады.
 

4 кезең: Науқанды іске асыру

Коммуникациялық стратегияға негізделе отырып, жоспарланған коммуникациялық әрекеттерді көрсететін, науқан бойы 
орындалатын іс-қимыл жоспарын әзірлеу керек. Іс-қимыл жоспарының мақсаты – комуникация тобының мүшелері 
мен серіктестердің / мүдделі тұлғалардың арасындағы жауапкершіліктерді және уақыт мерзімдерін анықтау  болып 
табылады. Интерактивті коммуникациялар арқасында науқанды жүргізу кезінде тәсілдерді жағдайға байланысты 
ауыстыруға, процеске басшылық жасауға және мүмкіндіктерді барынша пайдалануға болады. Науқанды сәтті өткізу үшін 
іс-қимыл жоспарын орындауда келесі қадамдар өте маңызды:

4.1 қадам. Науқанды іске қосу
4.2 қадам. Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты шығару және тарату 

4.1 ҚАДАМ. НАУҚАНДЫ ІСКЕ ҚОСУ 

4.2 ҚАДАМ. БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДА 
АҚПАРАТТЫ ТРАНСЛЯЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ  

Науқанды бастамас бұрын дайындық жұмыстарының барлығы жасалуы тиіс. Коммуникация тобы серіктестермен және 
мүдделі тараптармен науқан шеңберіндегі барлық әрекеттерді бір уақытта бастауды алдын ала келісуі керек. Мысалы, 
егер 5 күннен кейін радио/теледидар жарнамасы жоспарланған болса, хабар таратуға арналған барлық материалдар 
дайын болып, тиісті тараптар немесе билік органдары оларды мақұлдауы керек. Сонымен қатар медиажоспар жасалып, 
арналармен  жарнама көрсетуге арналған келісімшарттар жасалуы тиіс.  Бұл – баспа материалдарына, қоғамдық іс-
шаралар мен науқанның басқа арналарына да қатысты.

Іске қосардың алдында барлық жоспарланған әрекеттердің чек-парағын (дайындық тексерісін) құру керек және онда 
мерзімдер, әрбір әрекет үшін тағайындалған жауапты тұлғалар көрсетілу қажет. Мұндай тексеріс прогресті қадағалап 
отыруға және жұмыс барысындағы қандай да бір олқылықтарды немесе кемшіліктерді айқындауға көмектеседі. Чек-
парақты науқан өткізу үшін жауапты топ мүшелерімен бөлісуге болады. Сонымен бірге, серіктестермен және мүдделі 
тараптармен тығыз байланыста болу өте маңызды.

Осы кезеңге дейін жоспарланған және бұқаралық ақпарат құралдарына арналған барлық материалдар тексеріледі және 
коммуникациялық жоспарға кіретін ақпараттық ұйымдарға, БАҚ-на беріледі.

Бұл процесті жақсырақ ұйымдастыру үшін бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты орналастыру жоспарын әзірлеу 
керек. Ол жоспарда қандай хабарлама, қай күні және қай уақытта, орналастыру алаңдарының саны, трансляциялау 
жиілігі мен ұзақтығы сияқты орналастыру туралы барлық мәліметтер көрсетілуі тиіс. Бұл БАҚ-тарда материалдарды 
орналастыруды қадағалауға көмектеседі және соңында біз БАҚ өкілдерінен эфирге шығу туралы дәлелдеме беруін сұрай 
аламыз.

Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс әртүрлі құралдарды пайдалана отырып ұйымдастырылады:
- пресс-релиздерді, мақалаларды және басқа материалдарды тарату;
- баспасөз конференцияларын, дөңгелек үстелдерді ұйымдастыру;
- журналистерге келу;
- сұраныс бойынша ақпаратты жедел беру және т.б.
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5 КЕЗЕҢ: МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Мониторинг және бағалау арқылы негізгі хабарламалар мақсатты аудиторияны қаншалықты қамтитынына көз жеткіземіз. 
Жұмысты жақсарту үшін және қателіктерден сабақ алу үшін науқанды үнемі қадағалап, бағалау керек. Өзгертулерді уақытылы 
жасау үшін бағалауды тек жобаның соңында ғана емес, үнемі жүргізіп отыру керек. Бағалауда қолданатын көптеген сандық 
(статистика, өлшенетін көрсеткіштер) және сапалық (сауал жүргізу, сауалнамалар) құралдар мен процедуралар бар.

Нәтижелерді өлшеу үшін алғашқы бағалаудың нәтижесі пайдаланылады. Сауал жүргізу, сұхбаттар немесе фокус-топты 
сұрастыру сияқты тәсілдер арқылы коммуникациялық жұмыс басталмай жатқандағы адамдардың бастапқы білім деңгейі 
мен көзқарасын анықтауға болады. Мұндай зерттеулердің қорытындылары коммуникациялық стратегияны әзірлеуге дейін 
жүргізілетін алдын ала зерттеуге (қажеттіліктерді бағалау) енгізіледі. Мемлекеттік органдар мен халықаралық ұйымдар 
жариялайтын статистика бағалау үшін тағы бір пайдалы ақпарат көзі болып табылады. 

Ірі шара кезінде науқанның басынан аяқталғанына дейін БАҚ-тарда таратылған ақпаратты сырттан тұрақты бақылап 
отыратын монитринг жасайтын ұйым болған ыңғайлы. Ол бізге БАҚ берген ақпарат пен медиада орналастыру жоспары 
(медиа- жоспары) негізіндегі өз байқауларымызды салыстыруға мүмкіндік береді.

 «ЛОГИКАЛЫҚ МАТРИЦА» ТӘСІЛІ

SWOT-ТАЛДАУ: ЖЕДЕЛ БАҒАЛАУ ӘДІСІ 

Жобаларды жоспарлаудың және қадағалаудың кеңінен таралған тәсілдерінің бірі «Логикалық матрица» болып табылады. 
Ол әрекеттер, өнімдер, нәтижелер мен салдар арасындағы байланысты көруге мүмкіндік береді. 
Мониторинг және бағалау төменде берілген үш өзгеріс түрлеріне жауап беру керек:

Мінез-құлық мақсаттары    
қоғам ішіндегі жеке адамдар мен топтардың мінез-құлқын өзгертуге бағытталған. Мысалы, бұларға COVID-19-ға 
тестілеуден өту немесе халықтық иммунитет үшін вакциналаудан өту жатады. Мысалы, мінез-құлық мақсатының 
көрсеткіші белгілі бір қызметті алу үшін – жоғарыда берілген мысал негізінде вакцинаны салу үшін келген 18 бен 24 жас 
аралығындағы адамдар саны (мұнда әрекет немесе мінез-құлық өлшенеді).

Қарым-қатынас мақсаттары     
аудиторияның өнімге немесе қызметке деген көзқарасын, қабылдауын өзгертуді көздейді. Мысалы, вакциналар 
COVID-19 вирусының таралуын болдырмауға және өмір сақтап қалуға көмектеседі деп санайтындар мен вакцина ауруды 
болдырмайды деп санайтындар. Көрсеткіш мақсатты аудиториядағы вакцина салдыруға дайын адамдар санының 
өзгеруіне (ұлғаюын немесе азаюын) бағытталған (яғни әрекет емес, көзқарас өлшенеді).    

Білім саласындағы мақсаттар  
аудиторияның білімін арттыруға бағытталған. Мысалы, COVID-19-ға қарсы вакциналау орталықтары қай жерде орналасқан 
немесе біреудің тестісінің нәтижесі оң болып шыққан жағдайда карантиннің артықшылықтары туралы білімді кеңейту. 

SWOT–талдау – бұл аббревиатура, ол күшті, әлсіз жақтарды, мүмкіндіктер мен қауіптерді анықтайды. Ол коммуникациялық 
әрекеттерді жедел бағалауға мүмкіндік беретін жүйелі жоспарлау құралы болып табылады. Бұл құрал көбіне денсаулық 
сақтау саласында коммуникациялық науқанды бастардың алдында жағдайды талдау үшін және қоршаған ортаны түсіну 
үшін пайдаланылады.

Ол сондай-ақ денсаулық сақтау саласында өтіп жатқан коммуникациялық науқанның дер кезіндегі күшті және әлсіз 
жақтарын талдауға, болашақ мүмкіндіктер мен ықтимал қауіптерді анықтауға да жарамды маңызды құрал болып 
табылады.

Күшті жақтары Әлсіз жақтары

Мүмкіндіктер  Қауіптер

Оң  Теріс  
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ЮНИСЕФ-ТІҢ КОММУНИКАЦИЯНЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ

ЮНИСЕФ-тің3 Коммуникацияны Бағалау Жүйесі коммуникация саласында айқын анықталған негізгі көрсеткіштер мен 
мақсаттары бар озық тәжірибе болып саналады. Өзінің монторинг және бағалау бағдарламасының нәтижесінде ЮНИСЕФ 
өзінің стратегиялық басымдықтарын түзетіп, контентті жалпы шолудан мақсатқа бағытталған жедел талдау жасауға 
көшті. Бұл тәсіл бұқаралық ақпарат құралдарындағы негізгі мақалалар мен оқиғаларды оңайырақ айқындауға және 
табысты нәтижелерді сақтап қалу үшін оның баспасөз қызметін қалыптастыруға мүмкіндік берді4. 

6 КЕЗЕҢ: ДАҒДАРЫС КЕЗІНДЕГІ КОММУНИКАЦИЯ

Бұл тарауда дағдарыс кезіндегі коммуникация туралы негізгі ақпарат берілген. Дағдарыс кезіндегі коммуникация 
бойынша бөлек стандартты операциялық процедура қарастырылған, онда кеңейтілген ақпарат ұсынылады.

Қоғамдық денсаулық сақтауға әсер ететін жағдайларда, мысалы, COVID-19 пандемиясы кезінде, халық денсаулығы мен 
қауіпсіздігін қорғау мақсатында денсаулық сақтау органдары дағдарыс кезіндегі коммуникациялық стратегияны әзірлеу 
керек. Дағдарыстық жағдайға арналған тиімді коммуникация жоспарында мақсатты аудитория айқын анықталады. 
Мәселен, COVID-19 дағдарысының мақсатты аудиториясына вирус жұқтырған немесе қаупі жоғары топтағы адамдардың 
бәрі кіреді.  Алайда, жұмыс барысын жас шамасы әртүрлі болып табылатын және әртүрлі нәсілден тұратын аудиторияның 
құрамындағы көптеген түрлі мақсатты топтарға бағдарлау қажет.

Дағдарыс кезіндегі коммуникация жоспары денсаулық сақтау органдарының жауапты әрекеттері мен дағдарыс туралы 
ақпаратты қоғамға жеткізу тәсілдерін анықтайды. Ең бастысы, дағдарысқа қарсы коммуникация жоспарының арқасында 
ақпарат тез таралады және бүкіл коммуникация арналарында хабарлама бірыңғай болады. Хабарлама дағдарыстың 
түріне, оның жұртшылыққа әсеріне байланысты жасалады.

Дағдарыстың ең бастапқы кезеңдері шатасу, белгісіздік пен бұқаралық ақпарат құралдарының денсаулық сақтау 
органдарына баса назар аударуын тудырады. Ақпарат бірнеше көздерден шығып отырады, олардың кейбіреулері сенімді, 
ал басқалары сенімсіз болады. Сондықтан жағдайды анықтау өте маңызды, және сонымен қатар бұқаралық ақпарат 
құралдары мен әлеуметтік желілерді бақылау керек.

6.1 қадам. Жоспарлау және топ құру 
6.2 қадам. Тиімді коммуникация 
6.3 қадам. Дағдарыстан кейін бағалау 

3Дереккөз: UNICEF-Global-Communication-and-Public-Advocacy-Strategy1.pdf (amecinternationalsummitstockholm.org )
4Дереккөз: ЮНИСЕФ-тің коммуникацияны бағалау жүйесі - балаларға "Жаһандық әсер етілген " төрт жыл - AMEC | Коммуникацияны өлшеу мен бағалаудың 

халықаралық қауымдастығы (amecorg.com )

http://amecinternationalsummitstockholm.org/wp-content/uploads/2015/06/UNICEF-Global-Communication-and-Public-Advocacy-Strategy1.pdf
https://amecorg.com/case-study/unicefs-communication-measurement-framework-four-years-of-glocal-impact-for-children/
https://amecorg.com/case-study/unicefs-communication-measurement-framework-four-years-of-glocal-impact-for-children/
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6.1 ҚАДАМ. ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ТОП ҚҰРУ 

6.2 ҚАДАМ. ТИІМДІ КОММУНИКАЦИЯЛАР 

Жоспарлау және топ құру – бұл жұртшылыққа денсаулық сақтаудағы дағдарыс туралы хабарды тиімді жеткізу үшін ең 
маңызды қадамдар. Бұл серіктестермен / мүдделі тараптармен бірлесе жасайтын іс-қимылдардың тәртібін және бүкіл 
жағдай барысында қабылданатын шешімдерді белгілеуге көмектеседі.   

Іске асыру:   

Келесі қадамдар денсаулық сақтауда дағдарыс кезіндегі комуникациялар жоспарын құрайды5: 

1. Дағдарысқа дейінгі кезең: бұл кезеңде жоспарлау бойынша ең маңызды жұмыс атқарылады. Мысалы, қажетті 
тақырып бойынша коммуникациялар жоспарын әзірлеу (бұл жоспарланған науқан немесе дағдарыс кезіндегі 
комуникация жоспары болуы мүмкін). Дағдарыс кезіндегі жауапты тұлғалар дағдарыс басталғаннан кейінгі бірнеше 
сағаттың ішінде қабылдауға болатын коммуникациялық әрекеттерді анықтауы керек. Ұлттық, өңірлік және жергілікті 
деңгейлерді ескеру қажет. Дайындық мыналарды қамтуы мүмкін: мәлімдемелерді әзірлеу, негізгі хабарламалар, жиі 
қойылатын сұрақтар және оларға жауаптар мен негізгі деректер, БАҚ үшін тиімді ақпарат көздері болып табылатын 
сыртқы сарапшылардың тізімін дайындау, бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс тізімдерін дайындау, 
байланыста болу қажет негізгі мүдделі тараптардың тізімін дайындау, мүдделі тараптар үшін жедел ақпарат 
арналарының тізімін дайындау (веб-сайттар, әлеуметтік желілер, электрондық пошта, баспасөз хабарламасы).

2. Бастапқы кезең: бұқаралық ақпарат құралдары мен жұртшылықтың қызығушылығын қатты артады; толық емес 
ақпарат хабарлануы мүмкін. 

3. Жалғастыру: Жұртшылыққа төнген қауіптерді түсінуге көмектесу, аудиториядан келген кері байланысты тыңдау, 
ақпарат ағындарын қадағалап отыру және жалған ақпаратты жою. 

4. Шешім: Дағдарыс басылған сайын, жарияланатын хабарламалар күшейеді, қауіптердің алдын алу және олардың 
салдарын жұмсарту бойынша ағарту жұмыстары жүргізіледі, сонымен қатар іс-шараларда жіберілген қателіктеге 
назар аударылады.

5. Бағалау: Коммуникациялар жоспарының тиімділігін бағалау, алынған сабақтарды тіркеу және болашақта 
жоспарлауды жақсарту үшін қажет әрекеттерді анықтау. 

Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы дағдарыстар адамдардың өмірін тікелей бұзады және оларды белгісіздік 
жағдайына ұшыратады. Адам өзін әлсіз, әрекетке қабілетсіз сезінуі мүмкін. Басты мақсат – осы жағдайды жұмсартып, 
дағдарыс туралы және адамдар өздерін қорғау үшін керек іс-қимыл туралы қарапайым әрі түсінікті хабарламалар ұсыну. 
Денсаулық дағдарысы кезінде халыққа хабар бергенде ашық болу қағидатын ұстану аса маңызды. Дүрбелеңді бәсеңдету 
үшін жағдайды өзгертуге болатынын және дағдарыстың адамдарды алаңдататынын мойындау туралы айтуға болады.

Іске асыру:  

Қоғамдық денсаулық сақтау саласында дағдарыстар орын алған жағдайда халық осалдықты сезініп, күйзеліске ұшырап, 
көп зардап шегеді. Бұл ахуал қосымша белгісіздік пен алаңдаушылық тудыруы мүмкін. Адамдармен сөйлескенде 
құрметпен, олардың сезімдерін ескере отырып және олардың қауіптерін жоққа шығармай қарым-қатынас жасау қажет.

Денсаулық сақтаудағы дағдарыс жағдайларында жауап берудің келесі маңызды қадамы – жұртшылық назарына 
жеткізілетін хабарламаны жүйелі, уақтылы, ашық, сезімталдықпен, мазмұнды және дәл етіп тарату керек. Жұртшылыққа 
арналған ақпарат шынайы болуы керек және жариялау алдында ведомствоаралық департаменттер оларды қайта 
тексеру керек.

Жұртшылық келесідей сұрақтар қоюы мүмкін және мен оларға жауап әзірлеу керек. Мысалы:  

1. Денсаулық сақтауда қандай дағдарыс болып жатыр? 
2. Жалпы нышандары мен белгілері қандай? 
3. Оған қарсы қандай әрекет ету құралдары, вакциналар немесе емдеу әдістері бар?
4. Адам қашан және қандай медициналық көмек іздеуі тиіс? 

5Дереккөз: Огайо Университеті   https://onlinemasters.ohio.edu/blog/public-health-crisis-communication-plan/ 

https://onlinemasters.ohio.edu/blog/public-health-crisis-communication-plan/
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Бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі   

Дағдарыстың алғашқы кезінде БАҚ пен жұртшылықтың қызығушылығы қатты артады. Бұқаралық ақпарат құралдары 
дағдарыс жағдайында коммуникацияға пайдалы қызмет етеді, ал олардың өкілдері хабар таратуда басты рөл атқарады. 
Фактілерді жалған ақпараттын айыру үшін қоғамдық денсаулық сақтау органдары дәл ақпарат жинауы және бұқаралық 
ақпарат құралдарымен жұмыс істеуі тиіс. 

Денсаулық сақтау органдары үшін келесідей пайдалы нұсқаулар бар: 

• Қорытынды есептерге, ақпаратқа және кеңестерге толық және оңай қол жеткізуді қамтамасыз ету.
• Дәл ақпаратты, соның ішінде денсаулық және аурудың алдын алу туралы ғылыми негізделген хабарламаларды ашық 

және адал жеткізу.
• Денсаулық туралы ақпаратты тілдік және мәдени ерекшеліктерді, сонымен қатар халықтың ақпаратпен таныстығын 

ескере отырып тарату.

Бұқаралық ақпарат құралдарымен тиімді жұмыс істеу үшін ақпаратты беру жақсы ұйымдастырылу керек. Бұл бірнеше 
негізгі қадамнан тұрады:

• БАҚ тізімін жасау және БАҚ дерекқоры мен байланыс ақпаратын жаңарту арқылы айқын коммуникациялық арналарды 
анықтау.

• Бұқаралық ақпарат құралдарымен ынтымақтастық жасау және баспасөз үшін материал таратуды ұйымдастыру.
• Негізгі хабарламаларды медициналық және қоғамдық  денсаулық сақтау органдарының қорытындыларына сәйкес  

дайындау.
• Жұртшылықты ақпараттандыру үшін білім беру контентін әзірлеу.
• Адамдардың көп бөлігін қамту үшін коммуникациялық арналар таңдау: электрондық пошта, радио, интернет, 

теледидар, әлеуметтік желілер және т.б.
• Түрлі мемлекеттік органдар, спикерлер, серіктестер арасындағы негізгі хабарламалар мен фактілерді үйлестіру және 

келісу

6.3 ҚАДАМ. ДАҒДАРЫСТАН КЕЙІН БАҒАЛАУ 

Дағдарыс басылған кезде мемлекеттің ресми тұлғалары адамдарға физикалық түрғыдан да, сол сияқты көңіл-күй 
тұрғысынан да қалпына келуге көмектесіп, алдыңғы қатарда болады. Бұл кезеңде олар маңызды хабарларды күшейту 
үшін жұмыс атқарады, қауіптердің алдын алуға және аурудың салдарын жұмсартуға ықпал етеді, сонымен қатар  жауап 
беру шараларында жіберілген қателіктерге назар аударады.

Іске асыру:  

Дағдарысты талдау үшін және осыған ұқсас апаттардың алдын алуға көмектесетін саясат әзірлеу үшін мемлекеттің ресми 
тұлғалары мемлекеттік қызметкерлермен және саясаткерлермен кездесулер ұйымдастырады. Қоғамдық денсаулық 
сақтауда дағдарыс кезіндегі коммуникациялық жоспардың тиімділігін мемлекеттің ресми тұлғалары бағалап, алынған 
сақбақтарды назарға алса, алдағы уақытта жоспарлауды жақсартатын іс-қимылдар анықталады, және бұл әрекетттер 
қажет болған кезде халыққа тиімді қызмет  етуге мүмкіндік береді. 
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