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Интернет жүйесіндегі жарнама 

 
Аннотация: Мақалада тауарларды сату мен қызмет көрсетудегі 

жарнаманың алар орны көрсетілген. Заманауи ақпараттық технологияларды 

жарнамада қолданудың жолдары қарастырылған. Сонымен қатар, 

интернеттегі жарнама кез-келген түрдегі таратылатын және кез-келген 

құралдарды пайдаланатын ақпарат, желі қолданушыларына бағытталған 

және жарнама объектісіне назар аударуға, оған қызығушылық туғызуға 

немесе оны желіде және нарықта жылжытуға бағытталғаны көрсетілген. 

 

Кілт сөздер: жарнама, интернет, маркетинг, заманауи ақпараттық 

технологиялар, компьютерлік желілер. 

 
DOI: https://doi.org/10.32523/2220-685X-2019-55-4-68-73  

 

Қазіргі уақытта, ақпараттық және интернет технологиялары 

белсенді дамып жатқан дәуірде, онлайн жарнама заманауи нарық 

пен сауда қатынастарына соншалықты мықтап еніп, Интернет 
жарнамасы әр адамның өмірінің бір бөлігі болып көрінетін 

сияқты. Шынында да, жарнама сауданың қозғалтқышы ретінде 

қызмет етеді, ал сауда - бүкіл адамзат өмірінің басты элементі. 
Алайда, интернеттегі жарнаманың мәнін барлығы бірдей түсіне 

бермейді. Бүгінде әлеуетті тұтынушылар Интернеттегі жарнама-

лық түрлі айлаларды дұрыс қабылдайды.  

Бірақ кейбір жарнамалық бейнелер, кескіндер, әрине, адам 
түйсігінде орнықты қалады. Компаниялар өз өнімдері мен 

қызметтерін жарнамалауға үлкен қаражат жұмсайды, күннен-

күнге әлеуетті клиентті (желіні пайдаланушыны) табу үшін 

көбірек талғампаз тәсілдер ойлап табылуда. Интернет-жарнама 
бизнес, өнім, қызмет туралы тиімді сөйлесуге және тұтынушы-

ның өміріне, оның таңдауы мен әрекетіне әсер етуге мүмкіндік 

беретін тұтас ғылымға айналуда [1]. 
Бүгінгі таңда интернеттегі жарнама индустриясы өз дамуын 

жалғастыруда, жарнама берушілер үшін жаңа мүмкіндіктер 

mailto:sjm67@mail.ru
https://doi.org/10.32523/2220-685X-2019-55-4-68-73
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туғызуда және нарық ойыншылары үшін жаңа көкжиектер ашуда. 

Жақын арада қосымшаларда жарнамалаудың және мобильді 

құрылғылардың пайдаланушыларына маркетингтік хабарлама-

ларды жіберудің көбірек нұсқалары пайда болады. 
Жарнаманы таратудың көптеген түрлері мен құралдары 

бар: сыртқы жарнама, радио, теледидардағы жарнама, баннерлер 

және басқалар. Бірақ жарнаманың ең заманауи және перспектива-
лы түрі - интернеттегі жарнама. Интернет сөйлеу, жазу, типогра-

фия және бұқаралық ақпарат құралдары сияқты өнертабыстармен 

салыстырылады - мұның бәрі адамзат тарихындағы өмірді 

анықтайды. Сондықтан, бәсекелік артықшылықтарға қол жеткізу 
үшін бүкіләлемдік желіні қалай пайдалану керек деген сұрақ 

қазіргі бизнес үшін ең өзекті мәселе болып табылады. 

Интернет сияқты құбылыссыз қазіргі әлемді елестету қиын. 
Бірнеше ондаған жыл бұрын пайда болған ол бірден қоғамның 

барлық салаларына ене бастады. Әлеуметтік деңгейде адамдар 

арасындағы қарым-қатынаста өзгерістер болды: географиялық 

орналасу өз маңыздылығын жоғалтты, коммуникация ішінара 
(кейбір жағдайларда толығымен) интернет жазықтығына өтті. 

Виртуалды өмір нақты өмірді алмастыра бастады. 

Интернет - ақпаратты сақтауға және беруге арналған 
дүниежүзілік интеграцияланған компьютерлік желілер жүйесі 

(көбінесе ғаламдық немесе ғаламдық желі деп аталады) [2]. 

Интернеттің пайда болуы бесінші ақпараттық революция-

ның басталуына түрткі болды. Алғашқы төрт ақпараттық 
революция қоғамға сөйлеу, жазу, типография және бұқаралық 

ақпарат құралдарын берді - ондаған мыңдаған жылдар бойына 

өркениетті қоғамды қалыптастырды. Желінің рөлі мен 

маңыздылығы туралы айтуға әлі ерте, бірақ Интернет адамзат 
үшін қол жетімді барлық білім тарихындағы ең үлкен дерекқорға 

айналуы керек. 

Интернеттің пайда болуымен бірге,қатар пайда болған - бұл 
интернет-жарнама, ол желіде орналастырылған, сонымен қатар 

бұқаралық клиентке бағытталған және желідегі тауарларды, 

қызметтерді немесе кәсіпорындарды ұсынудың барлық құралда-

ры мен әдістерін қамтиды. 
Интернеттегі жарнаманың қарқынды дамуы осы жарнама-

лық қызметте көптеген ұғымдар мен мазмұндардың пайда 

болуына себеп болды. 
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Интернет-жарнама бүгінгі күні мақсатты байланыс құны 

және науқанды өткізу барысына жедел араласу мүмкіндігі сияқты 

көрсеткіштер бойынша жарнаманың ең жылдам дамитын және ең 

оңтайлы түрі болып табылады, бұл теледидар мен радиохабар 
сияқты Бұқаралық ақпарат құралдарының күшімен емес. Оның 

аудиториясы үнемі сандық және сапалық өсуде. Интернетті 

жастар да, үлкендер де пайдаланады. Осы себептерге байланысты 
Интернет-жарнама болып және одан астам танымал [3]. 

Жарнама берушілер үшін онлайн-жарнаманың артықшы-

лықтарының ішінде: 

1. Мақсатты (мұқият іріктелген) аудиторияға жарнамалық 
науқанды өткізу мүмкіндігі, бұл көбінесе дәстүрлі жарнаматасы-

малдаушылар арқылы мүмкін емес; 

2. Жарнамалық науқанның тиімділігіне бақылау жүргізу 
мүмкіндігі; 

3. Жарнамалық науқанды өткізуге жеткілікті төмен 

шығындар; 

4. Тікелей сату мүмкіндігімен жарнаманы біріктіру; 
5. Әлемдік нарыққа шығуға дейін өткізу нарықтарын 

айтарлықтай кеңейту; 

6. Нақты уақыт режимінде жарнамалық ақпаратты жедел 
жаңарту. 

Интернеттегі жарнама интернет жарнамасының тауарлар 

мен қызметтердің тікелей әлеуетті тұтынушылары болып 

табылатын желілік пайдаланушыларға бағытталған. 
Интернетті пайдаланушылар - бұл жеке және заңды 

тұлғалар, қоғамдық топтар, ұйымдар және т.б., яғни интернеттегі 

ақпаратты көретін және пайдаланатын аудитория. 

Интернет бүгінде бизнесті жүргізу орны ретінде де, 
кәсіпорындардың коммуникациялық қызметін жүргізу әдісі 

ретінде де кеңінен қолданылады. Бүгінгі таңда Интернет арқылы 

сіз жеке сатылымдарды жүзеге асыра аласыз, поштаны тікелей 
жіберіп, қоғаммен байланыс науқандарын өткізе аласыз. Бірақ ең 

кең таралғаны - оның әртүрлі нысандарындағы интернет-

жарнама. Интернеттегі жарнаманың жиі қолданылатын әдістері: 

кәсіпорынның сайты және оның SEO оптимизациясы, баннерлік 
жарнама, тікелей жарнама, әлеуметтік желілердегі жарнама. 

Интернеттегі жарнаманың мұндай әр түрлі әдістері оның 

маңызды артықшылықтарына байланысты. Сонымен, интернетте-
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гі жарнама тәулік бойы және географиялық шектеусіз қол 

жетімді. Сонымен қатар, интернетте жарнаманың көрсетілімін ол 

орналасқан сайттың тақырыбына, іздеу сұранысына қарай 

саралау мүмкіндігі бар, яғни мақсатты нарық сегментіне, 
аудиторияға әсер етуді көбейту мүмкіндігі бар. Көріністер санын 

бақылау (мақсатты бағыт) және жарнамалық хабарға тез 

түзетулер енгізу мүмкіндігі жарнама берушілер үшін де өте 
тартымды [4]. 

Интернеттегі жарнаманың басқа жарнамалық ақпарат 

құралдарына қарағанда сөзсіз артықшылығы, ең алдымен, 

жарнаманың басқа түрлерімен салыстырғанда айтарлықтай арзан. 
Кәсіпорынның жарнамалық мақсаттарына жету үшін әдеттегіден 

гөрі электронды байланыс арналарын қолдана отырып, қосалқы 

операциялардың құнын төмендетуге болады: телефон қоңыраула-
ры, факстарды жіберу және қабылдау, басып шығару қызметі 

және т.б. Сонымен қатар, қажетті ақпаратты ұсына отырып, 

сатылымға дейінгі және сатылымнан кейінгі клиенттерге қолдау 

көрсетуге болады [5]. 
Интернеттегі жарнаманы жоспарлау кезінде оның 

тиімділігіне әсер ететін факторларды ескеру қажет: 

 Беттегі жарнаманың орны қаншалықты жақсы таңдалды, 
яғни жарнаманы көру үшін айналдыру жолағын пайдаланып 

парақты айналдырудың қажеті жоқ;  

 Жарнама мөлшері және оның форматы, келуші 
жарнаманың «көрінуіне» әсер етуі мүмкін факторлар ретінде; 

 Жарнама орналастырылған сайттың тақырыптары, 
мақсатты аудиторияның ерекшеліктері және т.б. жарнамалық 

хабардың мақсатты деңгейіне, қызығушылық танытқан немесе 

қызығушылығы жоқ адамдардың пікірлер санына әсер етеді; 

 Ресурс орналасқан сервердің тұрақтылығы мен сапа 

параметрлері, өйткені маңызды аспект болып табылатын 

ресурстарды жүктеу жылдамдығы осыған байланысты болады; 

 Бағыттау жүйесінің жарнамалық хабарды жіберушінің 

негізгі сайтына дұрыс енгізілуі; 

 Жарнаманың орындалу дәрежесін талдау кезінде кейбір 
қателіктер тудыруы мүмкін әр түрлі есепке алынбаған кірулер 

(мысалы, бетті немесе баннерді кэштен және сервер санауышы-

нан іске қосқан жағдайда сұрауды тіркемейді); 

 Келуші мониторының ажыратымдылық параметрлері. 
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Қорытынды 

Осылайша, интернеттегі жарнама кез-келген түрдегі (спам, 

ақпараттық бюллетеньге жазылу және т.б.), кез-келген түрде 
(видео, аудио және т.б.) таратылатын және кез-келген құралдар-

ды пайдаланатын ақпарат, (баннерлер, видео блоктар, сайттар 

және т.б.) желі қолданушыларына бағытталған және жарнама 
объектісіне (тауарлар мен қызметтер) назар аударуға, оған 

қызығушылық туғызуға немесе оны желіде және нарықта 

жылжытуға бағытталған. 

Интернеттегі жарнама үшін барлық желіні пайдаланушылар 
әлеуетті клиенттер/тауарлар мен қызметтерді тұтынушылар 

болып табылады.  
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Реклама в интернет сети 

 
Аннотация: В статье указывается роль рекламы для продажи и 

обслуживания товаров. Рассмотрены способы использования современных 

информационных технологий в рекламе. Кроме того показана, что 

информация, распространяемая в интернете любым видом и используемая 

любыми средствами, направлена на пользователей сети и направлена на 
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привлечение внимания к объекту рекламы, создание интереса к ней или 

продвижение ее на сети и рынке. 

 

Ключевые слова: реклама, интернет, маркетинг, современные 

информационные технологии, компьютерные сети. 

 

Zh.M. Sadykova1, A.U. Kussebay2 

1,2L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan 

 

Advertising on the Internet 
 

Abstract: The article indicates the role of advertising for the sale and 

maintenance of goods. The ways of using modern information technologies in 

advertising are considered. In addition, it is shown that information distributed on 

the Internet by any kind and used by any means is aimed at network users and is 

aimed at attracting attention to the object of advertising, creating interest in it or 

promoting it on the network and the market. 

 

Key words: Advertising, Internet, marketing, modern information 

technology, computer networks. 
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Автор (лар) ға ұсынымдар 
 

 Мақала Word бағдарламасында терілген және электронды нұсқасымен, қағазға басылып 

өткізілуі тиіс (басқа қаладағы авторларға электронды нұсқасын өткізуге болады).  

 Қарпі: мәтін үшін  – Times New Roman – 14 кегль; 

 Пішімі А4, беттің параметрлері: сол, оң, асты және үсті жағы – 2,5 см. Абзацтық шегіну – 1,25 

см. Түзілу – ені бойынша; қатар аралық интервал – 1,0 қатар. 

 Кестелер мен суреттерде нөмірлері көрсетілген толық атаулары көрсетілуі тиіс. Өлшем 

бірліктері СИ Халықаралық бірліктер жүйесіне сәйкес болу керек. 

 Мақаланың жалпы көлемі кестелер мен суреттерді, қолданылған әдебиеттерді қосқанда 4-7 

беттен кем болмауы керек. 

 Бөлек қағазда автор (лар) туралы мәліметтер: аты-жөні толық, ғылыми атағы, ғылыми 

дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның атауы), толық пошталық мекен-

жайы, телефон нөмірі және e-mail. 

 Журналда мақаланы жарыққа шығару мүмкіндігі туралы шешім мақалаға жазылған тәуелсіз 

ғалымдардың екі пікірі (рецензия)  және редакция алқасының бір мүшесінің ұсынымы негізінде 

қабылданады. Пікір беруші мақаланың ғылыми бағытына сәйкес болу керек және  жарияланатын 

мақаланың мазмұнына, яғни теориялық маңыздылығына, тәжірибелік құңдылығына және жаңа 

екендігіне жауапты.  

 Автор бір нөмірде 2 мақаладан артық жариялауға құқы жоқ. 
 

Recommendations 
 

 An article (electronic version is sufficient for foreign authors) should be typed MS Word program and 

presented in electronic form with mandatory listing of the text. 

 Font –Times New Roman - 14 pt. 

 Format A4, Margins: left, right - 2,5 cm; top, bottom - 2.5 cm; Paragraph - 1.25 cm. Line spacing - 

1,0. 

 The tables and illustrations with their numbers and names should be given in full, the unit labeling in 

accordance with the International System of Units SI.  

 The total volume of articles, including tables, illustrations and references of at least 4-7 pages. 

 Information about the author: name, academic degree and title, place of work and position, full 

mailing address, telephone number, e-mail should be given on a separate sheet. 

 The conclusion about the possibility of the publication of articles in the journal shall be based on two 

independent scientists review and recommendation by a member of the editorial board. The reviewer 

must comply with the scientific direction of the article and is responsible for the content of the 

published article, i.e., of theoretical significance, practical value of the novelty article recommender. 

 The author can publish no more than two articles in the same issue. 
 

Рекомендации авторам 
 

 Статья должна быть набрана в программе Word и представлена в электронном варианте с 

обязательной распечаткой текста (для иногородних авторов достаточен электронный вариант).  

 Шрифт: для текстов  – Times New Roman – 14 кегль; 

 Формат А4, поля : левое, правое – 2,5 см, верхнее, нижнее  – 2,5 см. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Выравнивание – по ширине; Междустрочный интервал – 1,0 строки. 

 В таблицах и иллюстрациях с указанием их номеров все наименования следует давать полнос-

тью, единицы измерений обозначать в соответствии с Международной системой единиц СИ.  

 Общий объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и список литературы не менее 4–7 

страниц. 

 На отдельном листке следует привести сведения об авторе (-ах): Ф.И.О., ученая степень и 

звание, место работы и должность, полный почтовый адрес, номер телефона, e-mail. 

 Заключение о возможности публикации статей в журнале выносится на основании 2 рецензии 

независимых ученых и рекомендации одного из членов редколлегии журнала. Рецензент должен 

соответствовать научному направлению статьи и несет ответственность за содержание 

публикуемой статьи, т.е. за теоретическую значимость, практическую ценность и новизну 

рекомендуемой статьи.  

 Автор имеет право на публикацию в одном номере не более 2- х статей. 
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МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
 

Жалпы ережелер 

 

 Ғылыми -педагогикалық журналдың құрылтайшысы Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті. 

 Журналдың мақсаты – қолданбалы геометрия және инженерлік графика, дизайн, сәулет, құрылыс және 

техниканың басқа салаларының, сонымен қатар техникалық және гуманитарлық білім беру бойынша жаңа 

идеяларды, ғылым мен кәсіби білім берудің шешілмеген мәселелерін, жаңа дайындалған жаңалықтар мен 

зерттеулерді мамандарға жеткізу.  

 Журналда ғылымдардың, магистранттардың, докторанттардың, өндірісшілердің және мұғалімдердің басыңқы 

сипаттағы және ғылыми-тәжірибелік маңызы бар ғылыми зерттеулерінің нәтижелері мен жетістіктерін жарыққа 

шығару. Мұнда инженерлік және компьютерлік графика, дизайн, сәулет, құрылыс және басқа техникалық 

ғылымдар, сабақ беру әдістемесі, жас ғалымдардың зерттеулері, магистранттардың, докторанттардың 

зерттеулерінің көкей-кесті проблемалары бағытындағы шолу, проблемалық және пікір талас тудыратын мақалалар, 

техникалық білім беру проблемалары бойынша ғылыми семинарлардың материалдары жарияланады. 

 Журналда мақаланы жарыққа шығару мүмкіндігі туралы шешім мақалаға жазылған тәуелсіз ғалымдардың екі 

пікірі (рецензия)  және редакция алқасының бір мүшесінің ұсынымы негізінде қабылданады.   

 Жариялау тілі– қазақша, орысша және ағылшынша. 

 Мерзімділігі – жылына 4 рет. 

 Есепке алғашқы қойылған нөмірі және мерзімі - № 10761-11.03.2010. 

 ҚР мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағаттар Комитетінде қайта тіркелген куәлік нөмірі 

және мерзімі № 14168 – Ж – 18.02.2014. 
 

REQUIREMENTS TO ARTICLES 
 

General provisions 
 

 The founder of the academic journal is the Eurasian National University L.N. Gumilyov. 

 The purpose of the academic journal is to bring new ideas, problem questions of science and professional education, new 

research and development of a wide range of specialists in applied Geometry and Engineering Graphics, Design, 

Architecture, Construction and other engineering industries, as well as the scope of technical and humanitarian education.  

 The journal highlights the results and achievements of research scientists, graduate students, doctoral students, teachers 

and industrialists having priority or scientific and practical significance. It publishes research articles: review, problem, 

discussion on topical issues of research in the following areas: Engineering and Computer Graphics, Design, Architecture, 

Construction and other technical sciences, pedagogy, teaching and research of young scientists, graduate students, doctoral 

students, as well as materials science workshops; problems of technical education, etc. 

 A member of the editorial board shall make the conclusion about the possibility of the publication of articles in the 

journal based on two independent scientists review and recommendation.  

 Publication language - Kazakh, Russian and English.      

 Periodicity - four issues per year. 

 Number and date of registration of the primary - №10761 - 11.03.2010. 

 Number and date of registration in the Committee of Information and Archives of the Ministry of Culture of the RK 

information number 14168 - ZH - g 18/02/2014. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 
 

Общие положения 
 

 Учредителем научно-педагогического журнала является Евразийский национальный университет имени 

Л.Н.Гумилева. 

 Цель журнала – донести новые идеи, проблемные вопросы  науки и профессионального образования, новые 

разработки и исследования широкого круга специалистов по прикладной геометрии и инженерной графики, 

дизайну, архитектуре, строительстве и других отраслей техники, а также сферы технического и гуманитарного 

образования. 

 В журнале освещаются результаты и достижения научных исследований ученых, магистрантов, докторантов, 

производственников и  преподавателей, имеющих приоритетный характер или научно-практическое значение. В 

нем публикуются научные статьи: обзорные, проблемные, дискуссионные по актуальным проблемам иследований 

по следующим направлениям: инженерной и компьютерной графике, дизайну, архитектуре, строительстве и 

другие  технические науки, педагогике преподования, исследования молодых ученых, магистрантов, докторантов, 

а также материалы научных семинаров; проблем технического образования и т.д. 

 Заключение о возможности публикации статей в журнале выносится на основании 2 рецензии независимых 

ученых и рекомендации одного из членов редколлегии журнала. 

 Язык публикации– казахский, русский и английский. 

 Периодичность – 4 номера в год. 

 Номер и дата первичной постановки на учет - № 10761-11.03.2010 г. 

 Номер и дата перерегистрации в Комитете информации и архивов Министерства культуры информации РК       

№ 14168 – Ж – 18.02.2014 г. 
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Мақаланың құрылымы 
 

 ҒТФХР (ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторы) – сол жақ 

жоғарғы бұрышында. 

 Автор (- лар) туралы ақпарат – аты-жөні толық, ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі, 

лауазымы, жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның атауы); елдің атауы (жақын және алыс 
шетелдегі авторлар үшін), e-mail. 

 Мақаланың атауы. 

 Жарияланатын мақаланың андатпасы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде болу 

керек. Андатпаның көлемі 5-6 сөйлем немесе 500 баспа белгілері (мәтін 1/3 бет). 

 Кілт сөздері 10 сөзден аспау керек. 

 Мақаланың мәтіндік бөлігі. Мақаланың мәтінінде көрсетілуі тиіс: мәселенің тұжырымы; 

мәселенің зерттеулерін талдау; зерттеудің мақсаты мен міндеттері; материалды таныстыру 

және ғылыми зерттеулер нәтижелерін тұжырымдау; қорытындысы.      

 Қолданылған әдебиет.  

 

 

Structure of the article 
 

 IRSTI (interstate rubricator of scientific and technical information) – placed in the upper left 

corner. 

 Information about authors - full name, title, academic degree, position, place of work (name of 

institution or organization); name of the country (for foreign authors), e-mail. 
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