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МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН РЕСУРСТЫҚ КІТАП
МЕДИА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ САУАТТЫЛЫҚ

Аннотация: Әдістемелік материалдар «медиа» және «ақпараттық сауаттылық» ұғымдарының мағы-
насын, олардың оқушылар үшін өзектілігін, оқыту үрдісіне бірігуін, мақсаттары мен нәтижелерін, тәр-
биелеу жұмыстарының әдіс-тәсілдерін сипаттайды. Сонымен қатар, оқу материалдарының дереккөз-
дерімен таныстырады, кітапта тәжірбиелік сабақтардың мысалдары берілген.

Әдістемелік материалдар «Адам мен қоғам» (азаматтану), тарих, география, әдеп, информатика және 
басқа да пәндердің мұғалімдеріне арналған. Сонымен қатар, оқу бағдарламасы мен мектеп өміріне 
медиа және ақпараттық сауаттылықты енгізуді мақсат еткен мектеп директорларына, кітапханашы-
ларға арналған. Мұғалімдер өз сабақтарын немесе сыныптан тыс сабақтарды жоспарлау барысында 
әдістемелік материалдарды пайдалана алады. 

Бұл әдістемелік материалдар:
1. Медиа мен ақпараттық сауаттылық ұғымдарының мән-мағынасын түсінуге;
2. Медиа және ақпараттық сауаттылықты оқыту үрдісі мен мектеп өміріне енгізуге;
3. Медиа және ақпараттық сауаттылықты қалыптастыру мен бағалау үрдісін жоспарлауға көмектеседі. 

Кітапты дайындау барысында шет елдердің тәжірбиесі, ЮНЕСКО ұйымының, Дойче Велле мен Украи-
на білім беру саласының құжаттары пайдаланылды. 
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             Қазіргі демократиялық қоғамда медианың (коммуникация құралдары) қоғамдық пікірді қалыптастырудағы рөлі өте үлкен. 
Медианың негізгі міндеті – азаматтарға елде және әлемде болып жатқан оқиғалар жайында ақпарат беру. Қазіргі заманда сауатты 
адамның оқи алуы, санай алуы және жаза алуы аздық етеді. Әртүрлі медиа мен түрлі ақпараттық арналар арқылы ақпарат келіп 
түседі. Оқушылардың ақпаратты табу үшін, пайдалы қырынан пайдалану үшін, сыни тұрғыда ойлап-қорыту үшін қабілет-қарымы 
жетпей жатады. Ол үшін медиа және ақпараттық сауаттылық деп аталатын дағдыны мықтап игеру керек. 
 

Біздің өмірімізді ақпараттық және коммуникациялық технологиялардан бөліп қарау мүмкін емес. Медиасауатты адам болу үшін 
ақпаратпен және ақпараттық технологиялармен дұрыс жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру керек.

Жаңа ақпараттық технологиялардың ықпалынан коммуникация үрдісі де, адамдардың жүріс-тұрысы да біршама өзгерді. Қазіргі 
уақытта кез келген адам бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде контент жасауға қатыса алады, яғни өз бетін-
ше ақпарат жазып, оны Интернетке жүктей алады. Бүгінгі таңда ең негізгі ақпарат көзі қызметін жаһандық желі атқарып отыр. 

Интернеттің көмегімен:
- Әртүрлі кітапханаларды, анықтамаларды (географиялық, арнайы, мекен-жай және т.б.), сөздіктерді пайдалануға;
- Хабарлама, хаттар, құжаттар, аудио-, фото- және видеоматериалдарды жолдау немесе алуға, соңғы жаңалықтардан хабардар 
болуға;
- Қашықтан шет тілдерін, информатика және басқа да салаларды меңгеруге;
- Білім саласындағы түрлі викториналарға, олимпиадаларға, конкурстарға, телеконференцияларға, ғылыми бірлестіктерге қатысуға; 
- Жеке сайт ашуға;
- Электронды пошта қызметін пайдалануға;
- Компьютерге қажетті пайдалы ақпараттарды, оқу бағдарламаларын жүктеп алуға және т.б. мүмкіндік бар. 
«Интернетте өскен балалар» өздерін ақпарат айдынында еркін сезінеді, дегенмен олар мұғалімнің көмегіне зәру. Педагогтар ақпа-
ратпен дұрыс жұмыс жасауды және өз ойын медиа құралдары арқылы дұрыс жеткізуді үйренуге көмектеседі. 
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КІРІСПЕ

ЧТО ТАКОЕ МЕДИА И ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Заманауи интернет-технологиялар медиа және ақпараттық сауаттылықты бірдей меңгеруді талап етеді. ЮНЕСКО медиа және ақпарат-
тық сауаттылық (МАС) терминін қолданысқа енгізді.  Термин барлық коммуникация құралдарын (медиа), бұқаралық ақпаратты (газет, 
радио, телевизия, кино, жарнама, интернет және т.б.) және басқа да ақпарат жеткізушілерді (кітапхана, мұрағат, мұражайларды қосқан-
да) қамтиды.    

Ақпараттық сауаттылық – адамның ақпаратты іріктеу, таңдау, түсіну, бағалау, сақтау, жазу, қолдану және ұсыну қабілеті. Ақпараттық 
сауаттылықты меңгерген, сыни ойлай алуға қабілетті, ақпаратты сараптай алатын әрі қорыта алатын адамды ақпаратты сауатты деп 
айтуға болады. Бұл оқушыларға жеке мұраттарына, әлеуметтік және білім саласындағы мақсаттарына жетуге мүмкіндік береді. 

Ақпараттық сауаттылық ұғымы түрлі қабілет, дағды  жиналған жиналған білім спектрін қамтиды.
Ақпараттық сауаттылыққа мынандай қабілеттер жатады: 
● Ақпаратқа деген қажеттілікті анықтау;
● Ақпарат көздерін анықтау;
● Ақпаратты табу және алу;
● Ақпаратты талдау, сараптау және сапасына баға беру;
● Ақпаратты реттеу, бірыңғайлау, сақтау, топтастыру;
● Ақпаратты әдепті, тиімді және кәсіби пайдалану;
● Жаңа идеяларды табу және тарату. 

Медиасауаттылық – бейнелерді (образдарды), дыбыстарды және хабарламаларды алу, талдап-сараптау және бағалау қабілеті, со-
нымен қатар медиа әлемде жеке мақсаттарда дұрыс байланыс орнату қабілеті. 
Медиасауаттылыққа мына құзіреттер жатады:
● Эстетикалық және шығармашылық: медиаконтентті зерделеу, жасау және түсіндіру қабілеті. Бұл қабілеттерді оқушылар өз беттерінше 
медиаконтент жасау арқылы қалыптастыра алады.
● Байланыс және коммуникация: медианың жәрдемімен қарым-қатынас орнату және түрлі медиа рөлдерді жобалай білу қабілеті, яғни 
ақпарат тұтынушы және ақпарат жеткізуші болып көру. Оқушылар бұған серіктестік орнату және тәжірбиелік тапсырмаларды орындау 
барысында үйренеді. Байланыс орнату дағдылары өз көзқарастарын білдіруге дағдылануға көмектеседі.
● Сыни ойлау және талдау:  медиаформаларды және олардың мазмұнын әртүрлі талдау құралдарының көмегімен түсіну, түсіндіру 
және бағалау қабілеті.
● Қауіпсіздік: мәселелерді шешу және жағымсыз жағдайлардан аулақ болу. Интернеттегі қауіпсіздік туралы айтар болсақ, адамның жеке 

өміріне зиян келтіретін контенттен және қауіпті байланыстардан сақ болу керек.
● Медиа және ақпараттық сауаттылық – медианы, бұқаралық ақпарат құралдарын және басқа да ақпарат көздерін (кітапхана, 

мұрағат, мұражай) тиімді пайдалану қабілеті. Бұл сыни ойлау және өмір бойы оқу, іздену, білім алу дағдыларымен байланысты. 
Бұлар – азаматтық қоғамда белсенді өмір сүріп, әлеуметтену үшін өте қажетті дағдылар.
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Оқушылар:
- Баспасөзде жазылған, теле және радиобағдарламаларда, кинофильмдерде айтылған, интернетте және басқа да ақпарат көздерінде 
жарияланған ақпаратты зерделеп, талдап-сараптап, сыни бағалап және іріктей алатын болуы керек;
- Әртүрлі коммуникация құралдарындағы хабарламалардың шығу мақсаты мен себептерін түсініп, осыған байланысты сенімді ақпарат-
ты таңдай алулары керек;
- Көпшілікке арналған ақпаратты, сондай-ақ ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін саналы түрде әрі тиімді пайдалана білулері 
керек;
- Ақпараттық хабарламаларды әртүрлі формада дайындай алулары қажет;
- Бұқаралық ақпарат құралдары мен медианың рөлін бағалап, олар бетпе-бет келетін қатерлерді түсіне білулері керек. 

9-11 сынып оқушыларынан күтілетін нәтижелер: 
- көпшілікке арналған ақпараттың жеке тұлғаға, қоғамға, мәдениеттің қалыптасуына ықпалын түсінеді;
- сөз бостандығына жауапкершілікпен қарайды, оның шегін біледі;
- БАҚ таратқан ақпараттың мазмұнын, оқиға мен құбылыстардың берілуін сыни тұрғыда қабылдай алады;
- виртуалды және медиа ортада өзін әдепті, жауапты, салмақты ұстай алады, хабарламалар дайындап, оны бұқаралық ақпарат құрал-
дары арқылы тарата алады;
- виртуалды ортада байланыс орнатқанда зиянды немесе біреуді қорлайтын, кемсітетін сөздерді пайдаланбайды;
- көпшілікке арналған тиянақты дайындалған сапалы ақпаратты тапсырыспен жазылған, жалған, асығыс дайындалған, сапасыз ақпа-
раттан ажырата біледі;
- неліктен бір ақпаратты әртүрлі адамның әртүрлі қабылдайтын біледі, түсіндіре алады.

10МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ, НӘТИЖЕЛЕРІ

Мақсаты – оқушылардың бойында коммуникация құралдарын қауіпсіз пайда-
лануға қажетті құзіреттерді қалыптастыру; өз көзқарасын білдіруге, жеке таны-
мын қалыптастыруға, өмір бойы ізденуге, оқуға, жаңа білім алуға машықтануға 
көмектесу.
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Оқу және тәрбие жұмыстарына заманауи ақпараттық құралдарды барлық жағын зерттеп барып, ойластырып, нысаланы түрде қосатын 
болсақ, онда біз медиа әлемде өз бетінше еркін жол таба алатын, азат, тәуелсіз, шығармашылық адамдарын тәрбиелей аламыз.  

Адамның қоршаған ортаны танып білуі үшін заманауи медиа кешенді құрал қызметін атқарады. Білім беру бағытындағы медиа өнімдерді 
және оқытудың ақпараттық технологияларын дайындауда мультимедиалық, интерактивтілік, коммуникативтілік және өнімділік септігін 
тигізеді.

Қазіргі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар білім беру үрдісін жекелеуге және күшейтуге көмектеседі. Медиа оқытудың 
әдіс-тәсілдері мен мазмұнына айтарлықтай өзгерістер енгізеді. Электронды медиа материалды жақсырақ түсінуге, меңгеруге, есте сақта-
уға мүмкіндік береді. Тәрбиелік мәні зор, оқушылардың танымын кеңейтуге көмектеседі. Оқу-тәрбие үрдісінде электронды медианы қол-
данудың психолого-педагогикалық ерекшеліктері білім беру жүйесін қайта құру үшін өте маңызды. Бұл ерекшеліктерді түсіну және ескеру 
қазіргі заманның мұғаліміне өз қызметін ақпараттық әлемде болып жатқан соңғы өзгерістерге сай құруға мүмкіндік береді. Мұғалімдер өз 
жұмысында туындаған әртүрлі мәселелерді шешу үрдісін дұрыс әрі нақты ұйымдастыра алатын болады. Жеке кәсіби біліктілігін арттыру 
үшін де медианың мүмкіндіктерін пайдалана алатын болады.     

Қоғамның және мәдениеттің ақпараттану жаһандық 
үрдісі білім беру саласына бірнеше жаңа міндетті жүк-
теді. Бұл мәселенің шешімі ақпараттық технологиялар-
ды қолдануда жатыр. Бұл педагогтардан білімді болу-
ды, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 
саласын белгілі бір деңгейде меңгеруді талап етеді. 
Оқушылардың интеллектуалды, танымдық және шығар-
машылық потенциалын арттыру үшін мұғалімдердің өз-
дері де уақыт талабына сай жаңа дағдылар мен білімді 
бойына жинай білуі шарт. 



Күнделікті дамып жатқан дидактикалық құралдардың бірі – мультимедиа технологиясы. «Мультимедиа» ұғымы мәтін, графика, мульти-
пликация, видео және дыбысты біріктіреді. «Мультимедиа» термині multy (латынша multum – көптеген бөліктерден тұратын, көпше және 
media (орта, құрал). Сөзбе-сөз аударсақ «көптеген құралдар» деген мағынаны береді.

Білім берудегі медиа өнімнің негізгі дидактикалық бірлігі – аудиовизуалды образ. Техникалық мағынасында бұл объектілердің образдары 
түріндегі экранға шыққан цифрлендірілген ақпарат тасымалдаушылардағы деректер. Психолого-педагогикалық мағынасында бұл зерт-
теліп отырған объективті нақтылықтың субъективті бейнесі экран арқылы берілетін  оқу мазмұнын берудің формасы. Осыған байланы-
сты аудиовизуалды образды жасаудағы негізгі міндет – оқушылардың тақырыпты қабылдауын жеңілдету және  түсінікті әрі қарапайым 
жолдармен көрнекі бейнесін жасау арқылы жеткізу. 

Мультимедиа – визуалды ақпаратты қалыптастырудың жаңа технологиялық әдісі ғана емес,  дидактика позициясымен білімді көрнекі 
жолдармен берудің жаңа формасы. Білім беруге арналған мультимедианың келесі функционалды құрамдас бөліктері бар:
1. Иллюстративті-ақпараттық (оқылатын тақырып туралы ақпаратты иллюстрация көмегімен беру).
2. Когнитивті (визуализация оқылатын объектіні модельдеуге мүмкіндік береді, болған өзгерістерді бақылап отыруға болады).
3. Эмоционалды-оқиғалық (дәл осы уақыттағы көрсету (демонстрация) оқушының экранда болып жатқан оқиғаны басқаруына, оны ары 
қарай тереңірек зерттеуіне ықпал етеді).
4. Интерактивті-интеллектуалды (бағдарламаланған логика оқушының танымдық іс-әрекеттеріне, тақырыпты зерттеу барысында көрнекі 
құралдарды пайдалануға, материалды қабылдауға және есте сақтауға жағдай жасайды). 
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 Мұғалімдердің көбі медианы көрнекілік үшін ғана қолданады, оның дидактикалық және тәрбиелік мүмкіндіктерін түсінбей жатады. 
Заманауи педагогтарды мақсатты түрде дайындау қажет, ақпаратты қабылдау дағдыларын дамытып, визуалды образдардың вер-
балды көшірмелерін құрастыру қабілетін ұштау керек. Сонымен қатар, ақпараттың мазмұндық ерекшеліктерін  түсініп, оны тәжірби-
еде қолдана білуі керек. Мұның барлығы педагогтың ақпараттық құзіретін және ақпаратпен жұмыс жасау еркіндігінің деңгейін артты-
рады. 

Медиатехнологиялар саласындағы құзіреттілік түрлі әдістерді, тәсілдерді, технологияларды меңгеруді, медиабілім берудің жеке тра-
екториясы бағдарламасын жобалау мен жүзеге асыруды білдіреді. 

Қазіргі заман мұғалімдерден ақпараттық мәдениетті меңгеруді талап етеді. Оның негізін ақпараттық орта, оның заңдары туралы 
білім, ақпарат ағынында дұрыс 
бағытты таба білу қабілеті құрайды.

Оқу үрдісін ұйымдастыруға қажетті талаптар: педагогтардың заманауи мультимедиалық техниканың мүмкіндіктері жайында, зама-
науи кеңсенің құрал-жабдықтары (электронды тақта және т.б.) туралы білуі; көрнекілік құралдарын, сайт жасау әдіс-тәсілдерін мең-
геруі; өз жұмысында оқытудың заманауи құралдарын сауатты пайдалана білуі; сабақтарға қосымша электронды презентациялар 
дайындай білуі; Интернет желісіндегі ресурстар туралы білуі тиіс.

Педагогтардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру 
міндеттері мыналар:
- медиамәтіндерді (медиа ақпарат) жекешелендіруге және 
түсіндіруге, әртүрлі тәсілдермен тәжірбие жасауға, медиа 
өнімдер дайындауға үйрету;
- медиа хабарламалардың ақпараттық мазмұнын талдау, 
түсіну, қабылдау, бағалау қабілетін дамыту;
- тұлғалардың коммуникативтік қабілеттерін дамыту (вебал-
ды, вербалды емес);
- сыни ойлау және ақпараттың сапасын бағалау қабілетін 
дамыту;
- медиақұралдар, ақпараттық және коммуникациялық техно-
логиялардың көмегімен шығармашылық тұрғыда өз көзқара-
сын білдіру қабілетін шыңдау;
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Дәстүрлі түрде оқыту жүйесі ақпаратты вербалды түрде беруге негіздел-
ген. Ақпаратты вербалды беру материалды мүмкіндігінше толық, абстар-
ктілі беруді білдіреді. Оқушыларға материалмен танысуға, оны қорытуға 
көп уақыт керек.  Кемшілігі ретінде қатаң бекітілген форма мен көлемі, 
материал күрделілігінің бірдей болуын атап өтуге болады.

Жалпы адамның миы ақпаратты визуалды қабылдауға бағытталған, 
объектіге қарап адам бірден ақпарат ала алады. Мультимедианың ақпа-
раттық технологиялары адам танымының психологиялық табиғатына 
орай ақпаратты адекватты, мүмкіндігінше көрнекі, көркем формада жет-
кізуге мүмкіндік береді.



Мұғалімнің білім беру үрдісін дидактикалық жабдықтауды жобалау қабілеті туралы айтқанда аудиторияда «дамытушы орта-
ны» қалыптастыру мақсатындағы кез келген педагогтың ұйымдастыруы тиіс жағдайлар: 
- оқушылардың өз беттерінше таңдау жасауына ерік беру (тақырып, тапсырманың деңгейі, жұмыс формасы мен әдіс-тәсілдері 
және т.б.)
- өз бетінше жұмыс істеу (түрлі жұмыстарды өз беттерінше атқаруға мүмкіндік беру, онда қабілеттердің, ұғымдардың қалыптасуы 
жүзеге асады);
- жұмыс мақсатын ұғыну және қорытынды жасауға жауапкершілікпен қарау;
- жеке қызығушылықтарды іске асыру;
- топтық жұмыс (міндеттерді өзара бөлісу, жоспарлау, пікірталас, бағалау және қорытындыны талқылау);
- ұғымдарды қалыптастыру және солардың негізінде іс-әрекеттерді ұйымдастыру;
- баға беру жүйесін қолдану (портфолио, жетістіктер күнделігі, оқушының табысқа жету картасы және т.б.);
- педагогтың үлгілі болуы;

Медиатехнология саласында құзіретті және оқыту үрдісін дидактикалық жобалау қабілетін қалыптастыру мүмкіндігі:
1. Педагогтың қалауына/мотивациясына, сонымен қатар инфрақұрылым мен оқу-материалдық базаның қаншалықты жетілдірілгені-
не байланысты; 
2. Техникалық құралдар мен бағдарламалық қамсыздандыру саласында ұйымдастырушылық инфрақұрылымды қалыптастыруға 
бағытталған әкімшілік саясаттың болуы;
3. Мұғалімдер ЖОО кафедрлаларында қолданыста бар жаңа ақпараттық технологиялар мен дидактикалық тәжірбиені меңгерген 
жағдайда;
4. Оқу үрдісінді медиатехнологияларды пайдалануды оқытатын біліктілікті арттыру курстарында оқуды ұйымдастырған жағдайда. 

Компьютерлік техниканың дамуы жоғарыда аталған талаптарды жүзеге асыруға, сондай-ақ  оқу үрдісіне жаңа технологиялар мен 
қолданыстағы дидактикалық және әдіснамалық талаптарды енгізуге үлкен мүмкіндік береді. Оны ұтымды пайдалана білу керек. 
Медиатехнология саласындағы құзіреттіліктің және де білім беру үрдісінде дидактикалық жабдықтауды жобалау қабілетінің жоғары 
деңгейі – педагогтың жетілуінің, шығармашылық белсенділігінің, кәсіби шеберлігінің белгісі. 

Егер тиісті технологиялар қазіргі қолданыстағы оқу жүйесіне жүйелі түрде әрі тиянақты енгізілетін болса ғана, білім беру үрдісінде 
әртүрлі мультимедианы тиімді қолдануға болады. 
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 Видеоәдіс – оқытудың жеке әдіс-тәсілдерінің бірі. Бұл әдісті сабақты түсіндіргенде, бақылау, қорытындылау, қайталау, жинақтау 
жұмыстарын ұйымдастырғанда қолдануға болады. Әдіс ақпаратты визуалды қабылдауға негізделген. 

Видеоәдістің оқу үрдісін ұйымдастыру жұмыстарына қоятын талаптары жоғары. Ол нақтылықпен, жан-жақты ойластырылуымен және 
мақсатқа сәйкестігімен ерекшеленуі тиіс. Видеоәдісті пайдаланатын мұғалім оқушыларды сабақ тақырыбына еліктіріп, оларға бағыт-
бағдар бере отырып, негізгі түйіндерін айтып отыруы керек, сонымен қатар әр оқушыға жекелей көмек беруі тиіс. 

Мультимедиалы презентацияларды қолдану арқылы өтетін сабақтар оқушыларды қанаттандыруы керек. Яғни, оқушылардың құлшы-
ныстарын арттырып, сабақ материалын мазмұндау арқылы уақытты үнемдеуге көмектесуі қажет.

Осылайша, мультимедиа-технологияларды пайдалану келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: интерактивті тақта, интерактивті 
сауалнама жүйесі, әртүрлі оқу бағдарламалары, мультимедиалы экран. 
Компьютердің көмегімен сабақты жоспарлағанда мұғалім нақты бір дағдыларды қаншалықты меңгергеніне байланысты төмендегі 
іс-әрекеттерді жасай алады:
1. Бағдарламалау тілінің көмегімен сабақтың әр түрлі деңгейінде пайдалануға болатын әртүрлі бағдарламалық өнімдерді дайындау;
2. Сабаққа дайындалу барысында және сабақта дайын бағдарламаларды пайдалану (энциклопедия, оқу бағдарламалары);
3. PowerPoint электронды презентациясы мен Microsoft Office пакетін пайдалану. Электронды презентация аз ғана уақыт ішінде үлкен 
дайындықсыз-ақ көрнекі материал жасауға мүмкіндік береді;
4. Сабақ жобасын дайындағанда деректер қорын қолдану;
5. Үлестірме және дидактикалық материалдарды дайындау барысында Microsoft Word редакторымен жұмыс істеу;
6. Компьютердегі тесттер мен диагностикалық кешендерді пайдалану.

Медиатехнология саласында құзіретті қалыптастырудың тәжірбиелік әдісі педагогтардан нақты бір тәжірбиелік дағдыларды меңгеруді 
талап етеді. Мысалы, медиамәтіндерді жазу, видеотүсірілімдер өткізу, компьютерлік техникалар арқылы видеомонтаж жасау, суретке 
түсіру, суреттерді сканерлеу, импортталған суреттерді компьютерде өңдеу, презентация дайындау, материалдарды Интернетке жүктеу, 
анимация эффектілерін пайдалану және т.б. 

Пән мұғалімдерінің ақпараттық технологиялар саласын жетік меңгеруі деген ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар 
саласын білуін, өздерінің кәсіби қызметінде жаңа технологияларды ұтымды пайдалануын білдіреді.



I БӨЛІМ
«АҚПАРАТ» ЖӘНЕ 

«МЕДИА»

1.1. “МЕДИА” ДЕГЕН НЕ?

Медианың не екенін анықтаудың бірнеше жолы бар. Бұл термин «коммуникацияның, ақпараттың немесе газет, радио, телевизия арна-
сының немесе тәсілінің бірі» дегенді білдіреді. Медиа адамдар бір-бірімен бетпе-бет емес, медиа арқылы хабарлама алмасқанда пайда-
ланылады. Ақпарат алмасқанда хабарлама кодталады, яғни хабарлама жіберуші(лер) кодтайты, одан кейін ақпарат алушы (аудитория) 
кері кодтап, ақпаратты алады. Мұндай хабарламалар медиахабарлама деп аталады.

«Медиа» деген сөз ағылшын тілінен енгізілген. Ол «бұқаралық ақпарат құралдары» деген мағынаны береді. Телевизия, радио, газет 
және интернет секілді ұғымдардың жиынтығын білдіреді. media – сөзі латынның medium сөзінің көпше түрі. Бұқаралық ақпарат көздері-
нен бөлек «субстанция» деген мағынасы бар.  Сонымен қатар, магнит ленталар, дисктер секілді ақпарат тасымалдаушылар да осылай 
аталады. Интернет көптеген адамдар үшін негізгі бұқаралық ақпарат және коммуникация құралы. Интернет те медиаға жатады.
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Дәстүрлі және жаңа медиа 

Медианың жіктелуі: 

● негізгі құралдардың типі бойынша (баспасөз, 
радио, телевизия, видео, компьютерлік желілер 
және т.б.)

● қабылдау арналары бойынша (аудио, видео, 
аудиовизуалды, мәтіндік, графикалық)

● пайдалану орны бойынша (жеке, топтық, бұқа-
ралық, үйдегі, жұмыс бойынша, көлікте және т.б.)

● ақпарат мазмұны және әлеуметтену бағыты 
бойынша (идеологиялық, саяси, өнегелік-тәрби-
елік, танымдық, эстетикалық, экологиялық, эконо-
микалық және т.б.)

I БӨЛІМ «АҚПАРАТ» ЖӘНЕ «МЕДИА»



МЕДИА

Негізгі 
құралдың 
типі 
бойынша

Ақпарат 
мазмұны 
бойынша

Қабылдау, 
түсіну жолы 
бойынша

Қолданылу 
орны 
бойынша

• баспасөз
• радио
• телевизия
• видео
• компьютерлік 

желілер 

• идеологиялық
• саяси
• өнегелік-тәрбиелік 

танымдық 
• эстетикалық
• экологиялық
• экономикалық және т.б.)

• аудио
• видео
• аудиовизуалды
• мәтіндік
•  графикалық

• жеке
• топтық
• бұқаралық
• үйдегі
• жұмыс бойынша,
•  көлікте және т.б.

Қазақстанның Бұқаралық ақпарат құралдары туралы Заңына сәйкес, дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарынан 
бөлек интернет ресурстарда да БАҚ-қа теңестірілген және олар Заң алдында БАҚ ретінде жауапқа тартылуы мүмкін. 
ҚР «Бұқаралық ақпарат туралы» заңы бойынша бұқаралық ақпарат құралына – мерзiмдi баспасөз басылымы, теле-, 
радиоарна, киноқұжаттама, дыбыс-бейне жазбасы және интернет-ресурстарды қоса алғанда, бұқаралық ақпаратты 
мерзiмдi немесе үздiксiз бұқаралық таратудың басқа да нысаны жатады»

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Бұқаралық ақпарат құралдары туралы N 451 Заңы.1

1

Интернетті бұқаралық ақпарат құралдарына 
қатарына жатқызуға бола ма, әлде болмай-
ды ма деген тақырыпта пікірталас қызу жүріп 
жатыр. Жаһандық желіні негізгі ақпарат көзі 
ретінде тұтынатын адамдар саны күн өткен 
сайын көбейіп жатыр. 

БАҚ қызметін реттейтін арнайы заңдар кейбір шет елдерде жоқ. Мысалы, АҚШ, Канада, Ұлыбритания, Испания, Аустрали-
яның ұлттық заңнамаларында бұқаралық-ақпараттық құқықты мойындалмайды, БАҚ азаматтық немесе басқа заңнамалар 
арқылы реттеледі. Журналистік қызметке қатысты баптар әртүрлі кодекстер бойынша қаралады (Францияда). 

Толығырақ: Комаровский В. С. Государственная Служба и СМИ. – Воронеж. Издательство ВГУ, 2003, выдержки:http://
www.kursach.com/biblio/0005001/0700.htm)
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             1.2. БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ 
 
а) Бұқаралық ақпарат құралдары мерзімді баспасөз және электронды БАҚ деп бөлінеді. Мерзімді баспасөзге газеттер, журналдар 
және де басқа да мерзімді баспасөз өнімдері жатады. Электронды БАҚ – радио мен телевизия. 

Мерзімді баспасөз – баспа станогы көмегімен басып шығарылған, ақпаратты қағазға басылған мәтін, 
сурет, кескін, схема, графика және басқа да графикалық формалар түрінде жеткізетін, оқырман ақпа-
ратты тек визуалды (газеттер, күнделіктер, журналдар, альманахтар, кітаптар) қабылдайтын бұқаралық 
ақпарат құралы. Мерзімді баспасөз уақытының тығыздығына немесе басқа да себептерге байланысты 
телеарнадағы жаңалықтарды тұрақты көре алмайтын адамдар үшін ыңғайлы. 

Электронды БАҚ. Радионың артықшылығы – ақпаратты аудиалды формада таратуында. Телевизия-
ның артықшылығы – аудио және визуалды бейнелер. Бұрындары баспасөзді оқығанда оқыған матери-
алға қайта оралуға болады, газет немесе журналдан алынған ақпаратты жаңартып отыруға болады, бұл 
электронды БАҚ-пен салыстырғанда мерзімді баспасөздің артықшылығы деп саналған болатын. Қазір 
электронды БАҚ-тың веб-нұсқалары бар, онда телевизиялық өнімдерді кез келген уақытта көруге бола-
ды, тіпті стенограммасы да беріледі. 

б) БАҚ тақырыбы бойынша қоғамдық-саяси және салалық деп бөлінеді. Қоғамдық саяси басылымдар қоғам өміріндегі маңызды 
мәселер мен оқиғаларды көтереді, ал салалық басылымдар нақты бір салаға, тақырыпқа арналады. Оларға ведомстволық немесе са-
лалық/тақырыптық басылымдар жатады. Олар көбіне интернетте немесе газет-журнал түрінде шығады. Мысалы, мұғалімдерге, дәрігер-
лерге арналған журналдар, ауыл-шаруашылығы саласы бойынша және т.б. осындай салалық БАҚ-ң қоғамдық-саяси БАҚ-қа айналған 
кездері әлемдік тәжірбиеде болған. Мысалы, бүкілресейлік мемлекеттік қоғамдық-саяси «Звезда» (Ресей) арнасы әскери тақырыптарға 
бағытталған. 

в) БАҚ жіктелуінің басқа да түрлері бар: 
- шығу жиілігі бойынша: күнделікті, апталық, айлық;
- таралу аумағы бойынша: 1.орталық, жалпыұлттық, республикалық; 2.облыстық, аймақтық; 3.қалалық; 4.аудандық; 5.ауылдық; 

Мерзімді баспасөздің жұмысын тоқтататыны, олардың жаппай жабылатыны туралы мәселе бірнеше жылдар бойы талқыла-
нып келе жатыр. Соған қарамастан, газет-журналдар заман ағымынан қалмауға ұмтылып, дамып-жетіліп жатыр. Жыл сайын 
әлем бойынша көптеген жаңа газет-журналдар ашылып жатыр. Себебі, газет-журналдарға адамдар көбірек сенеді, ол әрдайым 
қолжетімді, материалды кез-келген ыңғайлы уақытта оқуға болады. Негізгі кемшілігі – ақпарат тарату жылдамдығы төмен. 
Күнделікті шығатын газеттердің өзі басқа БАҚ түрлеріне қарағанда ақпаратты кешігіп жеткізеді.  

Баспасөз, радио және телевизия дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына жатады. Соңғы уақытта «жаңа медиа» деген термин таны-
мал болып кетті. 

Жаңа БАҚ немесе жаңа медиа (ағыл.Newmedia). Бұл терминді ХХ 
ғасырдың соңында интерактивті-электронды басылымдарға қарата 
қолданыла бастады. Дәстүрлі медиадан айырмашылығы ретінде 
контент өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы коммуникаци-
яның жаңа формасы. Яғни, бұл термин цифрлік, желілік техноло-
гиялар мен коммуникацияның даму үрдісін білдіреді. Ең алдымен, 
цифрлік технологиялар. Бұл тенденция қоғамның компьютерле-
нуімен байланысты.  

Мичиган университетінің професоры Рассел Нойман:

«Newmedia – бұқаралық ақпарат құралдарының ары қарай өмір 
сүруінің жаңа форматы. Цифрлік құрылғыларда әрдайым қол-
жетімді болуын, сонымен қатар қолданушылардың ақпаратты дай-
ындап және ары қарай таратуға белсенді қатысуын білдіреді».

Компьютер мен интернеттің дамуына байланысты соңғы 25 жылда медиа қарыштап дамыды. Алайда, бұл жаңа медианы сипаттамай-
ды. Себебі, уақыт өте келе онлайн-басылымдар мен цифрлік телевизия дәстүрлі БАҚ деп есептелді. Дәстүрлі медиа да жаңа техноло-
гияларды пайдалана бастады. Мысалы, суретті өңдеу және т.б. 
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  https://ru.wikipedia.org/wiki/Новые_медиа2
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Жаңа медианың қалыптасуында интернеттің алар орны  өте зор. Ин-
тернет мәтін, сурет, видео және аудионы бір уақытта жіберуге мүмкіндік 
береді. Жаңа медиада ең маңыздысы – интерактивтілік. Осыдан 30 жыл 
бұрын жаңа медианы қолданушы мен қолданушы, қолданушы мен ақпа-
рат арасындағыдай интерактивтілікпен қамтамасыз ететін коммуникаци-
ялық технология ретінде қарастырған.

Қазір кез келген адам ең аз деген техникалық құралдармен кез келген 
форматта медиа-басылым дайындай алады. Онда мәтін, сурет, аудио 
және видео да болуы мүмкін. Жаңа медиа қоғамдағы коммуникация мо-
делін және адамдардың бір-бірімен байланысу тәсілін толықтай өзгертіп 
жатыр. Жаңа медиа – өзінің сараланған нарығы мен кәсіби мамандары 
бар толыққанды индустрия. Мұнда негізгі құрал – Интернет. 

Көптеген зерттеушілер мұндай ресурстарды БАҚ қатарына жатқызуға қарсы. Бұл пікірді көптеген батыс мамандары да қолдап отыр. 
Алайда, элекронды маркетинг саласының кәсіби маманы Б.Айзенберг салмақты дәлелдер келтірді. Ол әлеуметтік медианы бұқара-
лық ақпарат құралдары ретінде қарастыруға болмайды деген көзқарасын былайша түсіндіреді: «Дәстүрлі БАҚ-ң мақсаты – қоғамға 
әлеуметтік маңызды ақпараратты жеткізу. Ал, «жаңа медиа» деген адамдар арасындағы коммуникация үшін тек платформа қыз-
метін атқарады». Демек, дәстүрлі БАҚ бірінші орынға ақпаратты қояды, яғни ақпарат сапасына, мазмұнына мән береді. Ал әлеумет-
тік медиада алдыңғы қатарға байланыс шығып кетеді, хабарламалардың мазмұны мен сапасы екінші планда болады. 

Әлеуметтік медиа саласының зерттеушісі М.С.Будолакдың көзқарасы басқа. Будолактың шешімінше, «Жаңа медиа – онлайн БАҚ-ң 
жаңа түрі, онда Интернет желісінің кез келген қолданушысы бағдарламалау тілін білмесе де қоғамға бағытталған әлеуметтік маңы-
зы бар ақпаратты жазуға, сақтауға және таратуға қатыса алады». М.С.Будолак кітабында дәстүрлі БАҚ орындайтын қызметтің бар-
лығын әлеуметтік медиа да орындайды деген ойларымен бөліскен.

Кез келген адам технология жағынан қарағанда «жаңа БАҚ» шығара алады. Бұл – жаңа 
медианың артықшылығы. Масс-медианы «біреуді көпке» тарату құралы деп сипаттаған 
Вин Кросби жаңа медианы «көптің көппен» байланысы деп қарастырады. 

1.3. БАҚ-Ң ҚАЗІРГІ УАҚЫТТАҒЫ РӨЛІ 

ТЕЛЕДИДАР

РАДИО
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ҒАЛАМТОР

БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ
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98,10%

56,70%

51,80%

30,20%

0,2%

2,8%

4,9%

10,6%

БАҚтың заманауи адам өміріне тигізер қандай да бір әсері жайында айту 
қиындау. Десе де әлем елдерінің көпшілігінде ақпаратты тұтынудың негізгі 
көзі интернет болып отыр. M-Vector консалтингтік-зерттеу компаниясының 
2013 жылы жүргізген сауалнама нәтижесіне сәйкес Қырғызстан үшін ақпа-
рат тұтынудың негізгі көзі әлі де дәстүрлі БАҚ екен. Ресейлік саясаткер 
Сергей Масауловтың зертеуіне сәйкес Қазақстандықтардың 48,9 пайызы 
телеарналарда көрсетілген ақпаратқа сенеді. 
2016 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасында 2763 БАҚ тіркелген. Басым бөлігін – 86% – баспасөз, 11% – электрондық 
БАҚ, 3%  – ақпараттық агенттіктер құрайды. Қазіргі уақытта елімізде 1156 газет және  1269 журнал жұмыс істейді. Сондай-ақ, 285 электрондық бұқа-
ралық ақпарат құралы тіркелген, олардың ішінде телерадиокомпания – 169 (108 – телекомпания және 61 – радиокомпания), кабельдік оператор 
– 108 және спутниктік хабар тарату операторы – 8. Ақпараттық агенттіктердің жалпы саны – 41. Желілік басылым ретінде орыс және қазақ тілдерін-
дегі 15 басылым тіркелген.
Қазақстанда 11 телекомпания мен 7 радиостанция республикалық мәртебеге ие («Қазақстан» РТРК» АҚ, «Хабар» агенттігі» АҚ, «КТК» АҚ, «НТК» 
ЖШС, «Рахат-ТВ» ЖШС, «Астана қ. телевизиясы» ЖШС, «31 канал» ТРК ЖШС, «Эра» телерадиокомпаниясы» ЖШС, «Европа плюс Қазақстан», 
ЖШС, «Русское радио-Азия» ЖШС және «NS радиосы» ЖШС т.б.)
Қазақстанның аумағында қызмет көрсету сапасы мен деңгейі жоғары ақылы көп бағдарламалы қызметтер ұсынатын эфирлік-кабельдік телевизия 
желісінің 108 операторы жұмыс істейді. Олардың қызмет саласы, әдетте, жергілікті сипатқа ие. Бұл ретте, арналардың пакеті 14-тен 130-ға дейін-
гі телевизия бағдарламасы аралығында болады. Бұл спектрді «Алма-ТВ», «DIGITAL TV», «ID TV» және «ICON» сияқты бірқатар ірі операторлар 
ұсынған. Кабельдік және эфирлік-кабельдік телевизия инфрақұрылымы Алматы, Астана, Қарағанды, Қостанай,  Өскемен, Павлодар сияқты ең ірі 
қалаларда дамыған. «Қазтелерадио» АҚ ақпараты бойынша Республикадағы 4 млн. үй шаруашылығының 1,6 млн. эфирлік-кабельдік телевизиямен 
қамтылған, бұл - шаммен 5-6 млн. адам. Қазіргі уақытта уәкілетті органда 270 шетелдік теле-, радиоарна есепке қойылған. Олардың: 185 – ресей-
лік, 24 – ағылшын, 16 – француз, 11 – америкалық, 7 – түркиялық, 6 – украиндық, 18 – өзгелердікі (Нидерланды, Корей, Гонконг, Шешен Республика-
сы, Дағыстан Республикасы, Беларусь, Эстония, Кипр, Швейцария, Германия, Люксембург Герцогтігі, Әзербайжан). Республика аумағында шетелдік 
бұқаралық ақпарат құралдарын ірі таратушылар - «Қазпошта» АҚ, «СП «АиФ-Казахстан» ЖШС, «Евразия пресс» АҚ, «Алма-ТВ» АҚ, «Қазцентр-ТВ» 
ЖШС. Олар тарататын масс-медиа көлемі жиынтығы 70% құрайды. Шетелдік өнімдерді таратушылардың 93 % - заңды тұлғалар.
Соңғы жылдары Қазақстанда дәстүрлі БАҚтан қарағанда интернет пен әлеуметтік желілер тұтыну жағынан ғана емес, әлеуметтік және өзге де про-
блемаларды шешуде билік пен қарапайым халық арасында көпір болып отыр. Бұл соңғы болған бірнеше оқиғалардан байқалады: Жер реформасы, 
Көк жайлау мәселесі, Үсенов пен Әліби оқиғалары. 

Медиа және ақпараттық сауаттылықты арттыру үшін БАҚ-пен жұмыс жасау ерекшеліктерін, ақпарат кімнің қолында қалайша манипуляция 
құралына айналатынын білу керек және түсіну керек. Кітаптың бұл бөлімінде медиаға байланысты негізгі ұғымдарды қарастырамыз, БАҚ-ты 

қоғамдық санаға ықпал ету және манипуляция мақсатындағы құрал ретінде зерттейміз. Сонымен қатар, БАҚ-тағы ақпаратты сыни тұрғыда 
талдап-сараптауға көмектесетін сұрақтарды қарастырамыз.
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            1.4.    МЕДИА МЕН АУДИТОРИЯ: 
КІМНІҢ КІМГЕ ЫҚПАЛЫ БАСЫМ? 

Медиа мен аудитория қарым-қатынасындағы 
ықпал ету екіжақты бағытта жүзеге асады: ауди-
тория медиаға әсер етеді, ал медиа аудиторияға 
ықпал етеді. Медианың аудиторияға әсерінен 
қоғамдық пікір қалыптасады. 

Заманауи технологиялар мен олардың қарқынды 
дамуы ақпаратты одан әрі қолжетімді етеді. Же-
келеген институттардың, орталықтардың немесе 
ұйымдардың иелігінде емес. Қазіргі уақытта ақпа-
раттың халық үшін қолжетімді болуына ақпарат 
көзі де мүдделі.  

Қазақстанда жарнама берушілер үшін таластан 
гөрі мемлекеттік тапсырыс үшін талас басымырақ. 
Көптеген жергілікті және республикалық дең-
гейдегі медиалар тек мемлекеттік тапсырыстың 
арқысында күндерін көріп отыр. Сондықтан да Қа-
зақстандық медиа арасында жарнама үшін талас 
тым қатал емес. 

Қазақстандық бұқаралық ақпаат құралдары мем-
лекет тиынын алуға таласып, сол үшін жаңа фор-
маттарды іздейді. 

Бұл ақпарат беру формасын қарапайым ету тенденциясын түсіндіреді: медиа мейлінше көп оқырман не-
месе көрермен назарын аудару үшін ақпарат берудің жаңа тәсілдерін іздейді. Мысалы, көңіл-көтерушілік 
форматтағы хабарларды көптеп беру, мысалы кейбір жаңалықтар форматындағы ақпарат көңіл-кө-
терушілік форматта берілуі мүмкін. Тағы да бір мысал, мультимедиа құралдарын (видео, графикалық 
әрлеу) қолдану. Себебі, иллюстрацияланған, әрленген материалды көретін көрермен де көп. Баспасөз 
түрінде жарыққа шыққан басылымдардың көбі кейін веб-нұсқаларын ашты, қазір олар мультимедиа кон-
тент жасаумен айналасып жатыр.

«Бішкекте Қытай елшілігінде 
жарылыс болды» (30 тамыз 

2016 жыл) 

32 684
қаралым

Лаңкестіктен кейінгі 
Қытай елшілігінен 

видео 

9546
қаралым

Омбудсмен Қазақстан шекара-
сындағы «адамгершіліктен ада 

қарым-қатынастың» куәсі болды

2967
қаралым

Конституцияға түзету-
лер енгізу: қоғамдық 

пікірден қорықпау 

1056
Дәрі-дәрмекке төзімді 

туберкулезден емдеу курсы 
қысқартылуы мүмкін

458
қаралым

Ош-тағы қосалқы мектеп 
директорының үстінен 

қылмыстық іс қозғалды 

297
қаралымқаралым
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Қызықты дерек: Оңтүстік Кореяда Samsung компаниясы ірі жарнама-
берушілер қатарында. Кореялық журналист Субин Кис Capital арнасына 
(Қырғызстан) берген сұхбатында Оңтүстік Кореяда бірде-бір медиа  
Samsung компаниясының жарнамасы болмаса өмір сүре алмайтынын айт-
ты. Компания жыл сайын жарнамаға  2 млрд.доллар жұмсайды. Samsung 
компаниясының беделіне нұқсан келтіретін ақпарат жарияланбайды, 
себебі компанияның келісім-шарттан бас тартуы ғажап емес. Елдегі сөз 
бостандығы қоғамның демократиялану деңгейіне байланысты екенін көр-
сететін мысал бар. Германиядағы танымал  TheShpiegel басылымының 
редакторы Матиас Штрайцтың айтуынша, журнал кірісінің көп бөлігі 
Apple компаниясымен жасалған келісім-шарттан түседі. Соған  қара-
мастан, бұл басылымда компанияның Қытайдағы зауытындағы еңбек 
жағдайы туралы мақала жарияланды. Бұл медиа мен бизнестің қарым-қа-
тынасы қоғамдағы демократия деңгейіне байланысты екенін көрсетеді. 
FreedomHouse   ұйымының сөз бостандығының 2015 жылғы рейтингінде 
Оңтүстік Корея 33-орында болған, ал Германия 18-орында.      

Құрылтайшыға байланысты БАҚ мемлекеттік немесе жекеменшік деп бөлінеді. Мемлекеттік БАҚ мемлекеттік бюджет есебінен қаржы-
ландырылады. Демек, оның ең алдымен ел басшысына, одан кейін шенеуніктерге тәуелді болу ықтималдығы өте жоғары. Бұл тек 
қаржыландыруға ғана байланысты емес, осы мақсатқа байланысты «билікке жаны жақын адам» БАҚ жетекшісі болып тағайындалады. 
Посткеңестік елдерде ірі мемлекеттік телерадиохабар таратушылар ұлттық болып өзгертілді. Кейбір елдерде ұлттық қоғамдық болып 
ауысты.

Қоғамдық телерадиохабар тарату салық төлеушілер есебінен қаржыландырылады, олардың мақсаты ақша табу немесе 
қоғамдық санаға ықпал ету емес. Оның міндеті – телерадио хабар тарату саласында қоғамдық қызметтер атқару. Нақтырақ 
айтар болсақ, объективті, тепе-тең ақпарат беру, қоғамның барлық топтарына көзқарастарын айтуға теңдей мүмкіндік беру. 

БАҚ құрылтайшыға да тәуелді. БАҚ иесі және 
қаржыландыру көзі бола тұра құрылтайшы кон-
тентке де ықпал ете алады. Кәсіби этика қағида-
ларында редакциялық саясаттың құрылтайшы 
мүддесінен азат болуы керек деп жазылған. 
Ресейлік заңнамада редакция өз қызметін өзіндік 
кәсіби негізде жүргізуі керек деп жазылған. Шын-
дығына келгенде, кейбір БАҚ қоғамдық пікірге 
ықпал ету құралы ретінде тіркеледі. Мысалы, 
нақты бір саяси мақсатты көздеген басылым 
ашылуы мүмкін. Мысалы, елімізде БАҚ кірісі көп 
кәсіпорын қатарына жатпайды. Нарық шектеулі 
болғандықтан, БАҚ тек жарнаманың арқасында 
немесе контентті ақылы етіп қана күн көре ал-
майды. Ал медианың аудиторияға деген үлкен 
ықпалы  жекеменшік газет, ақпараттық веб-ре-
сурс, тіпті телеарна ашуға маңызды себеп бола 
алады.   
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 Аудитория назарын аударудың тағы бір әдісі бар. Ол – «жаға ұстататын» материалдар жариялау. Бұл өте қатігез қылмыс не-
месе дау-дамай туралы ақпарат, басқаша айтқанда адам жанын түршіктіретін немесе қатты таң қалдыратын, бір сөзбен айтқанда 
веб-ресурстың қаралым санын арттыратын контент.  
Әлеуметтік маңызды тақырыптар қылмыс, секс, агрессиямен байланысты тақырыптармен салыстырғанда, қоғамның назарын азырақ 
аударады. Бұл БАҚ-ң аудитория назарын аударуға арналған контентті іріктеу талаптарына әсер етеді. Бас редакторлар басылымда 
қылмысқа қатысты ақпараттың көбеюін аудиторияның қызығушылығымен байланыстырады. Міне, осылайша, аудиторияның қы-
зығушылығы бұқаралық ақпарат құралдарында көтерілетін тақырыптарға әсер етеді. Жағымды әсер еткен жағдайлар да жоқ емес. 
БАҚ контенті жарнама берушілерге немесе құрылтайшыларға тәуелді болуы мүмкін. Мәселен, редакциялар ірі жарнама берушілер-
ге жылы қабақ танытуы мүмкін. Корпорациялар БАҚ-пен тығыз серіктестік орнатып, бизнестің қаржысына ортақ жобаларды жүргізуі 
мүмкін (айдарлар, ТВ-бағдарламалар). Мұндай жағдайларда БАҚ-тың демеушінің «әнін шырқайтыны» жасырын емес. Журналист 
серіктес-корпорацияның беделіне нұқсан келтіретін материал дайындаған күннің өзінде, ол эфирге жіберілмейді, газетте мақала жа-
рияланбауы ықтимал.
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QAZAQSTAN ТЕЛЕАРНАСЫНЫҢ 
ҚЫСҚАША ТАРИХЫ

22 наурыз күні 
КСРО Министрлер 
Кеңесінің қаулы-
сымен КСРО-ның 

Орталық теледида-
ры құрылды.

Үкімет радио және 
теледидарды Мә-
дениет министрлігі 
құрамынан бөлек 
шығару туралы 
шешім шығар-
ды. Содан соң, 

КСРО Министрлер 
Кеңесінің жанынан 
Радио және теле-
хабарлар тарату 
жөніндегі комитет 

құрылды. 

«Қазақстан» – Қазақстан Республикасының ақпа-
раттық саясатын жүзеге асыратын мемлекеттік те-
лерадиокорпорация. Тұрғындарды қамту жағынан 
алдыңғы орынды иемденеді. Қазақстанның 
98,63% тұрғындары түрлі бағдарламаларды көріп, 
тамашалай алса, Қазақ радиосын тұрғындар-
дың - 88,74 , «Шалқар» радиосын - 61,31 пайызы 
тыңдай алады. «Қазақстан» Ұлттық телеарнасы 
мен аймақтық телерадиокомпанияларының сиг-
налдары анық таралатын аймақтарға кіретін Қа-
зақстандағы ауыл тұрғындарының, кем дегенде, 
жартысы үшін теледидар ақпараттық және мәдени 
қажеттілікті, білім алуды, демалысты ұйымдасты-
руды қанағаттандырады.

Корпорацияның хабар тарату саясаты ақпарат-
тық, ағартушылық, ойын-сауықтық бағыттағы 
ақпарат беруде, ұлттық және әлемдік мәде-
ниеттің құндылықтарын, гуманизм идеяларын 
және Қазақстан халықтары арасындағы до-
стықтың даңқын арттыру мен насихаттауда сал-
мақтылықты және объективтілікті насихаттайды.

Кеңестік дәуірде корпорацияда дағдарыс пен 
тоқырауға ұшыраған жоқ.

2001 жылы жаңа менеджерлер құрамының ке-
луімен жағдайы айтарлықтай жақсара бастады. 
Жаңадан хабарлар циклі, қызықты да тартым-
ды ток-шоулар пайда болып, көрермендер мен 
тыңдармандардың саны артты.

1951 
жыл 

1957 
жылы

29 маусымда Қазақ 
КСР Министрлер 
Кеңесі Телевизия 
және радиохабар-

лары жөніндегі 
комитет құру туралы 
қаулы қабылдады.

1957 
жыл 

1922 жылы негізі 
қаланған Қазақ ради-
осы мен 1958 жылы 

құрылған республика-
лық бірінші телеарна-

дан бастау алды.

Қоғамдық телерадиохабар таратушы болып қалыптасу үрдісі ұзақ уақытқа созылады. Посткеңестік елдердері БАҚ қоғамдық деген ата-
уды иеленіп-ақ биліктік саясатын насихаттау қызметін ғана атқарумен шектеліп келеді. Қоғамдық БАҚ қоғамда нақты бір топтың, тіпті 
биліктің мүддесіне жұмыс істемеуі керек. Қоғамдық телевизия барлық әлеуметтік топтардың мүддесі үшін қызмет етуі тиіс. Би-Би-Си  
қоғамдық корпорациясы осыған керемет мысал бола алады.

RADIO TEVEVISION CENTRE
Би-Би-Си–қоғамдық радио және теле-
визияның классикалық үлгісі. Мемле-
кеттік кәсіпорын («статут корпорация» 
- Statutorycorporatio) болғанымен, са-
лықтөлеушілер есебінен, радиоқабыл-
дағыштар мен теледидарға салынатын 
міндетті салықтан (Televisionlicence), 
қаржыландырылады. 

Аз ғана уақыттың ішінде Би-Би-Си тек 
Ұлыбританияда ғана емес, шет елдерде 
де ең сенімді бұқаралық ақпарат құралы 
атанған беделді корпорацияға айналды.
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1.6. МЕДИА АРҚЫЛЫ МАНИПУЛЯЦИЯ ЖАСАУ
Медианы саяси манипуляция құралы ретінде пайдалану демократиялық мемлекеттік құрылым мен азаматтар үшін қауіпті. Сая-
си манипуляция – адамдарды манипуляция жасаушының мүддесі үшін әрекет етуге немесе әрекетсіздікке мәжбүрлеу мақсатын-
да адамдардың саяси санасы мен жүріс-тұрысын жасырын басқару, манипуляция жасаушының ырқын манипуляция жасалынатын 
адамға жасырын ықпал ету формасында таңу. Манипуляция ұғымының жағымсыз мәні басым. Манипуляция жасау әдісі кез келген 
қоғамда барлық уақытта болған.

Ары қарай біз медианың жеке саяси мүдделер үшін біреудің құралы болған жағдайда манипуляцияның әдіс-тәсілдерін қарастырамыз. 
Кейбір жағдайларда қоғамдық сананы арбау қандай да бір БАҚ-тың негізгі функциясы болып жүр. Манипуляция жасауды қоғамды 
басқарудың тәсілі ретінде қарастырсақ, оның экономикалық және әлеуметтік тәсілдермен салыстырғанда бірнеше артықшылығы бар.

Ол адамдардан жасырын жүргізіледі, тікелей жапа шеккен құрбандары мен қанды оқиғалар болмайды,  көптеген саяси қарсыластар-
ды сатып алу үшін де көп материалдық шығын кетпейді. БАҚ саяси манипуляцияның негізгі құралы бола алады. Себебі, оның бұқара-
лық санаға ықпал етуге мүмкіндік беретін ресурстары шексіз және өте бай. 

БАҚ жасап берген көркем шынайылық – саяси манипуляцияның негізі. 
Мысал үшін, КСРО уақытында БАҚ партияның насихат құралы бол-
ды.  Газет беттері, ТВ экрандары, радио эфирі шынайы өмірден басқа 
«шынайылық» қолдан құрастырылды. Қазіргі заманда медиада «ба-
лама шынайылықты» жасау арқылы расымен болып жатқан жағдайды 
өзгертуге болады.  Мысалы, бәсекелесі тапсырыспен жаздырған мате-
риалдың салдары біршама қиындықтар туғызуы мүмкін, тіпті кәсіпкер-
лік қызметті тоқтатуға дейін жетуі мүмкін. 

Ақпараттың күн өте қолжетімдірік болып келе жатқанына қарамастан, 
БАҚ аудиториясына жеткізетін ақпаратты жақсылап сүзгіден өткізеді. 
Бұқаралық ақпарат құралдарында талқыланған мәселеге немесе 
оқиғаға басымдық беріледі. Мысалы, биліктің қолшоқпары болып 
отырған БАҚ билікке қарсы бойкөтерулерге, акцияларға мән бермейді. 
Немесе аудитория оппозиция туралы жағымсыз ой қалыптастыратын-
дай етіп береді. 
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                     1.5. АҚПАРАТТЫҚ СОҒЫСТАР

Аудитория үшін, оның пікірі үшін күрес нағыз ақпараттық соғысқа ұласуы мүмкін. Қазіргі уақытта ақпарат қару ретінде қолданылады. 
Ақпараттық соғыс (ағыл. Information war) терминінің екі мағынасы бар: 

1. Арнайы дайындалған және іріктелген ақпаратты, ақпараттық материалдарды тарату арқылы  қарсы тараптың халқына, билігіне 
және (немесе) қарулы әскеріне ықпал ету арқылы саяси, экономикалық, әскери немесе басқа да стратегиялық деңгейдегі мақсаттарға 
жетуге бағытталған  адамдар қауымдастығының тайталасы. «Ақпараттық-психологиялық соғыс» термині орыс тіліне АҚШ-ң әскери 
топтарының сөздігінен енген. Терминді ағылшын тілінен аударғанда («information and psychological warfare») нақты бір ресми құжат-
тың немесе ғылыми жарияланымның контекстіне байланысты «ақпараттық текетірес» және «ақпараттық, психологиялық соғыс» деп 
те аударылады. «Психологиялық соғыс» деген осы мағынасында жиі қолданылады. Бұл – өзге елдегі азаматтарға және (немесе) әске-
ри қызметкерлерге саяси немесе таза әскери мақсатта саяси ықпал жасау.

2. Өзінің ақпаратын, ақпараттық үрдістерін және ақпараттық жүйелерін қорғай отырып, қарсыласының ақпаратына, ақпараттық үрді-
стеріне және ақпараттық жүйелеріне зиян келтіру арқылы ақпараттық үстемдік орнату үшін мақсатты түрде жасалған іс-әрекеттер.

Жаһандық ақпараттық кеңістіктегі материалдарға жасалған талдауларға сүйене отырып, мамандар Батыс пен Ресей арасында 
бір-біріне қарсы ақпараттық соғыс жүріп жатыр дейді. Мемлекеттер мемлекеттік медиа мен ақпараттық жобаларға бөлінетін қаржы 
көлемін көбейтіп жатыр. Шет елдік аудитория үшін Кремль позициясы туралы хабар тарататын RussiaToday телеарнасы «Ресейдің 
халықаралық ақпарат алмасуға қатысуы» деген бап бойынша толықтай мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылады. 

Ал, АҚШ «Еркін Еуропа» («Свободная Европа») және «Америка дауысы» («Голос Америки») радиостанцияларындағы орысша бағдар-
ламаларға бөлінетін қаржыны көбейтті. 2015 жылы 22,6 млн АҚШ доллары бөлінді, бұл 2014 жылмен салыстырғанда 104% көп.

Ақпараттық соғыстар Қазақстанға қандай да бір деңгейде әсер етіп отыр. Ақпараттың ықпалы адамдардың әлемдік үрдістер мен 
оқиғаларға деген көзқарасын қалыптастыруға әсер етеді. Кейбір жағдайларда Қазақстан қатыспайтын ақпараттық соғыстар елдің 
ұлттық қауіпсіздігі үшін де, жеке қауіпсіздік үшін де қауіп төндіруі мүмкін. Мысалы, “Азаттық радиосындағы” “Біздің атымыздан емес” 
жобасында “жалған ақпарат пен деректерге” алданған қаншама қазақ баласының Сирия асып кеткендігі баяндалады. 



Бір немесе екі БАҚ-ты негізгі, кейде жалғыз ақпарат көзі ретінде пайдалану әлемді нақты бір БАҚ-ң сүзгісі арқылы көруге алып 
келеді. Миллиондаған оқиғалар болып жатыр, бірақ оқырман немесе көрерменнің назарына БАҚ тарату үшін таңдаған оқиға/
мәселе ғана ұсынылады. 

Ақпаратты іріктеу факторымен қатар БАҚ-ң манипуляциялық күшінің маңызды көзі сөз қолданылады. Әртүрлі сөз тіркестерін 
құбылту арқылы көзқарасты білдіруге болады. Мысалы, батыстық медиа «2017 жылы сәуірдің басында Асад Хан-Шейхунде хи-
миялық қару қолданды» деп жазса, ресейлік БАҚ «Асадтың авиациялық күштерінің соққысынан оппозицияның химиялық қарулар 
сақталған қоймалары бұзылды» деген мазмұнда хабар таратты. 

Фактіні түсіндіру нақты бір оқиға немесе үрдісті қалай атағанда да байланысты. Біреулер «жұмыссыздық» туралы айтса, басқа-
лар «жартылай жұмыспен қамтылу» туралы айтады. Сондықтан, фактіні, яғни болған оқиғаны көре білу керек. Факт пен пікірдің 
ара-жігін ажыратып, фактінің түсіндірмесі қайсы, өзі қайсы тани білу керек. 

Факт (лат.Factum — болған, жасалған нәрсе) —  растығы қатаң бекітілген пайым формасындағы дерек.

Пікір — фактілердің түсіндірмесі мен оған деген эмоционалды қарым-қатынасқа құрылған, толықтай объ-
ективтілікке жету мүмкін емес тақырып туралы көзқарас, пікір немесе мәлімдеме.

Факт деген — растығын дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат. Яғни, барлығына белгілі немесе сенуге тұрарлық тұжырым. Фактіге 
кезіккенде адам санасы бұған сенуге бола ма, болмай ма деп ойланбайды. Оны ешқандай күмәнсіз қабылдай алады. Егер бірне-
ше факт арасына пікір қосылып кетсе, ол факт ретінде қабылдануы мүмкін деген көзқарас бар. 

Мысалы, сіз жаңа материалмен танысып отырсыз. Ол материал – медиа және ақпараттық сауаттылық бойынша ресур-
стық кітап. Бұл кітапты оқымасаңыз, сіз дұрыс шешім қабылдай алмайсыз. 

Ешқандай күмән туғызбайтын үш сөйлемнен соң, төртіншісі де солай қабылданады. Егер төртінші сөйлем бөлек немесе сол секілді пікір 
арасында айтылғанда басқаша болар еді. Анықтап қарасақ, төртінші сөйлем шындығына еш шүбә келтірілмейтін ақиқат емес.

БАҚ-ң манипуляциялық мүмкіндіктеріне фактілерді түсіндіру, комментарий жасау қажеттілігі де кіреді. Мұнда журналистің әлеуметтік 
жауапкершілігінің деңгейіне көп нәрсе байланысты. Фактіні қандай контекстте жазды, қандай сөздерді пайдаланды, ненің астын сызып 
тұрып айтты, нені бұғып қалды, қандай баға берді. Өшпенділік тілі де манипуляция құралы ретінде пайдаланылуы мүмкін. Оқиға қандай 
сөздермен баяндалғанына байланысты көрермен/оқырман бойында нақты эмоция тудырады. (Өшпенділік тілі туралы 4-сабақ материал-
дарынан қараңыз).

БАҚ пайдаланатын саяси манипуляция тәсілдері

Әлеуметтік мифтерді тамырымен жою үшін манипуляция жасау технологиясы адамдардың санасына ықпал етудің көптеген нақты тәсіл-
дерін қолданады. Негізгі тәсілі – ақпарат, яғни ақпаратты басқару.

АҚПАРАТТЫ

- ойдан шығарып, 
оны рас ақпарат деп 

беруге;

-бір жақты, 
толық емес етіп 

бұрмалауға;

-ойдан шығарылған 
ойлар мен пікірлерді 
қосып редакциялауға

- манипуляторға 
тиімді болатындай 

беруге;

- қандай да бір нақты 
детальдарды жасырып 

қалуға болады.

СОНЫМЕН ҚАТАР, БАҚ: 

- өзінің жеке 
позициясына сәйкес 
келетін фактілерге 

ерекше назар 
аудара алады;

- материалға 
мазмұнына сай 

келмейтін тақырып 
қоя алады;

- қандай да бір 
мәлімдемені ешқашан 

ондай мәлімдеме 
жасамаған адамның 

аузымен айтқыза 
алады;

- рас ақпаратты 
өзектілігін 

жойған кезде 
жариялай 

алады;

- адамның айтқан сөзінің 
арасынан контекстіден 

бөліп қараса мүлде басқа, 
қарама-қарсы мағына 

беретін бір бөлігін жұлып 
алып, нақты емес цитата 

келтіре алады
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             БАҚ-ң манипуляция жасауға арналған арсеналы өте бай. Мысалы, шынайы ақпаратты бір фактіні жасырып қалып, басқасының 
астын сызып көрсету арқылы қасақана бұрмалау; жалған хабарламаны жариялау; визуалды құралдар немесе образдардың көмегімен 
жағымсыз эмоцияларды тудыру және т.б. Бұл тәсілдердің бір-бірінен айырмашылығы – әсер ету күші мен мазмұнында. Аудиторияда 
нақты бір эмоционалды ыңғай мен пікір қалыптастыруға бағытталуы – барлық тәсілдерге ортақ. Оның бірнешеуіне тоқталмақшымыз:

Дж.Браунның «Ықпал ету техникасы: насихаттан миды шаюға дейін» кітабында манипуляция жасаудың ең ірі механизмі суг-
гестия деп аталады. Яғни, басқа анық логикалық негіздеме ұсынбай-ақ адамдарды нақты бір көзқарастардың дұрыстығына сендіру, 
оның астарында негіз бар ма, жоқ па оған да мән берілмейді. Автор суггестияның бірнеше айрықша тәсілдерін қарастырады.

А) Стереотиптерді қолдану. Адамдардың қандай да бір әлеуметтік объектіні үстірт қабылдауы деген мағынаны береді. Терминді әле-
уметтік психология саласында америкалық публицист У.Липпман енгізді. Адамдарды нақты бір «әлеуметтік типке» жатқызу үйреншікті 
болып кетеді. Уақыт өте келе бұл картина адамдардың санасында «қатып қалған тұжырым» ретінде қалыптасып, астарына мән беріл-
мей, солай жатталып кетеді. Сол себепті, БАҚ-та «негр», «еврей», «коммунист», «капиталист», «жаңа орыс» деген ұғымдар кездессе, 
бұл нақты бір адамға қарата айтылды дегенді білдірмейді. Бұл көпшіліктің санасында қалыптасып кеткен образдар. Сонымен қатар, бұл 
образдарды естігенде адамдарда үйреншікті реакция да қалыптасып қалған.

Б) Есімдерді ауыстыру немесе «ярлыктарды жапсыру». Саяси тілдің пәрменді құралдардың бірі «ярлыктар», яғни саяси қарсы-
ластарға «жапсырылатын» атаулар. Олар нақты бір мақсатта қолданысқа енгізіледі. Олар күнделікті қолданыстағы сөздер қатарына бір-
неше уақыт бойы енгізіледі, адамдардың құлағына үйреншікті бола бастайды, одан кейін қүнделікті қолданыстағы сөзге айналады, кейде 
өзіне ұқсас, бірақ агрессивті ұғымдардың орнын басады. Бірнеше мысал келтіріп көрейік:

- «Қызыл-қоңырлар». Бұл термин «демократтар» 
мен «КПСС» арасындағы күрес күшейген кезде 
пайда болды. Терминді шығарғандардың мақса-
ты – фашизм мен коммуниз арасына теңдік бел-
гісін қою, КПСС-ты қаралау. Ол уақытқа дейін бұл 
қорлау үшін айтылғандай қабылданды. Бұл тер-
минді адамдардың жиі қолдануының нәтижесінде 
адамдар «қызылдар» мен «қоңырларды» бір ұғым 
деп қабылдай бастады. 

- «Кавказ ұлтының тұлғалары». Бұл терминді 
журналистер ойлап тапты. Кең таралған «кавказ-
дықтардан» айырмашылығы – ресми мағына беру 
үшін «заңды тұлға», «жеке тұлға» деген термин-
дер секілді балама атаумен қолданылуы. Ресми 
атаулар сауатсыз болмайды. Кавказ деген ұлт 
атауы жоқ, сол секілді славян ұлты деп те айтуға 
болмайды. Бұл сөз қорлау, кемсіту мағынасында 
қолданылады. 

- «Жауыздық империясы». 
Терминді қолданысқа Р.Рейган 
«суық соғыс» өршіп тұрған тұста 
енгізді. Кеңес одағын аюлар ме-
кен ететін және қанқұйлы комму-
нистерге толы елдің бейнесімен 
америкалықтарды үрейлендір-
мекші болған Рейган мақсатына 
жетті де. КСРО баяғыда тарап 
кетсе де, термин әлі қолданы-
стан шыққан жоқ.

- «Отбасы». Бұл терминнің шыққанына көп болған жоқ. Президенттің басы-қасында жүрген 
адамдарға қатысты айтылады. БАҚ кімдерді «отбасыға» жатқызса, қоғам санасында солай қа-
лыптасып кетеді.  Италиядағы мафиялық кландарды «отбасы» («семья») деп атап кеткен. Бұл 
сөз мафия туралы фильмдердің арқасында көпшілікке жақсы таныс. Президенттің айнала-
сындағыларды солай атау арқылы журналистер өздері байқамай оларды нақты бір топтардың 
мүддесі үшін барлық елде билігін жүргізетін мафиялық кландармен байланыстырады. Бұл 
терминді ойлап тауып, қолданысқа енгізгендердің ойлағаны жүзеге асты деуге болады. Бұл 
терминнің идеологиялық күші зор. Манипуляциялық мақсаттағы сөздерді қолдану – бұқара-
ның санасын психологиялық тұрғыда арбау жолдарының бірі. Олар бұқаралық стереотиптерді 
қалыптастырып, оларды қолданысқа енгізудің тәсілі ретінде қолданылады. Оларға қарсы тұру 
мүмкін емес. Бұл тәсіл өте қарапайым болғанымен, өте тиімді, оның қауіптілігі де осында.    
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В)Ақпаратты қайталау. 30 минуттан кейін, аудитория ақпарат мазмұнының 60%-н ғана есінде сақтайды. Кешке қарай тек 40%, ал апта 
соңында 10% ғана есінде қалады. Соның нәтижесінде мәселе 10 күннің ішінде жоқ болып кетеді. Әрине, егер сол мәселе қайта-қайта 
қайталанып немесе жаңа факторлармен толықтырылып беріле бермесе ғана жойылады. Егер ақпаратты өте жиі қайталап бере беретін 
болса, онда белгілі бір уақыт өткен соң,  адамдардың санасында жатталып қалады. Қайталау техникасына «Нұротан. Қазақстан. Нұр-
сұлтан», «Билік партиясы» деген секілді ұрандарды қолдану да жатады. Мұндай ешқандай мән-мағынасы жоқ  тіркестер жарнама мен 
саясатта үлкен рөл ойнайды. Қайталау техникасы жаңалықтарда жиі қолданылады.  Маңызды деген ақпарат ол репортаж болсын (теле-
визия) немесе мәтіндік хабарлама болсын (радио) еш өзгертілместен әр шығарылым сайын қайталанып  беріле береді. 

Г)Пікір/Пайым. Бұл тәсілдің ерекшелігі – өзіне ең ыңғайлы, өзінің пікірінің дұрыстығын дәлелдейтін ғана пікірді береді, осылайша пікір-
лердің екіжақтылығын шектейді. 

Д)Риторикалық сұрақтар қою немесе сыбыстар тарату. Негізі қоғамдық пікірді қалыптастырушы ретінде, БАҚ аудиторияға қандай 
ақпарат қажет екенін және нақты халықтың бір сегменті үшін маңызды тақырыптарды біледі. БАҚ сыбыс тарататын ресми ақпарат көзі 
деп бекер аталып жүрген жоқ. Былай қарасаң табиғи заңдылыққа қарсы ештеңе жоқ секілді. БАҚ аудитория талқысына сұрақ тастап, 
оны жауапсыз қалдырады. Дегенмен, көрермен/оқырман/тыңдарманды ойлауға және «тасталған идеяны» ары қарай насихатшы ойла-
стырған бағытта өрбітіп әкетуге мәжбүрлейтіндей белгілі бір мазмұнда береді. Міне, осылайша, сыбыстар нақты бір міндеттері орындау 
арқылы қоғамдық пікірді қалыптастыруға айтарлықтай септігін тигізеді. Сайлауалды кампания кезінде дәл осы сатыда оппонент туралы 

жағымсыз ақпарат жіберіледі. Мысалы, «Бәленшенің қылмыстық топқа қандай қатысы бар?» немесе «Бәленше расымен де сайен-
тология сектасының мүшесі ме?» және т.б. Мұндай риторикалық сұрақтар қоғамның санасында жағымсыз пікір қалыптастырады, 

осылайша саясаткердің беделіне күйе жағылады.  



Е)Жартылай шындық–аудитория сеніміне кіру үшін пайдаланылатын тәсіл. Нақты, аса маңызы жоқ детальдарды толықтай 
және объективті талқыланады, бірақ одан да маңыздырақ жайттар туралы ештеңе айтылмайды немесе оқиғаның сарыны басқа 
мағынада баяндалады.

Ж)«Образдан кейінгі» деп аталатын техника да қазір жиі қолданылып жүр. Егер «Тек Иванов» деп жазылған үлкен ақ қағазды 
көрсетсек, «Содан? Тек Ивановқа не болыпты?» деген сұрақ туындайды. Адамдар бұл сауалдарға жауапты бірден таба алмай 
дал болады.  Иванов туралы ой олардың миында тұрады.  Адам оқиғаны ары қарай жалғастыра бастайды, әртүрлі болжамдар 
ойластырады, болуы мүмкін оқиғалар мен әрекеттердің тізбегін құрады.  Телевизиялық роликтерде бұл эффект таспаны үзу 
немесе пауза көмегімен  жасалады. Пауза бірнеше секунд болуы мүмкін немесе бірнеше аптаға созылады (көбіне осылай). Со-
нымен, әбден миы ашыған адамдарға «ақиқат ашылады». Сөйтсек, Иванов, тек Иванова қана Президент болуға лайықты екен.  

З)Келемеждеу/мазақ қылу.БАҚ-та бұқаралық санаға ақпараттық-психологиялық ықпал ету тәсілі арқылы қолданылады. Нақты 
бір тұлғаларды, көзқарастарды, идеяларды, әртүрлі ұйымдардың және бірлестіктердің бағдарламаларын келемеждеу арқылы 
жүзеге асырылады. Адамның жүріс-тұрысының элементтері мен жеке айтқан сөздерін мазақ қылу арқылы сол адамға шалағай, 
жеңілтек адамға деген көзқарас туындайды. Бұл тәсіл кейін де оның басқа да көзқарастары мен айтқан сөздеріне қатысты қол-
данылады. Нәтижесінде,  ол адам туралы «жеңілтек, біліксіз адам»  деген көзақарас таралып, оның ұсыныстары мен идеялары-
на назар аударылмайтын болады.

Бұл тәсілдің тиімділігі әлсіз психологиялық құбылыстарға әсерімен байланысты. Тұлғаның психологиялық қорғануын әлсіретеді. 
Тікелей сын мен жағымсыз сөздер болған жерде психологиялық тосқауылдармен блокталып қалады, әзіл-қалжың аралас фор-
мадағы әсер ету тұлғаның қорғану реакциясын төмендетеді. Бұл әдісті жастар аудиториясына пайдаланған өте тиімді. Сайлау 
қарсаңында жастардың елдегі саяси жағдайға қызығушылығы артады. Бірақ сабақ, жұмыс, демалыстан тыс уақытта елдегі сая-
си жағдайға баса мән беріп, осы салаға қызығушылық білдіруге уақыт тапшы. Жастарға саяси ақпаратты әзіл-қалжың араласты-
рып немесе дау-дамайға қатысты ұсынса, аудитория жақсы қабылдайды. 

1.7.  ФЕЙКТЕР 

Ақпарат тарататын арналар көбейген сайын, жалған ақпараттар да көбейе береді. 

Фэйк (ағыл. “fake - «жалған, өтірік») жалпы мағынасы – жалған. 

Қазіргі уақытта «фейк» деп нені және кімді атайды?

1) Халықты шатастыру 
мақсатында жасалған, 
болмаса басқа оқиғаға 
қатысты фотошоп 
арқылы өзгертілген 
суреттер, әдейі монта-
ждалған видеоролик-
тер. Мысалы, осыдан 
алты жыл бұрын бір 
әскери операция кезін-
де түсірілген видеоны 
соңғы болған оқиғаның 
орнына беру.

2) Адамдардың барлығы бір-
дей рас ақпараттан ажырата 
алмайтын жалған жаңалықтар. 

3) Басқа біреудің (әдетте танымал 
адамдардардың) атынан ашылған 
әлеуметтік желідегі парақша.

Фейктердің мақсаты:

А) негізгі мақсатының бірі – алаяқтық. Бұл қаржы жи-
наумен байланысты болуы да мүмкін. Мысалы, МАС 
бойынша сабақтар барысында айтылған айфон тара-
тылатын ұтыс ойындары. Осы секілді фейктер нақты 
бір тауар сатылымын арттыру үшін жасалуы мүмкін. 

Б) екінші маңызды мақсаты – ақпараттық кеңістік-
тегі бағдарды жоғалту мақсатында халықты ша-
тастыру. Жоғарыда айтылған мысалға қараңыз. 
Әскери операция кезінде түсірілген видеоны 
соғыспен байланысты мүлде басқа оқиғаның ор-
нына беретін кездер де болады. 

В) көрілім санын арттыру. Веб-сайттардағы жарнама-
лық сілтемелер осыған жатады. Мысалы, «Сенсация: 
Путин қайтыс болды!», «Ол 2 аптаның ішінде 50 кг 
арықтады, сенің де қолыңнан келеді!» және т.б.   
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                     1.8.АҚПАРАТТЫ СЫНИ ҚАБЫЛДАУ ТӘСІЛІ
           
                     Ақпарат растығын тексерудің бірнеше сатысы бар. 

Бірінші сатысы – медиаға талдау жасау. Ақпарат көзінің қанша-
лықты сенімді екенін зерттеп көріңіз. Ресурстағы басқа матери-
алдарды қарап шығыңыз. Бұл ресурста тепе-теңдік заңдылығы 
сақтала ма? Өшпенділік тілі және манипуляцияның басқа тәсілдері 
жиі қолданыла ма? Осы сұрақтарға жауап бере келе, бұл ресурсты 
насихат құралы деп атауға бола ма? Медианың құрылтайшысы кім 
екенін еске түсіріңіз. Шындықты жартылай ғана айту құрылтайшы 
үшін қаншалықты тиімді? Естеріңізде болса, БАҚ-тағы жартылай 
шындық өтірікпен бірдей. 

Екінші сатыда басқа ақпараттық ресурстарды жария-
ланған балама ақпараттарды іздеп көріңіз. Естеріңізде 
болсын, тексерілмеген ақпараттың шығуына ешқашан 
жол бермейтін, яғни сенуге тұрарлық БАҚ-тар да бар. 
Қазіргі уақытта жаңа медианы, қолданушылардың 
әлеуметтік желілердегі жеке аккаунттарды журнали-
стер ақпарат көзі ретінде пайдаланады. Жаңа медиа-
да жарияланған қандай да бір ақпаратты тапқан соң, 
оның рас-өтірігін тексереді.  Алайда, кейде дәстүрлі 
БАҚ-ң журналистері рас-өтірігін тексермей, қолда-
нушылардың әлеуметтік желілердегі аккаунттарына 
сілтеме беріп қана материалдарын жариялайды. 

Үшінші саты: хабарламаның өзін талдап-сараптаңыз. Келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

Сонымен, көптеген адамдар БАҚ-ты ақпарат көзі ретінде пайдаланады. Бұл – жаңа медиадағы жарияланымдардың рас-өтірігін 
тексеруге арналған жақсы құрал. Олар ақпараттандырудан бастап әлеуметтендіруге дейінгі барлық функцияларды орындайды.

Медиа сауатты болу деген БАҚ-қа көзсіз сене беру деген сөз емес. Бұл – ақпарат айдынында бағыт-бағдарды жоғалтып алмау, 
сыни ойлай білу, айтылғанның барлығына сене бермеу және жалған ақпаратты ажырата білу.  

А) болған оқиға туралы ақпарат жедел таратылды ма? Ақпараттың рас-өтірігіне көз жеткізбей тұрып жариялай салатын 
шектен тыс жеделділік авторға опық жегізуі мүмкін. Екінші жағынан қарағанда, ақпарат жедел шықпаса, онда «аңызды құрасты-
руға», фактілерді іріктеуге уақыт керек дегенді білдіруі мүмкін. Бірақ, журналистік зерттеулер, көлемді сараптамалық мате-
риал бір-екі күнде жазыла салатын оңай дүние емес. Мұндай ауқымды жұмыстарды дайындауға бірнеше ай қажет болуы мүмкін. 
Мысалы, Панама құжаттары ұзақ уақыт бойы дайындалды. 

б) Факт пен пікірдің ара-жігін ажыратылып берілген бе? Журналистің жеке бағалауы, пікірі бар ма? Материал авторының қан-
дай ақпарат көздеріне сілтеме жасағанына мән беріңіз. Сіз оқып отырған оқиғаны растайтын фактілер бар ма? Әлде жазылған-
дар пікір, нақты бір адамдардың ойдан шығарғаны ма? Есіңізде болсын, фактіге пікір араласпауы керек. Фактінің түсіндірмесі  
факт ретінде берілмеуі керек. 

в)Оқиға туралы ақпарат толық па? Сюжет авторы «Не? Қайда? Қашан? Кім? Неліктен?» деген сұрақтарға жауап бере ме? Ма-
териалдың логикалық қисынсыз тұстары бар ма? Ақпарат болған оқиға туралы жан-жақты мәлімет бере ме?

г)Сюжет кейіпкерлері кімдер? Сюжетте кімнің сұхбаттары пайдаланылған? Сұхбат берушілер оқиғаға тікелей қатысқан 
адамдар ма? Оқиғаға қатысты барлық тараптың пікірлері берілген бе? Тақырып толықтай ашылуы үшін тағы кімнің сұхбаты 
қажет еді? Ақпаратты жан-жақты әрі толық беру үшін қандай ақпарат қосу керек? Бұл сұрақтарға жауап беру арқылы ақпа-
раттың қаншалықты рас екенін, оқиға қатысушылары айтып тұрған сөздердің рас-өтірігіне көз жеткізе аласыз. 

е)Сюжетте журналист өшпенділік тілін немесе эмоционалды-бояулы лексиканы пайдаланған ба? Автордың лексикасына мән 
берсеңіз, оқырманның материалды оқығанда қандай сезім, көңіл-күйді тудырғысы келгенін аңғаруға болады. Эмоционалды-бояу-
лы лексика көбіне көркем әдебиетте нақты бір кейіпкер туралы көзқарас тудыру үшін қолданылады. Журналистикада да кең 
таралған, тіпті жазбаларға жазылған комментарийлерден де көруге болады. 
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Автор MossackFonseca панамалық компаниясы құжаттарының таралып кетуін меңзеп тұр. Журналистер 59 елдің көшбасшысы мен олардың отбасы мүшелерінің жасырын мүліктерін 
анықтау мақсатында бірнеше  ай бойы құжаттарды зерттеді. Соның нәтижесінде Испания премьер министрі сайлаушылардың қысымынан қызметінен өз еркімен кетті.   
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II БӨЛІМ.
АҚПАРАТТЫҚ 

СТАНДАРТТАР 
МЕН ЖАҢА МЕДИА 

ДӘУІРІНДЕГІ  ЭТИКА 

Ақпараттық стандарттар деген не? Қарапайым адам неліктен журналистиканың кәсіби стандарттары туралы білуі керек? Ақпа-
раттық стандарттардың негізгі қандай түрлері бар? Журналистердің этикалық кодексін кім және не мақсатпен дайындады? Меди-
алық қауымдастықтағы өзін-өзі реттеу механизмдері қандай?

Интернет-технологияларға негізделген жаңа медианың қарқын-
ды дамуы қоғам алдына бірнеше маңызды сұрақтар қояды. 
Жаңа технологиялар жоғары жылдамдықпен дамып, таралғаны 
соншалықты, кейде сұрақтар қатпарланып, жауапсыз қалып 
жатады. Мысалы, телевизияның 50 миллион көрерменді қамтуы 
үшін 13 жыл кетті. Ал, Telegram желісі бұл көрсеткішке бір жарым 
жыл ішінде жетті. Мұндай жылдамдықта сұрақтарға жауаптар-
ды қалай тауып үлгеруге болады?  Сұрақтар әртүрлі, оның көбі 
ақпараттың адамға ықпалының артуына байланысты этикалық 
сұрақтар. 

Шындығында, бұрын-соңды ақпарат адам баласына мұнша-
лықты жақын болған емес. Интернет бізге кез келген ақпаратты 
кез келген жерден, барлық уақытта және кез келген форматта 
табуға мүмкіндік беріп отыр. Адамдардың бір-бірімен байланыс 
орнатуына мүмкіндік беріп отырған әлеуметтік желілер феномені 
достарыңмен бетпе-бет тілдескендей әсер қалдырады. Беріліп 
отырған ақпаратты сыни қабылдау қабілеті жұмыс істемей қала-
тын жағдайлар да болып тұрады.

Ақпаратты теледидардан қабылдау, жаңалықтар бағдарламасын қарау – бір басқа, ал дәл сол жаңалықтар бағдарламасына сілтемені 
әлеуметтік желіде алу – бір басқа. Мысалы, сілтемені алған адам ол уақытта оған мән бермеуі мүмкін. Яғни ақпарат сол бастапқы күйін-
де қалды. Ақпарат жалған да, рас та, пайдалы да, пайдасыз да болуы мүмкін. Қазір ақпарат қабылдаушының ақпарат көзіне жақындығы 
өзгерді деуге болады. Қазір ақпарат қабылдаған адам сол ақпаратты таратушы да, жасаушы да бола алады.  

Міне, осы сатыда этикаға қатысты сұрақтар туындайды. Бұрын-соңды мұндай сұрақтарды тек журналистер мен редакторлар қауымына 
қоюға болатын. Дәл осы адамдар кәсіби ортада жаңалықтарды дайындау мен тарату этикасына қатысты мәселелерді талқылайтын. Ең 

алдымен, этикалық реттеу ақпараттық сипаттағы жаңалықтар материалдарына тән болатын. Ал, өз көзқарасы мен бағасын білдірген-
ді қалайтын қалам иелері үшін публицистикалық жанрлар ыңғайлы болатын. Мысалы, очерк, фельетон, авторлық бағандар және 

т.б. 
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                ҚОЛДАНУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР 

          Батыс прессасында жаңалық, факт (news, ақпараттық жанрлар) және пікір (opinions, публицистика) арасында қатаң дифференциа-
ция қалыптасқан. Пікірлердің өздері салмақты болмағанымен әрдайым фактілерге және логикалық дәлелдерге, шындыққа негізделіп ай-
тылады. Автор өзінің жеке пікірін осыларға сүйене отырып білдіреді.  Жаңалықтар (газеттердің бірінші бағандарына шығатын) әрдайым 
құрғақ әлі қарапайым тілмен жазылады.  Ал, пікірлер (газеттің барсқа парақтарындағы) эмоционалды жақтың орнын толтырады. Іскерлік 
әлемде бұл өзін-өзі ақтай алады. Мәселен, биржадағы баға белгілеулер туралы ақпаратты сарапшылардың әртүрлі болжамдарынан 
ажыратып беру өте маңызды деп саналады. Бәлкім, ақпараттық журналистиканың ең негізгі стандарттарының бірі факті мен пікірдің 
ара-жігін ажаратып беру осыдан шықса керек. 

Әрине, осыдан жүз жыл бұрын да БАҚ-та қателер кездескен. Мысалы, асығыстық, кейде сенсация қуғанның салдарынан ақпарат дайын-
дағанда ұқыпсыздыққа жол беру, кейде – ашық сипаттағы «газеттегі үйректер» (қазір жалған ақпаратты «фейк» деп атаймыз). Дегенмен 
де, журналистік қауымдастық дәл бүгінгідегідей БАҚ-ң негізгі капиталы – аудитория сенімі екенін білетін. Таралым саны емес, тез ара-
да пайда табу да емес, қоғамның сенімі! Осының арқасында Times (1785, Ұлыбритания), LeSoire (1887, Бельгия), TheWallStreetJournal 
(1889, АҚШ) секілді беделді басылымдар ғасырдан астам уақыт бойы өз елдерінде ғана емес,  бүкіл әлемде көшбасшы позициясын 
сақтап қалды. 

«Журналистикамен айналысып жатқандардың барлығын медианың қандай түрі болмасын өздері таратып отырған ақпарат үшін жауап-
кершілік алуға үндеу» (Кәсіпқой журналистер қоғамы, АҚШ) 1922 жылы Америкалық газет редакторларының қауымдастығының қағи-
далар Декларациясын ішкі құжат ретінде жасауға итермеледі.  Қазіргі уақытта  журналистикадағы ұлттық этикалық кодекстердің негізі 
Журналистер тәртібі қағидаларының Декларациясына (Журналистердің халықаралық федерациясы)  және Халықаралық журналистік 
этика принциптеріне (ЮНЕСКО) сүйене отырып жасалады. Бұл кодекстердің бірінші пункті – адамдардың шынайы ақпарат алу құқығы. 
Халықаралық нормаларды Қазақстан журналистерінің этикалық кодексімен салыстырып көрейік:  Қазақстан журалистері этикалық ко-
дексінің 4-бабының 4-тармағына сәйкес “Журналист өзінің қызметінде деректерді, пікірлерді, бағамдарды, болжамдарды, нұсқаларды 
және жорамалдарды жеке көзқарасы тұрғысынан нақты айыра біледі.”

Міне, сондықтан, ақпараттық өнімді дайындайтын мамандар ғана емес, тұтынушылар да этика талаптары туралы білулері керек. Мыса-
лы, сізге дүкенде сапасыз азық-түлік өнімін сатса, оны жегеннен кейін уланып қалуыңыз мүмкін.  Дәл сол секілді, қоғамға сапасыз және/
немесе жалған ақпарат таратылса, қоғам да «науқастанып» қалады. Оның салдары да ауыр. Мысалы, сайлауға үміткер туралы объек-
тивті, толық ақпарат болмағандықтан, қате таңдау жасалады және т.б.   

Одан бөлек, қазіргі уақытта кез келген адам ақпарат тұтынушы ғана емес, ақпарат өндіруші және ақпарат таратушы қызметін атқара ала-
ды. Сондықтан, кәсіби стандарттар туралы білген жөн. Адам теледидар сатып алғанда пайдалану туралы нұсқаулық қоса беріледі. Бірақ 
ақпаратты қабылдау, телевизиялық бағдарламаларды таңдау туралы нұсқаулар берілмейді. Кез келген адам жоғары сапалы, барлық 
стандарттар сақталған өнімді тұтынғанды қалайды. 

2.1. АҚПАРАТТЫҚ СТАНДАРТТАР 

Сонымен, медиа сарапшылар халықаралық Декаларацияға, ұлттық кодекстерге және басқа да құжаттарға сүйене отырып журналистика 
стандарттарын жасап шықты. Олар: пікірлер мен көзқарастар тепе-теңдігі, жеделділік (интернет басылымдар үшін аздап өзгертілген), 
сенімділік (ақпарат көздеріне сілтеме), факт пен пікір арасын ажырату, нақтылық, толықтық. Кейде медиа мәтіндердің қолжетімділігі 
(қарапайымдылығы) жеке стандарт ретінде қарастырылады. Кейде өте маңызды ақпарат қоғамнан «жасырылынуы мүмкін», мысалы өте 
күрделі лексикамен немесе қысқартылған сөздермен беріледі.

Стандарттардың бірнеше түріне тоқталып көрейік:

Пікір мен көзқарас тепе-теңдігі – материалда қақтығыстың барлық 
тараптарының пікірін дәлелдермен беру. Қазақстан журалистері эти-
калық кодексінің 4-бабының 1-тармағына сәйкес, «Журналист объ-
ективтілік, қасақана емес қадам жасау қағидаттарын ұстанады». Сон-
дай-ақ, мүмкіндігінше тәуелсіз сарапшылардың бағасы берілуі керек.

Жеделдік – сайттағы жаңалықты жариялау мен сюжеттің эфирге шығу 
жылдамдығы. Бұл стандарт қоғамның объективті ақпарат алу құқығымен 
байланысты. Себебі, уақтылы берілмеген, кешірек және «жартылай» 
берілген ақпарат болған оқиғаны толық суреттей алмайды. Сондықтан 
«Журналистік этиканың халықаралық принциптерін» (ЮНЕСКО) негіз-
ге алған жөн: «Халық және жекелеген тұлғалар шынайы және нақты 
ақпарат арқылы шынайылықты көруге құқығы бар. Сондай-ақ байланыс 
құралы мен мәдени айырбас көзі ретінде БАҚ арқылы өз көзқарасын біл-
діруге құқығы бар» (1-қағида). Интернет басылымдардың оперативтілігі 
(жеделдігі) – оқиға болған минутта және секундта жаңалықтың берілуі. 
Алайда оперативтілікпен қатар басқа да стандарттарды – дәлдік және 
жан-жақтылықты сақтауды естен шығармау керек. Комментарий, са-
рапшы пікірін жинау үшін уақыт керек. Сондықтан медиа сарапшылар 24 
сағаттың ішінде оқиға жарияланбаса, оперативтілік стандарты сақтал-
маған болып есептеледі. Сондай-ақ, бір оқиға туралы ақпарат жылдам 
жарияланып, бірақ 24 сағаттың ішінде толықтырулар мен түзетулер 
енгізілмесе, стандарт бұзылды деп саналады. 
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 Нақтылық (дереккөзге сілтеме) – кез келген ақпараттың нақты дереккөзі болуы қажет. Қазақстан журналистері этикалық 
кодексінің 2-бабының 3-тармағына сәйкес, «Журналист қоғамдық тәртіптің тұрақсыздығын, әлеуметтік араздықты қоздыруды болды-
рмас үшін дәлелденбеген ақпараттан, асығыс және тексерілмеген ақпаратты жариялау мен таратудан бас тартады немесе аталған 
ақпараттың тексерілмеген сипатын көрсетеді». Осы кодекстің 3-бабының 2-тармағына сәйкес, «Журналист кәсіби міндеттерін орын-
дау барысында ақпарат алудың заңды тәсілдерін қолданады, ақпарат көзіне қысым көрсетпейді».
Халықаралық журналистер федерациясының декларациясында журналист қайдан шыққанын өзі білетін фактілерге ғана сүйене оты-
рып, ақпарат таратуы керек деп жазылған. Сонымен қатар, журналистің маңызды ақпаратты елемеуіне болмайды және құжаттарды 
бұрмалауға жол берілмейді.  (3-қағида). Этикалық нормалар кодексіне сәйкес («Кәсіби журналистер қоғамы», 1996) журналист «мүм-
кіндігінше ақпарат келіп түскен дереккөзді көрсетуі тиіс. Қоғам сенімді дереккөзден алынған ақпаратқа қол жеткізуге құқылы». 
Факті мен пікірдің ара-жігін ажырату. Факт, пайым және болжам бір-бірінен бөлек берілуі керек. Сол себепті, классикалық жаңа-
лықтар сюжетінде немесе мақалада автордың пікірін немесе бағасын білдіретін сөз болмауы керек. Біреудің көзқарасы мен бағасы 
фактінің орнына қолданылмайды.

Айқындық. Халықаралық журналистер федера-
циясының декларациясында қоғамның шындықты 
білу құқығын және ақиқатты сыйлау – журналистің 
міндеті делінген (1-қағида). Фактілерді бұрмаламай, 
сол күйінше жеткізу немесе сұхбат берушінің пікірін 
өзгертпеу, аты-жөнін, географиялық атауларды және 
т.б. дұрыс жазу.

Нақты мәселе бойынша ақпарат пен фактілерді 
толық беру «Кім? Не? Қашан? Қайда?» ғана емес, 
«Қалай?», «Неге?»  деген сұрақтарға жауап беру. Кез 
келген тақырып терең зерттеуді талап етеді. Сон-
дықтан, журналист міндеті – ақпаратты тек сенімді 
ақпарат көздерінен алу. Халықаралық Декларацияда: 
«Журналистің бірінші міндеті –  болған оқиғаны дәл 
сол сүйінде беру арқылы азаматтарды сенімді және 
объективті ақпарат алу құқығымен қамтамасыз ету».

Қолжетімділік – журналистік стандарттардың бірі, ол телекөрермен үшін маңызды. Мысалы, журналист өте маңызды мәселені халыққа 
түсініксіз тілмен (кәсіби лексины қолданып) жеткізуі мүмкін.  Бұл журналистің халыққа ақпарат жеткіземін деген еңбегін зая етеді. 

Азаматтарды және топтарды кемсітуге жол бермеу – журналистиканың өте маңызды талабы. БАҚ-та қоғамға, адамдардың құқықтарына 
зиян келтіретін дүниелерді беруге, соғыс пен зорлық-зомбылықты насихаттауға,  ұлттық, діни, жыныстық, аймақтық, сексуалды, нәсілдік, 
әлеуметтік араздастықты қоздыруға жол берілмейді. Бұл стандарттың өзектілігі соңғы уақытта, журналистер конфликілер туралы хабар 
тарату мәселелері туралы ойлана бастап, өздері куә болған әлеуметтік күйзелістер мен соғыстардың тәжірбиесін жинақтай бастағанда 
артты.

Сондықтан конфликт туралы хабар тарататын журналистер-
ге үлкен жауапкершілік жүктеледі. Сол жауапкершілікті жур-
налистер сезінуі керек. Бұл халықаралық тәжірбиеге сәйкес, 
конфликтіні түсінуге; әділ, шынайы хабар таратуға; конфликті 
себебі мен оған түрті болған жайттарды хабарлауға; адамдар 
тараптарын көрсетуге; бейбітшілікті орнатуға жұмсалған күшті 
көрсетуге міндетті.

Бұл туралы «Қазақстан журалистері этикалық кодексінде» 
былай делінген: 

2.2. Журналист өзіне жүктелген қоғамдық жауапкершілікті сезі-
неді және оның қызметі қоғамдық мүддеге залал келтірмеуін 
үнемі қадағалайды.

2.3. Журналист қоғамдық тәртіптің тұрақсыздығын, әлеуметтік 
араздықты қоздыруды болдырмас үшін дәлелденбеген ақпарат-
тан, асығыс және тексерілмеген ақпаратты жариялау мен тара-
тудан бас тартады немесе аталған ақпараттың тексерілмеген 
сипатын көрсетеді.
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2.2. ӨЗІН-ӨЗІ РЕТТЕУ МЕХАНИЗМДЕРІ 
Енді, осы жерде негізі сұрақ туындайды. Кодекстер мен стан-
дарттар қалай жұмыс істейді? Егер оларды орындамаған 
жағдайда не болады?

Байқағанымыздай, стандарттар мен талаптардың барлығы бір-
дей халықаралық та, ұлттық та заңнамамен тікелей реттелмейді. 
Ашық жала жабу, қылмыстың кәмелет жасына толмаған жәбірле-
нушілері жайлы дербес деректерді таратуды қоспағанда, көбіне 
ақпарат таратушы өзінің жасаған әрекетін заңды түрде ақтап ала 
алады. Этикалық нормалар заңнамалар күшімен қадағалауға 
келмейтін қоғамдағы қарым-қатынастарды реттеу үшін қажет. 
Бұл да өте нәзік нәрсе. Қатты тартсаң, сөз бостандығы шекте-
леді, ол елдің авторитарлы құрдымға кетуіне бір табан жақын-
датады. Сәл босатсаң, жалған ақпарат, жала жабу, жүгенсіздік 
қоғамды жайлап кетеді.

Реттеудің демократиялық қоғам мақұлдап, бекіткен жалғыз тәсілі 
– журналистік қауымдастықтың өзін-өзі реттеуі. Журналистер 
кәсіби ережелер туралы өзара келісіп, ережелерді жинақтап жур-
налистердің этикалық кодексін дайындайды.  

Қазақстан журналистерінің этикалық кодексі  2012 жылдың  30 
қазанында Журналистер одағы және Бас редакторлар клубы 
басқармаларының бірлескен отырысында Қазақстан Республи-
касы журналисінің этикалық кодексі қабылданды. Кодекс тоғыз 
бөлімнен және сегіз бап пен бірнеше тармақтардан тұрады. 
Айта кетерлік жайттардың бірі, кодекс мемлекет деңгейінде емес 
қоғамдық бірлестіктердің деңгейінде ғана қабылданған

Кодекс өзіндік тәртіп пен моральдық-этикалық бағдардың құралы болып табылады, жұртшылық тарапынан журналистер мен 
бұқаралық ақпарат құралдарына сенім мен құрмет көрсетуге қол жеткізуге ықпал етеді.

Ал кодекстің қорытынды бөлімінде: 
- Аталған Кодекс журналистердің - Қазақстан азаматтарына және қатысы бар. 
- Журналистің Кодекске қарым-қатынасы - ар-ұятына байланысты. Кодексті ұстануға немесе бұзуға мәжбүрлеуге жол берілмейді 
деп көрсетілген. Десе де Қазақстан журналистеренің этикалық кодексінде кодекс бұзылған жағдайда қандай жауапкершілік қолда-
нылатыны немесе оны кімдер қадағалайтыны беймәлім күйінде қалған. 

Кодекстің «Сөз басы» бөлімінде келесідей мәселелер жазылған: 

- Бұқаралық ақпарат құралдарының жұртшылықты объективті 
ақпаратпен қамтамасыз етудегі маңызды рөлі мен миссиясын 
сезіне отырып, 

- жалпыадамзаттық құндылықтар мен моральдық-этикалық үл-
гі-қалыптарға жақындықты тұтастай бөлісе отырып, 

- сөз бостандығы мен ой-пікір білдіру журналистің ажырамас 
құқығы, еркін бұқаралық ақпарат құралдары қызметінің міндетті 
шарты екенін мойындай отырып, 

- Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясын, БҰҰ-ның 
Баспасөз бостандығының бүкіләлемдік хартиясын, Қазақстан 
Республикасының Конституциясы мен қолданыстағы заңнамала-
рын басшылыққа ала отырып, 

Қазақстан журналистері Қазақстанның журналистері мен бұқара-
лық ақпарат құралдары қызметкерлерінің моральдық-этикалық 
қағидаттары мен кәсіби қызметінің нормаларын қалыптастыра-
тын Қазақстан Республикасы журналисінің Этикалық кодексін 
(бұдан әрі қарай - Кодекс) қабылдады. 
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III БӨЛІМ.
ӘЛЕУМЕТТІК 
МЕДИА ЖӘНЕ 

ИНТЕРНЕТ

3.1. ИНТЕРНЕТ ДЕГЕН НЕ?

III БӨЛІМ. ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИА ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ

Интернет (internetworking (ағыл.) – желілер арасындағы 
алмасу) – ақпарат сақтауға және таратуға арналған 
компьютерлік желілердің дүниежүзілік біріккен жүйесі. 
Бүкіләлемдік желі, Жаһандық желі, Ғаламтор, кейде 
қысқаша Желі деп қана айтылады. 

Интернет дүниежүзі халқын компьютердің көмегімен бірік-
тіретін желі.  Ол ‘TCP / IP’ деп аталатын арнайы компью-
тер тілі көмегімен жасалады. ‘IPадрес’ деген термин осы-
дан пайда болған. Осы ортақ тілдің көмегімен ақпарат пен 
деректер кішігірім бөлшектерге ыдырап кетеді (пакеттер), 
олар дерек түрінде сымдар арқылы жіберіліп, ақпаратты 
қабылдағысы келген адамға жіберіледі. 
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Қазіргі уақытта интернет адамзат баласына өте қажет дүниеге айналды. Интернеттің пайда болғанына аса көп уақыт болмаса да, 
адамдар интернетсіз өмір сүре алмайтындай күйге жетті. Жер шары тұрғындарының үштен бірі Интернетті бір рет болсын қолда-
нып көрген, ал біразы тұрақты қолданады. Ал, жастар қауымы әрқашан онлайн. Интернеттің бір артықшылығы – тез арада хабар 
алмасу. Санаулы минуттардың ішінде керекті кітапты табуға, басқа елде отырған адаммен тілдесуге, кез келген сұраққа жауап 
табуға болады. Бұл адамдардың білім, ақпарат, бизнес, қарым-қатынас туралы көзқарастарын өзгертті. 

Интернет – бұқаралық және тұлғааралық коммуникация құралы. Бұл –  видео мен аудионы сақтайтын орын, әртүрлі ақпарат толы 
мұрағат, мегакітапхана. Интернет – визуалды, аудиовизуалды медиақұралдардың әмбебап түрі. Ол медианың барлық түрін қамти-
ды, жаңа визуалды форматтарды (видеороликтер, видеосюжеттер, видеоклиптер, картинкалар), байланыстың жаңа мүмкіндік-
терін (почта, чат, әлеуметтік желі) қосты. Сонымен қатар, шығармашылықтың жаңа түрлерін бастады (компьютерлік бағдарлама-
ларды жасау және жетілдіру, онлайн жобаларды жасау). 



                      3.2. ИНТЕРНЕТ ТАРИХЫ ЖАЙЫНДА БІРЕР СӨЗ

Интернетте редактордың бақылауы болмағандықтан, оқырман бірден сеніп қалатын жалған ақпарат пен сыбыстар өте көп таралады.  
Өшпенділік тудыратын сөздер, порнография, зорлық-зомбылық әрекеттерін жасауға шақыратын сөздер де өте көп. Дегенмен, көптеген 
адамдарға, азшылықтарға және ерекше топ өкілдеріне өз көзқарастарын білдіруге мүмкіндік берілді. Ол бүкіл әлем бойынша адамдарды 
ортақ қызығушылықтары мен тәжірбиелері бойынша біріктіре алады.  

Интернеттегі барлық ақпарат арнайы серверлерде сақталады. Серверлерге қолданушылар қосылады, яғни интернеттегі ақпаратты 
түп тамырымен жойып жіберу мүмкін емес. Интернеттегі ақпаратқа қолжеткізуді қиындатуға да болады. Интернетті бақылауына алып 
отырған нақты адам немесе ұйым болмағанымен, интернет әлемінде беделді, маңызды ұйымдар баршылық. Олар: Microsoft, Apple, 
Facebook және Google. Олардың өз мақсаттары мен міндеттері бар (мысалы, ақша табу,қолданушылар туралы деректер жинау және 
т.б.).

Интернеттің әртүрлі бірнеше аспектісі бар. Мысалы, веб-қауіпсіздік, веб-коммерция, веб-коммуникация, интернет-провайдерлер, 
бағдарламашылар мен бағдарламалық және аппараттық қамсыздандыруды өндірушілер. Аталған әр аспекті бойынша жетекші 

компаниялар жұмыс істейді.

Интернет дамуының бірінші кезеңі – интернетті ақпаратты онлайн оқу үшін пайдалану. 
Оның себебі – жылдамдықтың төмендігі және басқа да техникалық шектеулер. Ол кезде 
Интернет парақшаларды форматтаудың арнайы тілін білмей интернетті пайдалану өте 
қиын болды. Қиын болғаны өз алдына, бұл өте көп уақыт алды. Қазір біз Интернет дамуы-
ның келесі сатысындамыз, ол Web 2.0. деп аталады. Қазір қолданушылар ақпаратты (мәтін, 
комментарий, сурет, видео) бір батырманы басып қана жүктей алады. Қазір интернетте тек 
мәтін оқымаймыз, өзіміз ақпаратты жүктеп, ары қарай тарата аламыз. Интернетке ақпарат 
жүктейтін, мысалы Facebook әлеуметтік желісіне фото жүктеген қолданушы Web 2.0. мүм-
кіндіктерін пайдаланады. Интернет дамуының жаңа сатысы ақпарат тұтынушы мен контент 
жасаушылар арасындағы шекараны жойды. 

Интернет әрдайым өзгерістерге ұшырайды, модернизацияланады. Бұл қолданушыларға 
ақпарат іздегенде шексіз мүмкіндіктер береді. Өте бай, өте үлкен дерек қорларын кез кел-
ген уақытта пайдалануға болады. Бұл дерекқорлар да әрдайым жаңартылып, жетілдіріліп 
отырады. Осыдан келіп, мынандай заңды сұрақ туындайды: қазіргі уақытта Интернетке кім 
иелік етеді? Интернеттің ресми иесі немесе бақылауында ұстап отырған ресми қожайыны 
жоқ. Жеке тұлғалар мен ұйымдар өздері желіде таратып отырған ақпарат үшін жауапты. 
Бір жағынан қарағанда, интернетте сөз бостандығы бар. Екінші жағынан, қолданушыларын 
қорғай алмайды.   
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АҚШ Президенті 
Д.Эйзенхауэрдің 
нұсқауымен Алдыңғы 
қатарлы зерттеу жобалары 
агенттігі (ARPA) құрылды.

«Ғаламтор» сөзі алғаш қол-
данылған («Internetworking» 
- желіаралық байланыс 
сөзінің қысқарған түрі). 

Электрондық 
пошта жүйесінің 
дамуы

ARPA агенттігі жасаған 
ARPANET компьютерлік 
желісінің іске қосылуы

Ethernet – алғашқы жергілік 
желінің құрылуы

Бірыңғай желі тілі ТСР/ІР 
құрылды.

Гипермәтіндік құжаттар 
технологиясы World Wide Web 
әзірленді. Ғаламтор арқылы 
таралған алғашқы компьютерлік 
вирустардың пайда болуы. 

Бірқатар елдерде ғаламтор 
цензурасының алғашқы 
қадамдары жасалды. 
mp3форматы пайда болды.

Алғашқы ғаламтор-дүкендері, 
виртуалды банктер, жарнамалық 
баннерлер пайда болды.

Алғашқы ғаламтор-браузері, 
алғашқы іздеу жүйесі құрылды. 
Ғаламтордан алғашқы радитара-
тылым жасалды. 

Халықаралық ғарыш станциясының 
экипажы ғаламторға тікелей қосылды. 

 Сайттардың жалпы саны – 357 миллионнан астам (2011 жылдың 
шілде айындағы Netсraft компаниясының мәліметтері бойынша)

Аздаған мөлшерде «пакет-
пен» деректер беру прин-
ципі. Одан кейін ақпараттың 
компьютерлік желі арқылы 
өтуін жеңілдетті.

Алғашқы оқшауланбаған 
компьютерлік желі: Л.Робертс пен 
Т.Меррил телефон желісі арқылы 
Массачусетс пен Калифорнияда 
тұрған екі компьютерді жалғастырған. 

Ғаламторды дамытудың негізгі кезеңдері



                      3.3. ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИА: МҮМКІНДІКТЕР МЕН ҚАТЕРЛЕР 

Әлеуметтік медиа электронды хабарландырулар тақтасынан ірі әлеуметтік желілерге дейін жеткенше бірнеше ірі өзгерістерді бастан 
өткізді. Олар күнделікті дамып, жетіліп отыр деуге болады. Бұл сала бұдан да әрі дами түседі.  

 Әлеуметтік медиа — бұл қолданушыларға контент жасауға және онымен басқа қолданушылармен немесе виртуалды қа-
уымдастықтарда бөлісуге мүмкіндік беретін веб-сайттар мен қосымшалар. Қолданушылар профайл деп аталатын жеке парақшала-
рын ашады. Одан соң, әртүрлі тәсілдер арқылы басқа адамдармен өзара байланысқа түседі. Мәселен,  сурет пен видеомен бөліседі, 
чат арқылы тілдеседі, қызығушылықтар бойынша топтарға тіркеледі немесе сондай топтарды өздері аша алады.

Мұның барлығы 70-жылдардың соңына қарай электронды хабарландырулар тақталарынан басталды. Электронды хабарландырулар 
тақталары қолданушылар желіге кіріп, бір-бірімен байланыса алатын алғашқы алаң болды. Әрине, қазіргімен салыстырғанда жыл-
дамдығы өте төмен болатын. Танысуға арналған сайттар алғашқы әлеуметтік желілер болды. Олар адамдар интернетті пайдалана 
бастағанда пайда болды. Қолданушыларға тіркеу жазбасын ашып (суретпен бірге), басқа қолданушылармен хабарлама алмасуға 
мүмкіндік берді. 

Әлеуметтік желілердің жеті түрі:

Әлеуметтік медианың ерекшеліктері:

● Интернет-қауымдастықтар;
● Блогтар;
● Виртуалды ойындар;  
● Әлеуметтік желілер; 

● Ақпараттың қолжетімділігі;
● Жеке кеңістікті барынша азайту;
● Кеңістіктегі шектеулердің болмауы;
● Жеделдік.

● Бірлесіп контент 
өндіретін қауымдастықтар; 
● Бірлескен жобалар; 
● Геоәлеуметтік сервистер;

1999 
год

2001
год

2003
год

2004 
год

2004
год

2005
год

2006 
год

2009
год

Дәстүрлі медиа жүргізетін әлеуметтік парақшалар да адамдар үшін маңызды. 
Себебі, қазір адамдар медиа-басылымның сайтына кіріп емес, ақпаратты әлеу-
меттік желілер арқылы алуға үйренген. Егер ақпарат ұнаса, достарымен онлайн 
бөлісуі мүмкін. Осылайша, дәстүрлі медиа үшін әлеуметтік желілер ақпарат тара-
туың маңызды жолдарының біріне айналды. Әлеуметтік желілерде пайдаланған 
оңай, тез әрі тегін. Профайл ашу үшін немесе контент жүктеу үшін, достармен 
сөйлесу үшін арнайы қабілеттің, білімнің қажеті жоқ. Әлеуметтік медиада ортақ 
қызығушылықтары бар адамдарды іздеген оңай. Кәсіби журналист емес адамдар 
кез келген уақытта өздерінің бастап өткендерін баяндап, өздерін қызықтырған мәселерді көпшіліктің талқысына сала алады. Сонымен 
қатар, қарапайым адамдарға қоғам өміріне белсене араласуға мүмкіндік береді. Адамдар онлайн пікір қалдыра алады, сілтемесімен 
бөлісе алады, сұрақтар қоя алады. 

Қатерлер. Адамдар өздеріне қатысты ақпаратты кез келген пайдаланушы үшін қолжетімді кеңістікке өз еріктерімен жариялайды. Де-
мек, ақпаратты кез келген адам пайдалана алады. Сондықтан, қандай ақпаратты көпшіліктің назарына ұсынуға болады, қайсы дербес 
ақпарат, осыны анықтап алу керек. Мысалы, ақпаратты бөтен адамдардың көрмегенін қаласаңыз, баптаулардан өзгертуге болады. 
Кейбір жұмыс берушілер жұмысқа тұруға ниет білдірген үміткерлердің әлеуметтік желілердегі парақшаларын қарайды. Олардың он-
лайн кеңістікте имиджін қалай қалыптастырғанын көреді. Әлеуметтік желілерден келер қауіп те жоқ емес. Мысалы, шет елге демалысқа 
кетіп бара жатқаныңыз туралы жазба қалдырдыңыз делік. Ал, егер, ұрылар сіздің үйіңізді бақылап жүрген болса ше? Онда олар сіздің 
әлеуметтік желілердегі парақшаларыңызды да қарап жүруі мүмкін. Анонимді ақпаратты ашып алу да оңай. Онлайн аңду, фейк аккаунт-
тар, хакерлерге көптеген жаңа мүмкіндіктер бар. Желіде жарияланған кез келген ақпаратқа сіздің келісіміңізсіз-ақ қол жеткізуге болады. 
Яғни,  көпшіліктің назарынан жасырған ақпарат бір-ақ сәтте таралып кетуі мүмкін.

Сондықтан, «жариялау» батырмасын баспай тұрып тағы да бір рет ойланыңыз. Көптеген әлеуметтік желілерде қауіпсіздік баптау-
лары бар. Мысалы, жазбаны көретін адамдар санын шектеу және т.б. Сонымен қатар, кейбір қолданушыларды блоктап тастауға 

да болады. Құпиясөздің  сенімді, қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз. Ол кемі сегіз символдан тұруы керек, яғни әріп, сан, белгі аралас 
болғаны дұрыс. Дербес деректеріңіз ұрланбасын десеңіз, бұл ақпаратты да жасырын сақтаңыз. 
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                       3.4.ИНТЕРНЕТ ПЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ ҚОҒАМҒА ЫҚПАЛЫ

«Digital-интеллекттің үш құрамдас бөлігі бар: 

- digital-ойлау. Ақпарат қолжетімді болғанымен, шектен тыс көп болып кетті, тіпті артық деуге де болады. Бұрындары ақпарат алу, ақпа-
ратты табу дағдылары жоғары бағаланса, қазір маңызды ақпаратты іріктеу, рас-өтірігін тексеру, сараптау және дереккөздің сенімділігіне 
баға беру дағдылары теңдесіз. Дәл осы сәтте ненің қажет, ненің қажет емес екенін анықтауға digital-ойлау көмектеседі. 

- digital-коммуникация – әлеуметтік желіде адамдарды топтастыру, жаңа форматта байланыс орнату арқылы адамдармен тіл табысу. 
Кейде адамдардың желідегі және шынайы өмірдегі тәртібі, өзін-өзі ұстауы екі басқа болады. Олар интернетте өздерін еркін сезінулері 
мүмкін. Алдарында тұрған жаңа міндеттерді digital-форматта тиімді орындаулары да мүмкін.  

- digital-даму – жаңа дағдыларды игеру, әрдайым білім алып, дамуға ұмтылу. Заманауи оқыту бағытындағы ақпараттық жүйелер қолда-
нушылармен, басқа жүйелермен байланыс орнатып, әрдайым жетіліп отырады. Қазіргі заманда адам баласы да жаңа технологияларды 
меңгеріп, өмір бойы жетіліп, дамып отыруы керек. 

         Соңғы кездері Интернетпен, адамдардың жаңа мүмкіндіктерімен байланысты Digital деген жаңа ұғым пайда болды. Әртүрлі ақпарат-
пен жұмыс істеу қабілеті, қиын-қыстау сәттерде ойлау және шешім қабылдау қабілеті, географиялық, мәдени немесе жас ерекшеліктері-
не қарамастан желілік коммуникация орната білу қабілеті жоғары бағаланады. Бұл қабілеттердің барлығын біріктіріп digital-интеллект деп 
атауға болады. Интеллекттің дәл осы түрі адамның заманауи әлемдегі тиімділігін анықтайды деген түсінік бар.

Адамдар шынайы өмірге қарағанда интернетте өздері туралы айтқанды жақсы көреді. Кейбір адамдар адамдардың сөйлесуі толықтай 
онлайнға көшті, бетпе-бет сөйлесу сиреп кетті деп айтып жүр. Дегенмен, әлеуметтік желілер жылдам ақпарат алмасуға, алыстағы адам-
ды жақын етуге мүмкіндік береді. Ал, кез келген адамның контент жасап және басқа ақпаратқа қол жеткізе алуы демократиялық кеңістік-
тің бар екенін білдіреді. Ол қалай болғанда да сөз бостандығының сақталуына жағымды әсер етеді.

Әлеуметтік желілер ыңғайлы саяси алаңға айналды. Сайттар саясаткерлерге сайлаушылармен тікелей байланыс орнатуға, сондай-ақ 
дауыс берушілерге саясаткерлердің атқарып жатқан жұмыстарын бақылауға мүмкіндік береді. Заманауи бағдарламалар дебаттарды тез 
арада өңдеуге көмектеседі. Әлеуметтік желілер арқылы адамдарды тез арада ақпараттандыруға немесе ұйымдастыруға болады. Қазір-
гі уақытта наразылық білдіру акцияларын әлеуметтік желілердің көмегімен ұйымдастырылады. Сонымен қатар, билікке азаматтардың 
іс-әрекеттерін қадағалауға мүмкіндік береді. Әлеуметтік желілер мен Интернет қандай да бір топтарға хабарламаларды халық арасында 
жылдам таратуға, насихат жүргізуге өте жақсы көмектеседі. 

Интернет күн сайын дамып, күн сайын өзгеріп отыр. Бұл үрдіс ешқашан тоқтамауы да ықтимал. Ақпарат алаңы кез келген адам үшін 
ашық. Оның пайдалы да, зиянды да тұстары бар. Ақпаратты пайдалануға берілген шексіз мүмкіндіктен ақпараттың адамға ықпалы да 
күшейе береді. Қазір кез келген жастағы адам шалдыққан «интернет-тәуелділік» деген «ауру» бар. Адамдардың интернетке сенгені сон-
шалық, олар ақпараттың жалған екенін түсінбейді, авторларға өте қатты сенеді. Кез келген интернет пайдаланушы тек пайдалы, қажетті 
ақпаратты ғана тауып, оны өңдеп, рас-өтірігін ажырата білуі тиіс.  
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IV БӨЛІМ.
ҚАЗІРГІ ЗАМАН 

БАЛАЛАРЫНЫҢ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ПОРТРЕТІ Жаһандық дағдырыс шар тарапты шарлады, салдары барлық салада білінді. Жаңа ақпарат-
тың мықты толқыны, компьютерлік технологиялардың қолданылуы, компьютерлік ойындар-
дың таралуы қазіргі балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеуге ықпалы өте үлкен. Тәрбиелік 
кеңістікті құру баланың тұлға болып қалыптасуы үшін тек білім беру мекемелерінің қабырға-
сында ғана қажетті талап қана емес, барлық уақытта да маңызды. Балалар мен жасөспірім-
дердің бос уақыттарын басқаша өткізетін болды.  Себебі, теледидар,  DVD, музыкалық орта-
лық, кітаптар – барлығы компьютерде бар.

ҚАЗІРГІ ЗАМАН БАЛАЛАРЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПОРТРЕТІ

Бұл тарау 4 бөлімнен тұрады. 
«Жасөспірімдердің есею 
ерекшеліктері» деп аталатын бірінші 
бөлімде жасөспірімдердің ағзасында 
болатын биологиялық өзгерістер, 
олардың психикасына әсер ететін 
жағдайлар суреттеледі. Сонымен 
қатар, жасөспірімдердің бойындағы 
қарама-қайшылықтар, олардың 
қажеттіліктері, замандастарымен 
және ересек адамдармен қарым-
қатынасының ерекшеліктері 
қарастырылады. Екінші бөлім – 
«Есеюдің қиындықтары». Жасөспірім 
шақтағы күйзеліс және суицид 
мәселелеріне талдау жасалады.  
«Медиа әлем мен жасөспірім» 
тақырыбындағы үшінші бөлімде 
жасөспірімдердің заманауи медиа 
құралдарды белсенді пайдалану 
ерекшеліктері, сондай-ақ осы 
саладағы кейбір қатерлер туралы 
айтылады. Төртінші бөлімде 
жасөспірімдердің не себепті 
әлеуметтік желілер арқылы сөйлесуге 
әуес екендері, желіге тәуелділікті 
білдіретін белгілер баяндалады. 
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 Қазіргі уақытта мектеп бағдарламасы оқушылардың көп уақытын алады. Сабаққа үлгеру үшін балалар көп психикалық күш 
және ақыл-ой күшін жұмсайды. Мектепте оқыған жылдары балалардың жалпы денсаулығының нашарлайтыны жиі кездеседі. Тұлға 
ретінде даму үшін, ең алдымен, балаға денсаулық керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамның физикалық, психикалық 
және әлеуметтік тұрғыда аман-сау болуын айтады. Білім беру саласында жұмыс істейтін педагогтар пен психологтар үшін оқушының 
психологиялық жағдайы маңызды болуы керек. Бұл – балалар мен жасөспірімдердің эмоционалды және танымдық тұрғыда сау бо-
луы, мінезінің қалыптасуы, тұлға ретінде дамуы, жүйкелік-психикалық жағдайы. 

Қазіргі заманның балалары компьютермен жұ-
мыс жасау қабілетімен туылатын секілді. Қазір 
мектеп бағдарламасына жаңа стандарттар 
енгізілгендіктен, заманауи мектептер оқыту-
дың дәстүрлі модельдерінен бірте-бірте көшіп 
жатыр. Қазір оқушылар қажетті ақпаратты өз-
дері табулары керек. Интернет білім алудың 
теңдесіз құралы болып отыр. Интернет арқылы 
білім алуға болады, сабақ оқуға көмектеседі, 
бос уақытты өткізуге болады. Дегенмен, бала-
лардың бойында жастайынан сыни ойлау қа-
білетін дамыту керек. Медиа құралдары арқылы 
келіп жеткен кез келген ақпаратты сыни тұрғыда 
қабылдауды бойларына сіңіру керек. 

Қазіргі жасөспірімдерге бос уақыттарын қы-
зықты әрі тиімді өткізуге көптеген мүмкіндіктер 
бар. Алайда, интернет ерекше орын алады. 
Желі балалар мен жасөспірімдерде физиологи-
ялық емес, психологиялық тәуелділікті тудыра-
ды. Мұның себебін білу үшін жасөспірімдердің 
жас ерекшеліктеріне тоқталып өткеніміз дұрыс.

4.1.ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ЕСЕЮ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Жалпы, 11 мен 16 жас аралығындағы балалар жасөспірімдер деп аталады (алайда, басқа да пікірлер бар). Бұл уақытта балалықтан ере-
сек өмірге өту кезеңі жүреді. Ол физикалық (конституциялық), физиологиялық, тұлғалық (ақыл-ой, әлеуметтік, өнегелік) салалардың бар-
лығын қамтиды. Ми  құрылымы да дамиды. Нәтижесінде, тұлғаның дамуы мен қалыптасу үрдісінде үлкен өзгерістер болады. Жүйке жүй-
есінің жағдайына  ішкі секреция бездері қатты әсер етеді. Жасөспірімдердің ашуланшақ болуы, тез шаршап қалуы, ұйқысының бұзылуы 
жиі болады. Кез келген әділетсіз шешімге не әрекетке бірден жауап береді. Бұл кезеңде ересектердің бағаларына өте сезімтал келеді,  
ар-ожданына, жеке басына қатысты кез келген нәрсеге бірден жауап береді. Эмоционалды тұрақсыздық пен максимализм, қырсықтық 
пен кейде шектен шығып кететін дөрекілік – жасөспірімнің ағзасында болып жатқан гормоналды өзгерістерден болатын ерекшеліктер.  

Бұл кезеңде жасөспірімдерде ересек өмірді өзінше сезіну сезімі қалыптаса бастайды. Оқушылардың физикалық тұрғыда жетілуінен 
өздерін ересек адам ретінде сезіне бастайды.  Дегенмен, олардың мектептегі және отбасыдағы әлеуметтік статусы өзгермейді.  Осы 
сатыда өз құқықтарын мойындатуға, өз бетінше болуға күрес басталады. Осыдан ересектер мен жасөспірімдер арасында конфликті 
туындайды. Өмірдің алғашқы «қиындықтарымен» бетпе-бет келгенде жүйкесі сыр беріп, ағат әрекеттерге барып жатады. 11 мен 16 жас 
аралығы –  дамудың қауіпті кезеңі. Физиология тұрғысынан ғана емес, жасөспірімнің психологиясында үлкен  өзгерістер болады. Нәти-
жесінде жасөспірімдердің мінез-құлқы, жүріс-тұрысы, қарым-қатынасы толықтай өзгереді. Жасөспірімдік шақта баланың бойында ішкі 
қарама-қайшылықтар болады. Ол көңіл-күйдің жиі өзгеруінен, агрессияның пайда болуынан байқалады.

Жасөспірімдік шақта жиі кездесетін проблемалар: 

Әке мен бала. Ата-аналар мен жасөспірімдердің қарым-қатынасындағы қиындықтар. Әке-шешесі «жағдайды түсінбегендіктен», 
жасөспірімдер олардың көзқарастарын ескірген деп санап, дөрекі қылықтар жасайды.

Жыныстық проблемалар. Жыныстық жетілу әр адамда әртүрлі басталады. Ең маңызды проблема – жасөспірімдердің өте ерте жы-
ныстық қатынасқа түсуі. Ерте жыныстық қатынастың жағымсыз салдарынан қорғау үшін ата-аналар бұл нәзік сұрақты байқап шешулері 
керек.

Келбетіне көңіл толмау. Жасөспірімдер өздерінің сыртқы келбеттеріне көңілдері толмайды. Жалпы өз-өзіне көңіл толмаудың негізгі се-
бебі – физикалық жағдайы мен түрі. Одан жасөспірім бойында өз-өзіне деген сенімсіздік, агрессия, жалпы айналаға көңіл толмау туын-
дайды.

Барлығынан өту/барлығын көру. Жасөспірім барлығын көріп, барлығын сезінгісі келеді. Оның салдары тиым салынған және зиянды 
нәрселер (темекі, ішімдік, есіртке), жыныстық қарым-қатынас және т.б. әуестенумен аяқталуы мүмкін.  

Рухани мәселелер. Жаөспірім өзін тұлға ретінде танып, мықты және әлсіз тұстарын анықтағысы келеді. Өзінің мінезіне көңілі тол-
мау қорқыныш, үрей, кейде тіпті суицидке бейімділікті тудыруы мүмкін.
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ЖЕТКІНШЕК КЕЗЕҢНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ҚАРАМА-ҚАЙШЫЛЫҚ, ӨЙТКЕНІ

ӨТПЕЛІ КЕЗЕҢ

Жеткіншек ішінара балалар 
тобына жатады

Бұдан шығатыны – жеткіншекке 
бала деп қарау керек

Жеткіншек ішінара ересектер 
тобына жатады

Бұдан шығатыны – жеткіншекке 
ересек адам деп қарау керек

Мінез-құлықтың балаға тән кейбір 
түрлері жеткіншекке тәнемес

Жеткіншек бала кезіндегі 
басымдылықтарын 

(артықшылықтарын) жоғалтады.

Бірақ ересектерге тән мінез-құлық көрсетуге 
әлі рұқсат берілген жоқ, немесе рұқсат 

берілген, алайда балаға әлі таныс емес.

Жеткіншек үлкендерде бар 
артықшылықтарды әзірге 

пайдалана алмайды. 

Осылайша, жеткіншек тезірек ересек болуға ұмтылып, өзгеру (бір 
кезеңнен екіншісіне өту) күйіне тап болады. Алайда ересектерге 

жүктелетін күрделі әрі жауапты мәселелерді шешуге әзірге 
шамасы жетпейді.

4.1-сурет. Жасөспірім шақтың ерекшеліктері

ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ЭМОЦИЯЛАРЫ
Көбіне жасөспірімдердің эмоциясы қарым-қатынаспен байланысты. Жасөспірімдердің эмоционалды күйлеріне мыналар тән:

1) Эмоциялық қозғыштық. Бұл жасөспірімдердің өз сезімдерін сыртқа шығаруымен байқалады. Жасөспірімдер бұл жаста мінездің қы-
збалығымен ерекшеленеді. Көңілдері қалаған іске құлшына кіріседі, өз көзқарастарын қорғайды, ересектер тарапынан сәл де болсын 
әділетсіз қарым-қатынас орын алса, достарын немесе өзін қорғауға дайын тұрады. 

2) Бір-екі сынып төмен оқитын оқушылармен салыстырғанда эмоционалды күйзеліс жағдайы/уайымы біраз уақытқа созылады. Өкпе-
реніштерін ұзақ уақыт бойы ұмыта алмайды.

3) Балалық шағында жанын ауыртқан сезімдері жайлап ұмытыла бастайды. Мысалы, бала кезінде жақынының немесе бейтаныс 
адамдардың қайғысына уайымдаған болса, бұл кезеңде жасөспірім айналасындағылардың қайғысын көрмеуі және естімеуі мүмкін. 

4) Жасөспірім шақта балаларға шеккен тыс беймазалық (мазасыздық) тән. Ол адамдармен интимдік жеке қарым-қатынастардың пайда 
болуымен байланысты.  Осыған байланысты күлкілі болып қаламын ба деген үрей де мазалайды. 

5) Сезімдердің қарама-қайшылығы. Бұл шақта қасындағы жолдасының дұрыс жасамағанын біле тұра, бар жан-тәнімен қорғаштайтын 
жағдайлар жиі болады. Өзінің қадір-қасиетін сезінуі жоғары болса да, жылаған ұят екенін біле тұра, кейде көз жасына ерік береді.

6) Өзге адамдардың өздері туралы қандай пікірде екенін, не ойлайтынын ойлап, қатты уайымдайды. Ол ғана емес, өзіндік сана-сезімі 
өскен сайын пайда болатын өзін-өзі бағалауы да қосымша уайым тудырады. 

7) Қандай да бір топ қатарына кіру сезімі қатты дамиды. Сондықтан, қасындағы замандастырының мақұлдамауын ересектер немесе 
мұғалімдердің әрекетіне қарағанда ауыр қабылдайды. Айналасындағы топ шеттете ме деген қорқыныш пайда болады. Музыка, киім, 
спорт, қызығушылық – барлығында да елден қалмауға тырысып бағады. Бір жағынан сәнді болып, топтан ерекшеленгісі келеді, екінші 
жағынан дәл сол топтың ішінде жүреді. Егер сыныптағы екі-үш бала планшет алса, онда қалған балалар да «қалып кетпеу» үшін сол 
планшетке жетуге барын салады. Егер қайсы бір жасөспірімге ата-анасы сатып алып бермесе, онда планшет ол үшін маңызды емес 
екенін білдіргісі келеді. Міне, сондай оқушылар топтан ерекшеленіп тұрады. 

8) Достыққа жоғары талап қою. Жаөспірімдер арасында достық деген – өте нәзік нәрсе. Достарды талғап таңдайды, балалармен салы-
стырғанда біреумен дос болу интимді әрі ұзаққа созылады. Қасындағы досының ықпалынан жасөспірімдер өзгеріп, соған ұқсап кетуі де 

мүмкін. Топ болып достасу да жиі кездеседі. 

9) Бұл кезеңде жастарда ықылас, тілек, құлшыныс молынан болады. Оны жүзеге асыру үшін өмірлік тәжірбие мен күштің жетіспеуі-
нен екеуінің арасында қарама-қайшылық асқына түседі. Көп нәрсемен айналысуға құлшыну, бірақ қызығушылықтардың тұрақсы-

здығы осыдан туындайды. Мәселен, кеше тенниске қызықты, бүгін оны тастап, гитара үйірмесіне жазылды. Қызығушылықтар-
дың тұрақсыздығы – өзін-өзі іздеу амалдарының бірі.
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Сонымен, жасөспірімдердің 
тәртіптеріне қатысты 
кейбір жайттарды қорытын-
дылайық:

● кез келген болмашы нәрсе 
үшін ата-анасымен сөзге келіп 
қалады;
● айтқанынан қайтпауға тыры-
сады;
● көңіл-күйлері өте жылдам 
өзгереді;
● мазалары жиі болмайды;
● өздерін жиі адекватты ұста-
майды;
● қалжыңды көтере алмайды;
● жүріс-тұрыстары нормадан 
ауытқуы мүмкін (ішімдік ішу, 
төбелес, ұрлық, субмәдениет, 
жаман ортаға қосылу);
● өте дөрекі қылықтар көрсетіп, 
жаман сөйлеуі мүмкін;
● нормаға керағар әрекеттер 
жасауы мүмкін;
● сыртқы келбеттері жөнсіз 
болуы мүмкін;
● секс тақырыбына қы-
зығушылықтары жоғары бола-
ды, бірақ оны жасырады;
● ақылгөйсуге тырысады;
● тез ренжігіш, ызақор болады. 

Ересектер не істеуі керек?

Сабыр түбі – сары алтын. Ба-
ламен сөйлескенде «мен сені 
сыйлаймын, ал сен мені сыйлай-
сың» деген бағытта жүруі керек. 
Жасөспірімге таңдау құқығын 
беру керек. Дегенмен, рұқсат 
етілген шекті белгілеп, арасында 
жөнімен қалт кеткен тұстарын 
түзеп отырған жөн.

Бұл кезеңде жасөспірімдер 
мұғалімдермен жиі кикілжіңдесуі 
мүмкін. Мұғаліммен қарым-қа-
тынасы оның пәніне, кейде 
жалпы оқу үрдісіне әсер етеді. 
Жасөспірімдердің ойлауы тек 
қара немесе ақ деп шектеледі, 
сондықтан оларға басқа да тү-
стердің болатынын түсіндіру 
керек. Сіздің сөздеріңіз арқылы  
ол басқа нәрселерге көз жеткізе 
бастайды. Жасөспірімдермен 
сөйлескенде әзіл-оспақты түсіну 
керек. Жастардың сленгін де 
біліп жүріңіз. Сол арқылы сіз 
жасөспірімге «түсінікті» бола 
аласыз. Баланың иісі, көзінің 
қарашығы, әлеуметтік желіде, 
телефонмен кіммен сөйлесетінін 
бақылап жүріңіз. Осы арқылы сіз 
қателікке ұрынбауына көмектесе 
аласыз.

ЖАСӨСПІРІМ

отбасы, ата-ана-
сымен қарым-қа-

тынасы

қарсы жыныс 
иелерімен қа-

рым-қатынасы

жеке және 
рухани 
дамуы

білім алуы

денсаулық 
және үйлесімді 

дамуы

әлеуметтік және 
психолгиялық 

дағдылары

құрдастарының 
арасындағы әле-
уметтік статусы

сурет 4.2. Жасөспірімдік шақтағы маңызды құндылықтар

4.2. ЕСЕЮДІҢ ҚИЫНДЫҚТАРЫ

Жасөспірімдермен қарым-қатынас орнату өте қиын. Өтпелі шақтағы психология трагедиялық көзқарастардың басым түсіп, торығу, қажу 
сезімдерінің жиілеуімен сипатталады. Әлеуметтанушылардың деректерінше, әр оныншы жасөспірімде өзін-өзі өлтіру туралы ойлар 
болады. Жыл сайын әр жүз жасөспірімнің төртеуі ауыр күйзелісті бастан өткіреді. Егер мұндай күйзелісті дер кезінде емдемесе, жағдай 
ушығып кетуі мүмкін. Себебі, клинкалық күйзеліс өте ауыр дерт деп саналады. Қазіргі уақытта жасөспірімдердің өзін-өзі өлтіруі– қайғылы 
жағдайлардан соң адам өлімінің екінші себебі болып отыр. 

3-суретте жасөспірімдердің өзін-өзі өлтіру себептері берілген:
Жасөспірім қиыншылықтардан қашуға әуес, ал суицид – проблемадан құтылудың жолы. Бала өзін расымен де бақытсыз сезінген сәт-
те өзін-өзі өлтіруге барады. Балалардың барлығы өзінің де, өзгенің де өмірінің құндылықтарын түсінбейді. Жасөспірімдердің пікірінше, 
ата-анасына қиянат жасау, ренжіткен адамнан кек алу және т.б. Бала суицид жасау арқылы уайым-қайғыдан құтылғысы келеді, ондай 
әрекеттерге өзгелер аяушылық сезімін білдіруі үшін, өзіне және өзінің проблемаларына назар аударту үшін, кек алу үшін, жауапкершілік-
тен құтылу үшін барады. 
Суицид жасауға әрекеттер кейде нәтижесіз аяқталады. Қыз балалар бірінші әрекетінен түк шықпаған соң, сонымен тоқтайды. Ал, ер ба-
лалар бірнеше рет қайталауы мүмкін.

Жасөспірімдер арасында суицидтің алдын алуда отбасындағы дағдарысқа, әлеуметтік, психологиялық және басқа да көмектерді дер 
кезінде көрсетуге баса мән беру керек. Сонымен қатар, жасөспірімдер арасында ішімдік ішудің және басқа психо-белсенді заттарды 

тұтынудың алдын алу да маңызды тәсілдердің бірі болып есептеледі.

асқынған күйзеліс;
отбасыдағы қолайсыздық (ата-
анасының ішімдікке салынуы, 

ұрып-соғу және т.б.)
ренжіткен адамнан кек алу;

отбасындағы кикілжің; отбасындағы қиындықтар, ең 
жиі - ата-анасының ажырасуы; табыспаған махаббат;

ересектердің жасөспірімдердің 
проблемаларына қатысқысы 

келмеуі;
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1. Тәбеттің жоғалуы немесе ашқарақтық, ұйқысыздық

2. Жиі сырқаттану

3. Өзінің сыртқы бейнесіне мән бермеу

4. Әрқашан өзін жалғыз сезіну, кінәлі сезіну

5. Өлім туралы ойларға көп берілу

6. Болашаққа ешқандай жоспардың болмауы

7. Үйден қашу

8. Өзіне деген қатігездікті көрсететін суреттер, хаттар, әңгімеле

9. Себепсіз жылау, дөрекілік

10. Заттарын тарату

ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕ БОЛАТЫН 
ЭМОЦИОНАЛДЫ АУЫТҚУЛАРДЫҢ 
БЕЛГІЛЕРІ:

Егер оқушының суицид жасауға бейімділігі байқалса, 
мына ұсыныстар жағдайды өзгертуге көмектеседі:

1. Өзін-өзі өлтіруге бел буған оқушының 
сөздерін соңына дейін тыңдаңыз

2. Ниеті мен сезімдерінің салмақтылығы-
на, баланың эмоционалды дағдарысының 
қаншалықты асқынғанына баға беріңіз

3. Өкпесі мен шағымдарының барлығына 
мұқият қараңыз

4. Өзін-өзі өлтіру туралы ойлап жүрсің ба 
деп тікелей сұраңыз

5. Ата-анасы баланың қандай сайтқа кіріп 
жүргеніне назар аударуы керек 

6. Қандай БАҚ-ты оқитынына, теледидар-
дан қандай бағдарлама көретініне назар 
аударыңыз

ҰСЫНЫСТАР:

Сонда да, осындай бағыттағы сайттар немесе топтардың қалай жұмыс істейтінін білу керек. Мұндай топтың админдері балалардың 
психологиясын өте жақсы біледі. Олар оны тәжірбие барысында меңгерді ме, әлде сезе ме, ол жағы біз үшін маңызды емес. Олар 
геймификация (ағыл.gamification) тәсілін өте белсенді қолданады. Яғни, ойын барысында пайдаланылатын элементтерді ойынға қа-
тысы жоқ мақсатта пайдаланады. Бұл тәсіл маркетингте, жарнамада, ересектерді оқыту курстарында жақсы жұмыс істейді. Дәл осы 
элементтер желіде зерігіп, не істерін білмей отырған жасөспірімдерді қармағына оңай түсіреді. Бір кіріп көргеннен соң, топтардың 
арбауына түсіп қалу оңай. Жасөспірімдер соншалықты қызығына түсіп кетсе, жағдайды уысынан шығарып алады, одан кейін ойын 
«санасын билеп» кетеді. Егер жасөспірімнің көңілін көтеретін нәрселер аз болса (отбасындағы байланыс, достары, қызығушылықта-
ры, спорт және т.б.), онда ол жетпегенді желіден іздей бастайды. Күмәнді «ойындарға» беріліп кетуі де мүмкін. 

Сонымен, «виртуалды топтардан» келер қауіптерге тоқталдық. Өмір сүру деңгейінің төмендігі, қызығушылықтардың болмауы, әлеу-
меттік күйзеліс, қиын әлеуметтік-экономикалық жағдай, ата-аналардың қатігездігі немесе немқұрайлығы, сонымен қатар ата-ананың 
асыра қамқорлығы, өз ой-пікірін білдіру және өзін көрсету мүмкіндіктерінің болмауы – жасөспірім үшін қауіпті. 

Замандастарының суицидтік әрекеттеріне 
еліктеулері мүмкін. Интернетте қалай суи-
цид жасау керектігін анық көрсететін сайт-
тар бар. Мұғалімдер бұл турасында білулері 
керек. Алайда, психологтардың пікірінше, 
бұл тақырыпқа оқушылардың назарын 
аударудың, олардан бұл туралы арнайы 
сұраудың немесе ондай сайттар туралы 
білетіндерін не білмейтіндерін сұраудың 
қажеті жоқ. Себебі, балалардың көбі қызық 
үшін ондай сайттарға кіріп көруі мүмкін. 
Ондай сайттарға кіру өте оңай, тіркелмеуге 
де болады. 

Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде суицид 
тақырыбын талқылайтын парақшалар да 
бар екен. 
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           4.3.МЕДИА ӘЛЕМ МЕН ЖАСӨСПІРІМ 

4.3.1. Подросток и Интернет

Ересектер интернетті жұмыс барысында пайдаланады. Бірақ, одан бөлек қызығушылықтарына байланысты да кіреді. Интернеттке кез 
келген ақпаратты табуға болатынын барлығы біледі. Ал, балалар интернетті нені іздейді? Желінің қолжетімділігі, қолданушыларға көп 
құзіреттің берілуі интернеттегі қатерлерді және балалардың тәжірбиесіздігін қоса алғанда, Жаһандық желі балалар үшін қауіпті аймақ.   

Диаграмма 1. Оқушылардың интернетте өткізетін уақыты

Үнемі онлайн

4 сағаттан артық

4 сағат

1 сағат

30 минут

КҮНДЕЛІКТІ ҒАЛАМТОР МЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІГЕ ҚАНША УАҚЫТ ЖҰМСАЙСЫҢ? 

Жоғары сынып оқушылары арасында жүргізілген сауалнама барысында қатысушылардың 25 %-ы интернетте бір сағатқа жуық уақыт өт-
кіземін деп жауап берді. 50 % төрт және одан да көп уақыт отырамын деді. Тағы 25 % интернеттегі уақытын шектемейді. Қалған 25 %-ы 
интернетте өткізетін уақытын шектеймін деді. Диаграммадан балалардың интернетте ұзақ уақыт отыратынын байқауға болады.

30%25%20%15%10%5%0%

13%

23%

27%

25%

5%

Кез келген әрекет қажеттілікті өтеу үшін жасалады. Қазіргі заман балаларының негізгі қажеттіліктері өте ауқымды. Өмірлік маңызды (фи-
зиологиялық және қауіпсіздік) қажеттіліктерден басқа әлеуметтік қажеттіліктер (тілдесу, махаббат, мойындау) мен жеке дамумен (таным, 
түсінік, тұлғаның өзін-өзі дамытуы) байланысты қажеттіліктердің маңызы ерекше. 

Жасөспірімдер интернеттің көмегімен көптеген қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. Онымен қоса, шынайы өмірмен салыстырғанда, 
желіде іске асырған оңайырақ. Сондай-ақ, жасөспірімдер интернетте өздерін ата-анасынан немесе басқалардан тәуелсіз, еркін сезінеді. 
Бұл жасқа тән ең негізгі әлеуметтік қажеттіліктер, нақтырақ айтсақ, өз бетінше болу мен оқшаулану толықтай жүзеге асырылады. 

Жасөспірімдер интернеттің көмегімен қандай қажеттіліктерін өтейді? Психологтар интернет қолданушыларды 7 топқа бөледі:

БІЛІМҚҰМАРЛАР

Ізденімпаз, білімқұмар балалар интернеттен пайдалы, қажетті ақпаратты іздейді. Олар интернетті «ақпарат бюросы», «ақпарат қамба-
сы», «ақпарат іздеудің шексіз мүмкіндіктері», «көптеген ақпарат табуға болатын еркін жеке кеңістік», «ақпарат іздеудің өте ыңғайлы әрі 
қызықты құралы», «қажетті, қызықты дүниелерге толы үлкен мұрағат» деп сипаттайды.

Интернет қазіргі қоғамда ақпараттың сарқылмас қазынасы ретінде жасөспірімдердің танымдық белсенділігін қанағаттандырудың ең 
негізгі құралы болып табылады. Желіде олар жаңалықтармен танысады, өзі қызығатын тақырыптарда мәліметтер іздейді, фильмдер 
мен видеороликтер көреді, музыка тыңдайды.  Желідегі іздеу жүйелері танымды кеңейтуге және әлемнің барлық ғажаптарымен таны-
суға мүмкіндік береді. Бұл категориядағы жасөспірімдер үшін қажетті ақпаратты таба білу дағдысы маңызды деп саналады. Осылайша, 
білімге құмарлық «іздеуге» айналады. «Ойлауға» және «оқуға» талпынудың орнына тек «іздеумен» ғана шектеліп қалады. Сонымен 
қатар, дәл осы категорияға жататын қолданушы-жасөспірімдер ауыр стресстерге алып келетін шамадан тыс ақпараттың жиналып қа-
луынан зардап шегеді. 

Білуге құштарлық пен іздеу белсенділігі байқампаздық сезімінен асып түседі, ақпараттың рас-өтірігіне сыни баға беру қабілеті әлсірейді. 
Дәл осы білімқұмар жасөспірімдер тобы интернеттен келер қауіп-қатерді жете түсінбейді. Сондықтан, бұл топ интернетте зиянды ақпа-
ратқа жиі тап болады және көптеген вирустар мен спамдарды жиі қабылдайды.
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              БҮЛІКШІЛЕР

Бүлікшілер үшін «интернет ойға келгеннің барлығын істеуге болатын орын», «әй» дейтін әже, «қой» дейтін қожа жоқ» еркін кеңістік, «ин-
тернет – таза бостандық». Олардың іс-әрекеттері көбіне автономия және дербестік қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталады. Әлеу-
меттену үрдісінде бұл қажеттілік, ең алдымен, ата-анасынан тәуелсіз болуға талпыныстан басталады. Балалар мен жасөспірімдер «сиқы-
рға толы монитормен» бетпе-бет қалады. Ата-аналардың көбі  (70%) бұған кедергі келтірмейді, балаларының интернетте отыру уақытына 
шектеу қоймайды. Біз балаларымыздың бойындағы индивидуализм мен еркіндікті интернетпен бірге қалыптастырып жатырмыз.

Бүлікшілер ата-анасы тыйым салған сайттарға 
жиі кіретінін жасырмайды. Бұл еліктіргіш және 
беймәлім әлемде қызықты ақпарат қана емес, 
қажетсіз, сананы улайтын, зиянды ақпарат көп. 
Бүлікшілер интернетті жағымсыз мақсаттарда 
пайдаланатындарын жасырмайды. Мысалы, 
порнография көру, басқа қолданушылармен 
дауласу, жабық сайттарды бұзу. 
Мұндай әрекеттер өздерінің еркіндігін, өзара 
іс-қимылдағы маңыздылығын сезінуге мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, бассыздық, еркінсу, жа-
засыздық иллюзиясы пайда болады. Басқалар-
мен салыстырғанда бұл топтағылар интернетке 
өздерінің дербес деректерін көп жариялайды. 
Желідегі бейтаныстармен шынайы өмірде 
кездесуге дайын тұрады. Қорқыныштысы, олар 
желідегі қылмыс пен шынайы өмірдегі қылмыс 
арасында айырмашылық жоқ екенін түсінбеуі 
мүмкін. 

САУЫҚ-САЙРАН ҚҰРУШЫЛАР

Сауық-сайран құрушылар интернетті достар табу үшін, олармен сөйлесу үшін пайдаланады. Олардың сөзінше, «интернет достармен 
әңгімелесуге жақсы», «байланыс құралы», «достар табуға болатын жаһандық желі», «планетаның әр түкпірінде отырған адамдармен 
сөйлесуге мүмкіндік береді».

Олар өздерінің қызығушылығы бойынша немесе жанына жақын 
адамдармен сөйлесу арқылы әлеуметтік қажеттіліктерді қа-
нағаттандырады. Осы мақсатта блог жүргізеді, ICQ, Skype, әле-
уметтік желілер, чаттар және форумдар арқылы басқалармен 
байланыс орнатады.
Осы арқылы қарым-қатынасқа түседі, кездесулер мен жоспар-
лар туралы ақылдасады, өзге адамдардың  мойындауына, 
мақтауларына ие болады, осылайша ашылып, өздерін көрсете 
алады. Айтқысы келген ойларын, бір мәселеге байланысты 
көзқарасын форумдар мен чаттарда айта алады. Бұл топқа жа-
татын жасөспірімдер желіге достар табу үшін, олармен сөйлесу 
үшін тіркеледі. Сондықтан, олар интернетке кіргенде әлеуметтік 
желілерде отырады, өзін қызықтырған тақырыпқа орай топтар, 
қауымдастықтар ашады, ары қарай тұрақты бір орта қалыпта-
стырып, солармен байланысып отырады. Басқа адамдармен 
тіл табысуы қиын, көпшіл емес, бірден сөйлесіп кете алмайтын 
жасөспірімдер желіде достарды тезірек әрі оңайырақ табады. 
Олар әлеуметтік желінің белсенді қолданушысы болып қана 
қоймай, контент жасаумен айналысады. Жеке парақша, про-
филь ашады, әртүрлі ақпарат жүктейді, әртүрлі мультимедиа-

лық функциялар: аватар, граффити, фото,  видео арқылы өздерін көрсетуге талпынады. Блогерлер арасында ер балаларға қарағанда 
қыздар көп. 
Сонымен қатар, бұл топқа кіретін жасөспірімдер интернетте өте көп адамдармен байланысқа шыққандықтан, әртүрлі қауіп-қатерлерге 

көп соқтығысады. Әсіресе, бопсалау, агрессия немесе сексуалды алымсақтық. Олар дербес ақпаратпен жиі бөліседі, осылайша 
ала яқтар мен қылмыскердердің потенциалды құрбандары қатарына енеді. 
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                ТҰТЫНУШЫЛАР

Заманау желі – тұтуну қоғамының болашақ азаматтарын дайындайтын мектептердің бірі.  Интернет тұтунышылар үшін үлкен дүкен. 
Олар интернетті «өзіңе пайдалы дүниелерді табуға болатын орын», «көп нәрсе жүктеуге болады», «ақпарат пен файл алмасуға ар-
налған құрал», «картинкадан бастап ядролық бомбаның сызбасына дейін табуға болатын үлкен қамба» деген сипаттама береді. 
Бұл топқа кіретін жасөспірімдер картинка, музыка, клип, фильмдерді жүктейді. Сонымен қатар, интернет дүкендердің қызметтеріне жүгі-
неді. Интернет иелік ету, мойындату секілді қажеттеліктерді қанағаттандырады. Олар үшін басқа да замандастарымен біріктіретін ақпа-
ратқа, маңызды дүниелер мен өнімдерге  ие болу өте маңызды. Яғни, олар тыңдайтын музыканы тыңдап, олар көретін видеоны көру, 
бағдарламаларды табу. Тұтынушы-жасөспірімдер өте ауқымды деректер арасында бағдарды таба алады. Олар салыстыруды, таңдауды 
үйренеді. Олар көбірек ақпараттанған,  оңатайлы, әккі тұтынушылар. Тұтынушылар бетпе-бет келетін мәселенің негізгісі – алаяқтық. 
Тұтынушылар көптеген дүниелерді, мәселен кітаптарды, бағдарламаларды, фильмдерді тегін жүктеп алуға үйренген. Өздеріне ыңғай-
лы жолдарды іздеп отырғанда интернет алаяқтардың қақпанына байқамай түсіп қалуы мүмкін. Тегін файл жүктеп алып, вирус жұқтырып 
алуы мүмкін. Немесе келіскен бағасынан артық төлеп, нәтижесінде түкке тұрғысыз бос файл алу және т.б. Дегенмен, тұтынушылар 
басқа топтарға қарағанда желіден келер қатерлермен жақсы таныс. Демек, басқалармен салыстырғанда, олардың психологиялық қорға-
ну деңгейі жоғарырақ. 

БОТАНИКТЕР

Ботаниктер үшін интернет – білім алуға, оқуға арналған деректер қоры. «Білім алу», «білім алудың көзі», «оқу орталығы», «мектепке ар-
налған ақпарат көзі» деген сипаттама береді. 
Жалпы, жақсы оқитын, қатарластарының бүлікшілік әрекеттеріне көп қосылмайтын, тәртіпті оқушыларды осылай атайды. Жасөспірім-
дердің өздері «ботаниктер – өмір сүру салты», «олар мылжың, қызықсыз, уақыттан қалып кеткен, жуас, тілалғыш» деп сипаттайды. 
Бірақ, олар өте қызықты әңгімелесуші және бақылау жұмысы кезінде көмегі орасан зор немесе үй тапсырмасын көшіруге береді.
Ботаниктер интернетте танымдық қажеттілікті орындайды. Интернеттің көмегімен рефераттар мен баяндамалар дайындайды, сабақ 
орындайды, экзамендерге дайындалады. Интернетті білім алу мақсатында пайдалану арқылы олар жаңа білім алады, танымдарын 
кеңейтеді. Қатарластарынан бір қадам алда болып, олардың құрметіне ие болуға, өзін-өзі дамытуға ықпал етеді. 
Бұл топқа жататын балалар басқалармен салыстырғанда желідегі қауіптерге сирек ұрынады. Интернеттегі таныстарға дербес деректерді 
сирек береді және шынайы өмірде олармен кездесе бермейді. Интернеттегі ақпаратты сыни тұрғыда қабылдамауы – бұл топтағы бала-
лар үшін негізгі қатерлердің бірі. Сабаққа қажетті ақпарат іздегенде олар тексерілмеген, сенімсіз, жалған, зиянды ақпаратқа тап болуы 
мүмкін.

Жаңалықтар сайты

Білім беру сайттары

Ересектерге арналған сайттар

Балаларға арналған сайттар

Онлайн танысу сайттары

Музыка және фильмдер сайттары

Ойын сайттары

СІЗ ҚАЙ САЙТТАРҒА ЖИІ КІРЕСІЗ?

0%

ІСКЕРЛЕР 
Бұл топқа жататын балалар саны аз. Интернетті жұмыс табу үшін жиі қолданатын балалар «іскерлер» тобына топтастырылады. Олар 
үшін интернет «жұмыс орны», «пайда табу көзі», «жұмысқа қажетті нәрсенің барлығын табуға болатын орын». Іскери балалар интернет-
те жұмыс іздейді, бағдарламалар мен ойындар жазады, сайттарды редакциялайды, бизнес жаңалықтарды оқиды. 

Бұл балалар өздерінің дамуына, мансабына алғашқы қадамдар жасауға қазірден бастап әрекет етеді. Олардың қатарластары болашақ 
мамандықтары туралы енді ойлап бастағанда, олар өздерінің істерін ашуға, қандай да бір салада өздерін тексеріп көруге талпыныс жа-
сап жатады. Замандастарына қарағанда интернет мүмкіндіктерін тиімді пайдаланады. 

Бірақ, құндылықтар мен мақсаттардың үйлесімсіздігі туындайды. Аттестатсыз ақша табуға болатын болса, оқудың не қажеті бар деген ой 
пайда болады. Сонымен қатар, интернет арқылы жұмыс іздегенде алаяқтарға да тап болу қаупі жоғары. Кейде жас бизнесмендер маңы-
зды факторларды, мысалы құқықтық мәселелерді, ескермеуі мүмкін. 

ОЙЫНШЫЛАР 

Бұл категориядағы жасөспірімдер интернетті ойын ойнау үшін пайдаланады. Олар интернетке «ойнауға болатын орын» деген сипаттама 
береді. Олар туралы 3.3.2. бөлімде толығырақ ақпарат берілген. 

Диаграмма 2. Оқушылар пайдаланатын сайттардың мазмұны 

20% 40% 60% 80% 100%

34%
42%

5%

5%
3%

10%
83%

Жоғары сынып оқушыла-
рының көрсетуі бойынша 
бірінші орында фильм 
көруге және музыка 
тыңдауға арналған ой-
ын-сауық сайттары - 83% 
және екінші орындабілім 
беру сайттары -42 %. Сау-
алнамаға қатысқандардың 
жалпы санының тек 34% 
- ы жаңалықтар сайтына 
кіретінін көрсетті.
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              Интернет-ортаның қауіптілік дәрежесін бағалау үшін пайдаланушылардың барлық түрлеріне талдау жасай отырып, мынадай  
заңдылыққа қол жеткіздік: жасөспірімдер Интернетті неғұрлым қарқынды пайдаланса, олар желіден туындайтын қауіптерді аз бай-
қайтын болады. Бір жағынан, Интернет неғұрлым үйреншікті, түсінікті және қолжетімді болса, қорқыныш пен қауіп сезімін тудыратын 
жаңалықтар мен белгісіздік факторлары аз болады. Жасөспірім әрқашан да немен, қайда және қалай айналысу керектігін, кіммен 
сөйлесуді, нені іздеуді және не істеу керектігін таңдай алатынына сенімді болады, ал бірдеңе ұнамаған кезде – әрекетін өзгертеді 
немесе компьютерді өшіріп қоя алады. Нәтижесінде, адамның қажеттіліктері жүйесіндегі негізгі қажеттіліктердің бірі - қауіпсіздік қажет-
тілігін қанағаттандыратын кезді толық бақылау және анықтай білу сезімі пайда болады. Сонымен қатар, онлайнда бәрі нақты өмірге 
қарағанда әлдеқайда тез өзгереді. Онлайнда жағдайды толық бақылау және басқара білу - бұл елес қана. Жасөспірімдердің өзіне де-
ген сенімділігі, қауіпсіздік сақтамауы және ұқыпсыздығы олардың жағымсыз жағдайға тап болу қаупін арттырады. Сондықтан мектеп 
оқушыларының барлық түрлері қауіптілік дәрежесі бойынша бір топқа жатады. Әсіресе, ғаламдық торда басқаларға қарағанда көбірек 
отыратындар.

Сонымен, Қырғыз Республикасында,ең ал-
дымен, балалар мен жасөспірімдер сияқты 
Интернетті пайдаланушылардың жаппай 
контингенті үшін қауіпсіз және этикалық 
Ғаламтор-ортаны құрмай тиімділігі жоғары 
ақпараттық қоғам құру мүмкін емес. Ол үшін 
«балалар – Ғаламтор» жүйесінің жағдайына 
өскелең ұрпақ үшін жаһандық желінің қазіргі 
және ықтимал қауіптері мен тәуекелі тұрғы-
сынан жан-жақты талдау жүргізу қажет.

4.3.2. КОМПЬЮТЕРДЕГІ ЖӘНЕ ОНЛАЙН ОЙЫНДАР 

Адамның бала күнінен бастап тұлға болып қалыптасқан уақытына дейін ойынмен бірге 
жүреді. Ойнау қажеттілігі таным және құрметке ие болу қажеттіліктерімен тікелей байла-
нысты. Ойнағысы келу балалық шақпен қоштасқысы келмеуді білдіреді. Адам кез келген 
жасында ойынға құмар болуы мүмкін. Ал, интернетте ойынның көкесі бар. Ойынның түр-
лері өте көп. Соңғы 10-12 жылда электронды ойындар технологиялық та, психологиялық 
та қырынан алғанда үлкен эволюциядан өтті. Қарапайым ойындардан шынайы дыбыс, 
видео, графикамен әрленген, миллиондаған бюджетке ие, сапалы өнімге айналды. Қазіргі 
уақытта руль, педаль, вибро кресло т.б. секілді шектері құралдар пайда болды. Олар ойын 
әлемімен кері байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Интернет желісі құралдары арқылы 
дүниежүзі ойыншылары арасында байланыс орнатылады. 

Интернетте есірткі секілді адамды тәуелді ететін, кең таралған ойын түрлері де көп. Мы-
салы, «Менің сүйікті фермам» компьютерлік ойыны. Балалар үйге кіре сала, бақшасын 
суарып, жануарларға тамақ беру үшін компьютерге қарай ұмтылады. Сабақ оқу, тамақ ішу, 

үй шаруасы жайында қалады. Бұл ойындар ауқымдылығымен ерекшеленеді. Бір уақытта танитыны бар, танымайтыны бар, мыңдаған қаты-
сушылар ойынға қосылуы мүмкін. 

Интернетте көп уақыт өткізу сабақа, достармен және отбасымен қарым-қатынасқа кері әсерін тигізеді. Кейде балалар шынайы өмірден ал-
шақтап кетуі мүмкін. 

Замануи компьютерлік ойындар өз заңдылықтары, ережелері, құндылықтары бар қиялдағы әлемді жасай алады де сенімді түрде айтуға бола-
ды. Ойыншы үшін әлем тартымды болған сайын, бұл үрдістің ойыншының әлеуметтену үрдісіне ықпалы арта береді. 

Қазіргі уақытта көп қолданушы қатысатын рөлдік онлайн ойындар танымал. Онда бір уақытта көптеген ойыншылар қатар ойынға қатыса ала-
ды.  Мұнда кейіпкердің дамуына, қабілет-қарымының артуына көп назар аударылады. Мұндай ойындарда іс-әрекеттер көптеген қызықты кейіп-
керлердің қатысуымен фантастикалық әлемде болады, ойыншының жасаған әрекеттеріне байланысты оқиғаның желісі де өзгеріп отырады. 
Ойындар әртүрлі жанрларды біріктіруі мүмкін. 
Адам өзінің бірсәттік қажеттіліктерін орындап, эмоциясын шығарғысы келгенде компьютерлік ойындар ойнағысы келеді деген көзқарас бар. 
Шынтуайтына келгенде, мәселе одан да күрделі. Геймерлердің көбі компьютерлік ойынның виртуалды әлемінде өмір сүруге болады деген 
көзқараспен келіседі. Әсіресе, қоғамдық қатынастардың үлгісін жасайтын ауқымды интернет әлем үшін бұл көзқарас өте орынды.  
 
 Десе де, компьютерлік ойындарда не мән бар? Олардың ең негізгі ерекшелігі (қарапайым ойынмен салыстырғанда) – ішкі «Меннің» вир 
           туализациялануының техникалық құралдар қамтамасыз ететін алпауыт күшінің болуы.
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                Қарапайым рөлдік ойындардың өз ережелері бар, ойыншы ережелерді бұзбау үшін әрдайым есінде сақтауы керек. Талап орын-
далмаса, ойын мәнін жоғалтады, сондықтан адам ойында екенін әркезде білдіріп отыруы керек. Ал, компьютер ойындарында ойын 
ережесін жаттап жүрудің қажеті жоқ. Компьютерлік ойындардың ережелері бағдарламамен бекітіліп қойғандықтан, оны бұзу мүмкін емес. 
Соның нәтижесінде адам ойын әлеміне тереңдеп ене береді.

ОНЛАЙН ОЙЫНДАРДЫҢ ЖАҒЫМДЫ МҮМКІНДІКТЕРІ 

Онлайн ойындар шыдамдылықты, көңіл бөлуді және ептілікті талап етеді, кеңістік және стратегиялық ойлауды дамытуға ықпал етеді. 

Көп қолданушылар қатысатын онлайн ойындарда басқа ойыншылармен байланыс орнату қажеттілігі мен мүмкіндігі коммуникациялық 
дағдыларды дамытады және адамның өзгелермен тілдесу қажеттілігін өтейді. 

Замандастарының құрметіне ие болуға көмектеседі. Не ойнайтының, немен ойнайтының және кейіпкеріңнің қандай деңгейге жеткені 
маңызды. Геймерлер мұндай кейіпкерлерді өзін-өзі таныту үшін де қолданады. Онлайн ойындарда кейіпкерді таңдау мүмкіндігінен 
бөлек, оған ат қоюға, баптауларын өзгертуге, жетілдіруге, әртүрлі көрсеткіштерін көтеруге болады, тіпті сюжетке де әсер етуге бола-
ды.   

Ойыншылар техникалық жаңалықтарды бақылап отырады, компьютер мен интернетті жақсы біледі. Олардың өз ортасы қалыптасады. 
Басқа ойыншылармен, ойындағы серіктестермен, арнайы форумдардың қатысушыларымен байланыста болады. 

Даму потенциалы мен оны жүзеге асыру құралдарының сәйкес келмеуінен туындайтын жас ерекшеліктеріне тән дағдарыстардан 
оңайырақ өтуге көмектеседі. Жасөспірімдер алдарына үлкен мақсат қояды, алайда өмірлік тәжірбиенің аз болуынан психологиялық 
күйзеліс туындайды. Ол мақсатқа жетуге кедергі келтіреді. Бала ойын арқылы бұл күйзелісті баспақшы болады.

Мектептегі сабаққа үлгерімі жақсы, дамуы қалыпты балалар ком-
пьютерлік ойындарға әуес келеді екен. Ал, ортаға бейімделуі қиын 
балалар, керісінше, компьютерлік ойындарға құмар болмайды. 
Ойындарға беріліп кеткен балалар еңбекте, оқуда, спортта жеткен 
жетістіктердің орнына ойындағы деңгейді маңыздырақ санап, солай 
қабылдаса, онда  өзі-өзін көрсетуі, танытуы (самореализация) қиын-
дайды. Кейде балаға жеңістің де дәмін татып көру керек. Виртуалды 
әлемде болса да, ол уақытша болса да, ол сезімді бастан өткеріп 
көруі керек. Бірақ, барлығының орнымен болғаны абзал. 
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● Рөлдік ойындарда ойыншы өзінің кейіпкерінің өміріне беріліп кетуі мүмкін. Кейіпкерінің өмірімен өмір сүріп, виртуалды өмір-
ге толықтай көшіп, шынайы өмірді елемей кетуі мүмкін. Шынайылықтан алшақтау және басқа рөлді қабылдау ойынға тәуел-
діліктің негізгі себебі болып саналады.  Бұл психологиялық ауытқуларға немесе тәуелділікке алып келіп соқтыруы ғажап емес. 

● Ойыншылар күніне экран алдында өте көп уақыт өткізеді. Ол адамның денсаулығына және психологиялық жағдайына әсер 
етпей қоймайды. Ұйқысыздық пайда болады, адам ашуланшақ, зейінсіз, тез шаршайтын болып кетеді.

● Өзінің кейіпкерінің атынан қарым-қатынас жасағандықтан, ойыншылар адамдардың шынайы эмоцияларын нашар қабыл-
дайтын болады.

● Онлайн ойындарға беріліп кету материалдық шығын келтіруі мүмкін. Олардың көбі қаржы салуды талап етеді, нәтижесінде 
үлкен сомадағы қаржы шығады.

● Компьютерлік ойындардың жетегінде кеткен адам өзі байқамай немесе мойындамай «компьютердің ішінде» өмір сүреді, 
өмірлік мақсаттарын виртуалды әлемде жүзеге асырмақшы болады. Адам виртуалды әлемде жеткен жетістіктеріне мәз бо-
лып, cоған сеніп жүре береді.



            4.3.3. ЖАСӨСПІРІМ ЖӘНЕ БАҚ

Заманауи бұқаралық ақпарат құралдары аудиторияның ерекшеліктерін ескерместен, көптүрлі ақпаратты  ұсынады. 
Диаграмма 3. Оқушылар пайдаланатын ақпарат көздері 

Ғаламтор

Көршілер, достар, туған-туыс

Мессенджер 

Газет

Радио

ТД

ӘЛЕМДЕ БОЛЫП ЖАТҚАН ЖАҢАЛЫҚТАР МЕН ОҚИҒАЛАРДЫ ТУРАЛЫ ҚАЙДАН БІЛЕСІЗ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80%
29%

11%
9%

8%
54%

Қырғызстандық әріптестеріміздің 
жүргізген сауалнамасы бойынша 
80 % респонденттер әлемде болып 
жатқандар туралы ақпаратты интер-
неттен алатындығын, 8%  радиодан, 
54 % телеарналардан алатындығын 
айтқан. Сауалнама нәтижесі бойын-
ша Қырғызстандық жоғарғы сынып 
оқушылары ақпаратты әр түрлі жаңа-
лықтар сайттарынан алатындығын 
байқауға болады. 

Зерттеушілер бұқаралық ақпарат 
құралдарының тәрбиелік мақсаттағы 
мынандай функцияларын (қызмет-
терін) қарастырады:

БАҚ ҚЫЗМЕТІ

Рекреативтік Релаксациялық

Ақпараттық 
-танымдық Нормативтік Интегративтік

Көңіл көтеру-
компенсаторлық Фондық

Ақпараттық технологиялардың адамға әсері әлі толық 
зерттеліп болған жоқ. Соңғы он жылда көптеген зерт-
теушілер теледидардың жасөспірімдерге ықпалына 
(әсеріне) назар аударып жүр. Теле және видеоөнімдер 
адамды сендірудің немесе нақты бір көзқарас таңудың 
әртүрлі әсерлі тәсілдері арқылы (дыбыс, музыка, су-
рет, кумирлер, әртістер, жастардың слогандары және 
т.б.) баурап алады. Ересектермен салыстырғанда, ба-
лалар қайсының «жаман», қайсының «жақсы» ақпарат 
екенін ажырата алмайды. Көптеген арналардан толас-
сыз көрсетіліп жатқан зорлық-зомбылық көріністері ба-
лалардың өмірді қатігез деп қабылдауына алып келіп 

соқтырады.  Жасөспірімдердің психикасы тұрақсыз. Сондықтан, ол бағдарламалардан көрсетіліп жатқан оқиғаларға объективті 
баға бере алмайды. Жас бала экран кейіпкерлерінің іс-әрекеттерін қайталайды. Кейіпкерлерге қарап  қызығушылықтарын, иде-
алдарын, қоршаған ортамен қарым-қатынасын, көзқарасын, құндылықтарын қалыптастырады. 
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ҚАЗІРГІ ЗАМАН БАЛАЛАРЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПОРТРЕТІ • Релаксациялық – адамның өзін жапажан жалғыз сезінуін тоқтатуға көмектеседі, ортамен байланыста туындаған қиындықтардан 
ойды басқаға аударуға көмектеседі.

• Ақпараттық-танымдық – баспасөз, телевизия, радио, кино адамдардың қызықты құбылыстар мен қоғамда болып жатқан оқиға-
лар туралы басқа да деректер мен ақпаратты алу қажеттіліктеріне бағытталады. 

• Нормативтік – бұқаралық ақпарат құралдары көмегімен  қоғамдағы тәртіп нормалары мен үлгілері насихатталады, құндылықтар 
жүйесі бекітіледі, демек БАҚ адамдардың өміріндеі қоғамдық маңызды реттеуші қызметін атқарады деуге болады.  

• Интегративтік – бұқаралық ақпарат құралдары көптеген адамдарды  бір идея төңірегіне топтастырады, адамдардың бойында 
жалпы көзқарасты, позицияны, қандай да бір оқиғаға баға беруді қалыптастырады, қоғамда психологиялық тонус қалыптастырады. 

• Көңіл көтеру-компенсаторлық – теледидар, кино көру немесе газет-журнал парақтау кешкі уақытта жұмыстан кейін немесе 
сабақтан келгенде дем алуға көмектеседі. Эмоционалды фонды өзгертіп, шынайы өмірде жетпей жататын әсерлерді, сезімдерді  
алуға болады. Бұл функция жасөспірімдер үшін өте маңызды.

• Фондық – радио, телевизия көптеген адамдарды жалғыздықтан құтқарады.



                   4.3.4. ЖАСӨСПІРІМ ЖӘНЕ ГАДЖЕТТЕР

      Қазіргі заман балалары мен жасөспірімдер ұялы телефон, смартфон, планшеттердің белсенді қолданушыларына жатады. Соңғы 
жылдары смартфондардың мүмкіндіктері мен сапасы артқаннан кейін, Интернет қолжетімді болғаннан кейін, смартфон қолданушылары 
да «жасарып кетті». Балалар мен жасөспірімдердің көп бөлігі жаңа технология мүмкіндіктерін жақсы игерген. 

Ғаламтор-клубы

Үйдегі компьютер арқылы

Телефон арқылы

Ғаламторға қалай кіресіз?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7%
40%

95%

Қырғызстандық әріптестер жүргізген 
сауалнама бойынша 95 % оқушылар 
ұлды телефонды ақпарат алудың 
басты құралы ретінде көрсеткен. Ал 
дәл осы мақсатта компьютерді тек 40 
% оқушылар қолданатыны анықтал-
ды.  Қорыта келе, жастар арасында 
интернеттің кең тарағандығын айтуға 
болады. 

ЖАҒЫМДЫ ЖАҚТАРЫ:

● Интернетке қосылған смартфондар мектептің 
электронды поштасына кіруге, электронды фай-
лдар алмасуға, білім беруге арналған сайттарға 
кіруге, танымдық дүниелерді табуға көмектеседі;
● Мәтіндік хабарламаларды қосымша оқыту 
құралы ретінде пайдалануға болады;
● Шет тілдерін үйренуге арналған бағдарлама-
ларды жүктеп алуға болады. Соның арқасында, 
оқушылар өз бетінше шет тілдерін үйрене ала-
ды;

ЖАҒЫМСЫЗ ЖАҚТАРЫ:

● Көптеген балалар далаға шығып, жүгіріп ойнаудың орнына үйде смартфонға 
телміріп отырады. Соның нәтижесінде, балаларда жалқаулық, әлсіздік, семіздік 
пайда болады;
● Балалар кітап оқудың орнына телефонға телмірумен уақыт өткізіп жатыр;
● Балалар мен жасөспірімдер жалғыз қалып телефон шұқып, музыка тыңдауға 
өте көп уақыт жұмсайды. Нәтижесінде, сабақ оқуға зауқы болмайды, зейінсіздігі 
мен енжарлығынан сабақ үлгерімі нашарлайды;
● Жасөспірімдер шынайы өмірдегі қоғамдық қарым-қатынас ережелерін мең-
гермейді, әлеуметтік қарым-қатынастарын виртуалды әлемде орнатады. Нәти-
жесінде, баланың болашақта шынайы өмірде адамдармен қарым-қатынас 
орнатуы қиын болады. 

Диаграмма 4. Интернетке қосылу жолдары

Жасөспірімдердің смартфондарды пайдалануының қандай жағымды және жағымсыз жақтары бар екеніне қысқаша тоқталайық:

Кейбір ата-аналар балаларына ұялы телефонды ылғи байланыста болу үшін алып береді. Әрине, ата-атаның баласы үшін уайымдай-
тыны белгілі. Ұялы телефон көмегімен олар әрдайым балаларының қайда жүргенін, не істеп жатқанын бақылап отыра алады. Ұялы 
телефондарды, басқа да технологиялар қазіргі заман адамдарының қажеттіліктерінің біріне айналды. Дегенмен де, заманауи техноло-
гияларды пайдаланғанда да арнайы ережелерді есте ұстаған жөн. Сондықтан, бұл технологиялардың дұрыс пайдалану мәдениетін оқу 
және тәрбиелік мекемелерден бастап үйреткен дұрыс. Осылайша, қазіргі уақытта жүріп жатқан бұқаралық ақпарат құралдары мен жаңа 
компьютерлік технологиялардың бірігуі жасөспірімдерге тәрбиелік ықпалды саралауға мүмкіндік береді. 

4.4. ЖАСӨСПІРІМ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР 
Жасөспірімдер желіге әр түрлі мақсатпен кіреді. Интернеттің жас қолданушылары арасында коммуникаторлар немесе интернет са-
уық-сайран құрушылар көп. Олар интернетті дос табу үшін және әңгімелесу үшін пайдаланады. Скайп, әлеуметтік желілер, мессенджер-
дер, чат және форумдар жаңа байланыс орнатуға, ескі достармен сөйлесуге мүмкіндік береді. Әлеуметтік желілерде қолданушы басқа 
қолданушылармен достасады, тізімге енген соң «достар» қатарына енеді. Тізімде өмірге көрмеген, бейтаныс адамдар көп болуы мүмкін. 

Бала есейген сайын оның достарының да саны артады. Интернетті дамыту қорының зерттеуіне сәйкес, 9–10 жастағы балалардың 70%-
нда оннан астам досы болса, 15–16 әр төртінші жасөспірімде жүзге жуық онлайн досы болады екен.

Желіде хабарлама арқылы сөйлесуді әдетке айналдырған жасөспірім өзінің виртуалды әлемін жасап алады. Әлеуметтік желіге тәуел-
ділік тез туындайды. Әлеуметтік желілердің жасөспірімдерді тез арада баурап алуының бірнеше себебі бар:

1. Шынайы өмірге қарағанда интернетте барлығы оңай. Әлеуметтік желілердегі байланыс адамға ешқандай жауапкершілік пен міндет 
жүктемейді.

2. Шынайы өмірде армандаған «өмірді сүруге» болады.

3. Жасөспірім кім екенін жасыра алады.
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Диаграмма 5. Жастар арасында кең таралған әлеуметтік желілер 
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Жасөспірімдердің өзін-өзі суретке түсіруге (селфи) әуестігін де айтып өткен жөн. Психологтар адамдарды, әсіресе өзін-өзі жар-
намалауға құмарларды, екі топқа бөледі. Бірінші топқа бұрын айнаға сағаттап қарап, өзінің сұлулығына тамсанып тұратын өзін-өзі 
өте жоғары бағалайтын адамдар кіреді. Екінші топқа, керісінше, өзін-өзі бағалауы төмен адамдар жатады. Екеуі де «лайк» жи-
нағысы келеді. Психология саласында «сипау» деген ұғым бар. Адам назарын жанындағы адамға бағыттайды, оған қарап тұрып, 
оны тұлға ретінде қабылдайтынын немесе оның бар екенін мойындайтыны туралы сигнал жібереді. Екінші адам да қандай да бір 
эмоцияны, сезімді бастан өткереді. «Сипағанда» физикалық түрде қол тигізу шарт емес. Күлімсіреу, жылы сөз айту, қолдау көрсе-
ту, ұйып тыңдау, оның өзі үшін маңызды екенін білдіру де «сипауға»  жатады.

«Сипау» адамға су, тамақ, ауа, жылу секілді қажет. Егер ол жеткілікісіз болса, адамды әлсіз және манипуляцияға берілгіш етеді.  
Жасөспірім айналадағылардың жеке ресурстары жеткіліксіз болса да, өзін ересек адам ретінде қабылдағанын қалайды. «Сипау-
ды» олар әртүрлі жолмен алады. Біреулер сабақты бар ынтасымен оқып, мектепте жауапкершілігі мол оқушы ретінде көзге түседі. 
Кейбіреулер төбелес арқылы алады. Тағы біреулер өзінің сыртқы келбетінің арқасында жетеді. Ал, ең оңай жолы – әлеуметтік 
желілерге сурет жүктеп, лайк жинау.

Жасөспірімнің интернетке тәуелділігін анықтаудың бірнеше жолы бар:
1.  Әлеуметтік желілерде өте жиі, өте ұзақ отырады.

2. Шынайы өмірде болып жатқан оқиғаларға көңілі толмайды. Шынайы өмір қызықсыз болып көрінеді. 
3. Ұйқы бұзылады, күн тәртібі өзгереді.

4. Егер әлеуметтік желіге кіре алмаса, өзін агрессивті ұстайды. 
5. Сабақ үлгерімі нашарлайды.  

Әлемдік стастистикаға назар аударайық. Британдық ғалымдар әлеуметтік желі қолданушылары арасында сауалнама жүргізді. 
53% респонденттер әлеуметтік желілер адамның тәртібіне ықпал етеді деп жауап берген. 51% өмірлерін басқа қолданушылардың 

өмірімен салыстырып, көңіл-күйлері бұзылатындығын мойындаған.

Әлеуметтік желілер жасөспірімдердің ішкі сезімдеріне әсер ететіні сөзсіз. Бұл кезеңде олардың өзін-өзі бағалауы тұрақсыз әрі өте құ-
былмалы болып келеді.  Одан бөлек, әлеуметтік желілер шынайы құндылықтар түсінігін де өзгертеді. Өмірдегі мәнсіз нәрселерге назар 
аудартады. Қолданушылар өздерін басқалармен салыстыра бастайды, нәтижесінде өзінің даралығын, ерекшелігін талғамын дамытудың 
орнына күйзеліске түседі. 

Интернетте шектен тыс байланысудың ақыры жақсы емес. Біріншіден, интернетте сауық-сайран құрушыларда шынайы өмірде басқа 
адамдармен қарым-қатынас орнату дағдылары жеткілікті дамымайды. Адамдармен бетпе-бет тілдескенде үйреншікті смайликтерсіз 
эмоциясын білдіруге қиналатын болады. Қарым-қатынастың дәстүрлі формалары шектеледі. Екіншіден, уақытша болғанына қарамастан, 
достар тізімін көбейтуге талпынады. Жасөспірімнің жүздеген «досы» болған сәтте, ол досы екеуінің арасында болған ренішке, аразда-
стыққа мән бермейтін болады. Жалпы, әлеуметтік желідегі «дос» ұғымы біздің түсінігіміздегі достықтан мүлде бөлек. 

Тағы да бір мәселе бар. Ник және аватарлардың артына тығылып, бір уақытта бірнеше адаммен сөйлесуге дағдыланған жасөспірім 
өзінің ішкі «Менін» таба алмай қиналуы да мүмкін. Өзі туралы нақты емес, тұрақсыз, бұлыңғыр ойлар пайда болады. Бұл жасөспірімнің 
өзін-өзі тану, өзін-өзі анықтау уақытын да ұзартып жібереді. Ол – жасөспірімдік шақтан  ересек өмірге өтетін кезеңде болатын дағдары-
стық кезең. 

Лайк жағымды эмоция мен рахаттану сезімін сыйлайтын мадақтау формасы. Жасөспірім 
дәл осы мақсатпен сурет жүктейді. Егер күткен «лайк» жиналмаса, ашуланшақ, мазасыз 
болып кетеді, кейде күйзеліске түсіп кетуі де мүмкін. 
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 Бұған жол бермеу үшін жасөспірімге виртуалды әлемге қарағанда өмірдің қызықты жайт-
тарға толы екенін, Интернетте сөйлескен нен бетпе-бет отырып тілдесу анағұрлым қызықты 
екенін түсіндіру керек. Интернеттен басқа да қызығушылық түрлерін көрсетіп, пайдалы әрі 
қызықты нәрселермен қызығушылығын оятуға тырысу керек. Себебі, расымен де, виртуалды 
әлемге қарағанда, өмір деген бір ғажап дүние емес пе?

Дегенмен де, жасөспірімдердің әлеуметтік желілерді пайдалануының бірнеше жақсы жақтары да 
бар. Оны мойындау керек.

Жыл сайын өтетін америкалық 119-психологиялық ассоциацияда таныстырылған зерттеу нәти-
жесінде тұйық, ортамен байланыс жасауы қиын интроверт жасөспірімдер әлеуметтік желілердің 
көмегімен әлеуметтік дағдыларды меңгере алады делінген. Яғни, әңгімелесе білу, сөз бастау, 
дәлелдер келтіру, сыни баға беру, қарсы шығу және т.б. Себебі, ұялшақ адамдар экранның арғы 
бетінде өздерін қауіпсіз сезінулері мүмкін. 

Психологтар жасөспірімдер әлеуметтік желілердің көмегімен басқа адамдарға тілектес болу 
арқылы психологиялық жағынан байсалды, сабырлы бола бастайды. Интернет ресурстардың 
пайдалы тұстары да осыған ұқсас.  

Көптеген адамдарға коммуникация мүмкіндіктері жетпейді. Кейбір адамдар аутистикалық спек-
трдің бұзылуынан зардап шегеді. Олар әртүрлі деңгейде көрініс табуы мүмкін. Бір полюсте – ерте 
балалар аутизмі, ол жалпы дамуды тежейді. Екіншісінде – коммуникация мүмкіндіктерінің шекте-
улі болғанынан туындайдын бұзылу. Ол интеллектке кері әсер етеді. Осындай ерекшеліктері бар 
адамдар үшін онлайн әңгімелесу өте тиімді. Себебі, желіде тілдесу басқа тірі адамдармен комму-
никация орнату үшін ешқандай күш талап етпейді. Интернеттің арқасында өзін қауіпсіз, ыңғайлы 
сезінетін «ұяшық» қалыптастыруға болады. Сонымен қатар, өзінің интеллектуалды мүмкіндіктерін 
жүзеге асырып, қызықты әрі толыққанды өмір сүруге болады. Мұндай адамдар үшін Интернет 
әлеуметтенуге мүмкіндік береді. 

Сонымен, мынандай қорытынды жасауға болады: жасөспірімдердің әлеуметтік желілерді қолда-
нуының қауіпті жақтары бар. Дегенмен, ол даму мен байланыс орнатуға жақсы мүмкіндік береді.

Жасөспірімдік шақ – тұлға болып қалыптасудың ең қиын кезеңдерінің бірі. Өтпелі кезеңді қалай 
тездетуге болады деген сұрақ ата-аналардың да, жасөспірімдердің өздерінің де көкейінде болуы 
мүмкін. Бұл қиындықтардың барлығынан оңай өтудің немесе оларға ұрынбаудың жолдары бар 
ма? Мұндай жағдайда бір ғана кеңес беруге болады. Ол физикалық денсаулықты сақтау үшін 
спортпен шұғылдану немесе физикалық күшті талап ететін басқа қызығушылықты табу. Ал, ру-
хани дертке шалдықпас үшн ересек адамдардың ақылы қажет. Ол жасөспірімге өтпелі кезеңнен 
аман-сау қалай өтуге болатыны туралы барлық құпияны айтып бере алады. Ал, өтпелі кезеңді 
тездету мүмкін емес. Ұзаққа созылған қыстан кейін көктемнің келуіне адам баласы қауқарсыз 
екенін секілді, бұл да табиғаттың бір заңы.

Ақпарат көздері: 
www.teach-ict.com

http://epthinktank.eu)

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2014/07/16/intellekt-
novejshego-vremeni

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%84,_%D0%
92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD

http://ritmlife.ru/category-articles/39-media/85-chto-takoe-social-media.html

www.kelechek.ru/anatomo-fiziologicheskie_osobennosti_podrost

revolution.allbest.ru/medicine/00004089_0.html

pedagogic.ru/pedenc/item/f00/s00/e0000088/index.shtml

school8.admsurgut.ru/win/download/7

http://www.semya-rastet.ru/razd/podrostok_i_semejjnoe_vospitanie/l

medfox.ru/archives/488

www.for-real-man.info/content.php?id=675

titus.kz/?previd=8413

mixzona.ru/referat/referat/74390

psylist.net/pedagogika/00165.htm

https://whatisgood.ru/theory/media

http://detionline.com/journal/numbers/22

http://www.fid.su

Қосымша ресурстар: 
Қазақстан журналистерінің этикалық кодексі

https://www.inform.kz/kz/kazakstan-respublikasy-zhurnalisinin-etikalyk-
kodeksi-tolyk-matini_a2506462 

Қазақстан Республикасының БАҚ туралы Заңы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000451_

Әлем елдері журналистерінің этикалық кодекстері 

http://ethicnet.uta.fi/codes_by_country

Қазақстандық фактчекинг ресурс

https://factcheck.kz/kaz/

Нұсқаулықтар:
Журналистердің кәсіби этикасының халықаралық стандарттары/Меж-
дународные стандарты профессиональной этики журналистов http://
jf.spbu.ru/upload/files/file_1412239663_9146.pdf

Журналистика в условиях конфликта/Конфликті жағдайындағы журна-
листика

http://www.osce.org/ru/ukraine/260646

МЕДИА 
АҚПАРАТТЫҚ 
САУАТТЫЛЫҚ

САБАҚ
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1-САБАҚ САБАҚ МАҚСАТЫ: ақпаратты сыни тұрғыда бағалауды қалыптастыруға және бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын 
жалпы түсінуге жәрдемдесу.

МІНДЕТТЕРІ:
• Тұлғаның және жалпы қоғамның өнегелік мәдениетінің қалыптасуында БАҚ-ң рөлінің ұлғайып жатқанын, сонымен қатар демо-
кратизация үрдісіндегі сөз бостандығының рөлін түсіндіру. 
• Қатысушылардың топпен жұмыс жасау қабілетін, көпшілік алдында сөйлеу, сөз саптау дағдыларын дамыту.
• Өз бетінше ойлауға баулу және өз көзқарасына, ой-пайымына өзі ғана жауапты екенін сезіндіру.
• Байланыс орнату: адам және қоғам және азаматтану. 

САБАҚҚА ҚАЖЕТТІ ЖАБДЫҚТАР: 
• Видеоматериалдар;
• Мультимедиалы проектор 

САБАҚ ТИПІ: жаңа материалды зерттеу
Негізгі ұғымдар: ақпарат, БАҚ, медиабілімберу, медиасауаттылық және сыни ойлау.

САБАҚ БАРЫСЫ:
1. Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу. Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру. Сыныпта серіктестік жағдайды орнату. 
2.  Жаңа материалды зерттеу

САБАҚ ЖОСПАРЫ:
-Ақпарат және оның түрлері
-Қазіргі уақытта медиа мен ақпараттың орны 
-БАҚ бостандығы демократиялық қоғамның маңызды көрсеткіші 



 Бүгін біз медиа және ақпараттық сауаттылық бойынша жаңа, өте 
маңызды, эксперименттік курсты бастағалы отырмыз. Заманауи қоғам 
күнделікті өмірде ақпараттың маңызының артуымен және жаһандық 
ақпараттық кеңістіктің құрылуымен сипатталады. Ол адамдардың өзара 
тиімді байланыс орнатуына көмектеседі, адамдардың әлемдік ақпараттық 
ресурстарға қол жеткізуіне жол ашады, сонымен қатар ақпараттық 
өнімдер мен қызметтерге деген сұранысты қанағаттандырады. 
Сабақ тақырыбы: «Ақпарат пен масс медиа». Ең алдымен, ақпараттың 
не екенін, қандай түрлері бар екенін, ақпарат деген қандай болу 
керектігін анықтап алайық. Сондай-ақ, бұқаралық ақпарат құралдарына 
не жататынын, олардың қандай қызмет атқаратынын, қоғамда қандай 
маңызы барын да анықтауға тырысамыз. Курс 8 сабақтан тұрады 

Бір-бірімізге сәттілік тілеп қояйық!

 

СЛАЙД № 1

 

СЛАЙД № 2
«Ақпарат деген не?» тақырыбындағы видеороликті көру
(видеороликті «Карусель» телеарнасы дайындағын, ашық ақпарат көздерінде 
жарияланған)

https://www.youtube.com/watch?v=e8NOs9q4IwA&list=PLeACsCPrcY3CfKKo75y98Fvs
UCvv2FDK9
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ХАБАРЛАМА
БАЙЛАНЫС АРНАСЫ

АҚПАРАТ 
КӨЗІ

АҚПАРАТ 
АЛУШЫ



                   Заманауи қоғам күнделікті өмірде ақпараттың маңызының ар-
туымен және жаһандық ақпараттық кеңістіктің құрылуымен сипатталады. Ол 
адамдардың өзара тиімді байланыс орнатуына көмектеседі, адамдардың 
әлемдік ақпараттық ресурстарға қол жеткізуіне жол ашады, сонымен қатар 
ақпараттық өнімдер мен қызметтерге деген сұранысты қанағаттандырады. 

«Ақпарат» термині латын тілінің information сөзінен алынған. Қазақ тіліне ау-
дарғанда – түсіндіру, айтып беру, деректер топтамасы деген мағынаны біл-
діреді. 
Ақпарат – адамдар, заттар, фактілер, оқиғалар мен үрдістер жайлы кез кел-
ген формада берілген барлық деректер.

Күнде біз бір жаңалықты естиміз, яғни ақпарат аламыз. Ақпарат деген тұты-
нушыға сырттан келіп, одан кейін ол сол нақты деректерді миында қорытып, 
қабылдап алатын жаңа білімі. 

 

СЛАЙД № 3

 

СЛАЙД № 4
Берілу тәсілі бойынша ақпарат түрлері

ВИДЕОАҚПАРАТДЫБЫСМӘТІН

ГРАФИКА САНДАР 
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1-ҚАДАМ. Қатысушыларды үш топқа бөліңіз.

2-ҚАДАМ. Әр топқа тапсырма үлестіріп беріңіз (ал-
дын-ала тапсырмалар жазылған карточка дайындауға 
болады немесе тақтаға жазыңыз).

3-ҚАДАМ. Топтардың презентациялары. Қатысушылар-
дың жауаптарын тыңдау.

4-ҚАДАМ. Мұғалімнің толықтыруы:

Осы және алдыңғы сабақта біз бұқаралық ақпарат 
құралдарының не екенін, оның қандай қызмет атқара-
тынын тереңірек зерттейміз. Күнделікті ақпарат ағы-
мындағы қандай ақпарат журналистің қызығушылығын 
тудыратынын да білетін боламыз. БАҚ өз аудитория-
сына: оқырман, көрермен немесе тыңдарманына ақпа-
ратты қандай формада жеткізуі керек? Сөз бостандығы 
неліктен маңызды және әр адамның сөз бостандығына 
және пікір білдіру бостандығына қандай заңдар кепілдік 
беретінін білетін боламыз.

 1-ЖАТТЫҒУ. АҚПАРАТ. КІШІГІРІМ 
ТОПТАРҒА БӨЛІНІП ЖҰМЫС ЖАСАУ 

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ 15 МИН.

 

 

СЛАЙД № 5

БАҚ деген не?

Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) – қоғамға  немесе оның жеке топтарына 
техникалық құралдар арқылы ашық түрде ақпарат тарататын мекеме.

БАҚ  ақпарат жинайды, өңдейді, (талдайды, сараптайды). Одан кейін ақпаратты өз 
аудиториясына таратады (трансляциялайды)
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                   БАҚ ТҮРЛЕРІ:
• МЕРЗІМДІ БАСПАСӨЗ – кітаптар, газет-журналдар, яғни қағазға басып 

шығарылған және мәтін, сурет, графикамен көркемделген әрі таралымы көп 
өнім.

• ЭЛЕКТРОНДЫ БАҚ-қа телевизия жатады. Яғни, хабар таратушы кабель 
және/немесе электрмагнитті толқындар көмегімен (жер бетінде немесе спут-
ник арқылы) акустикалық және визуалды ақпаратты аналогтық немесе/және 
цифрлік әдіспен таратады. Ақпарат телевизиялық аппаратта (теледидар) 
кабель, антенна немесе спутник арқылы көрсетілетін әртүрлі бағдарлама 
түрінде беріледі. 

• РАДИО - радиокомпаниялар радиостанциялар арқылы қабылдағышқа жібе-
ретін бағдарламалар жасайтын, ал ол бағдарламаларды тыңдардан таңдап 
тыңдай алатын медиа түрі

• ЖАҢА МЕДИА – бұқаралық ақпарат құралдарының цифрлік құрылғылар 
арқылы әрдайым көруге болатын жаңа форматы. Сонымен қатар, контентті 
жасау мен таратуға қолданушылардың белсенді түрде қатысуын білдіреді. 

 

СЛАЙД № 6

 

СЛАЙД № 7
Қазақстан аумағындағы барлық интернет-ресурстар БАҚ-қа теңестірілген.

БАҚ өніміне келер болсақ, ол – мерзiмдi баспасөз басылымының жеке нөмiрiнiң 
немесе дыбыс-бейне бағдарламасының таралымы немесе таралымының бiр 
бөлiгi, радио-, теле-, кинохроникалық бағдарламалардың жеке шығарылымы, ин-
тернет-ресурста орналастырылған ақпарат болып табылады.

Демек ҚР аумағында интернет арқылы таралаған өнімнің барлығы БАҚ туралы 
заңмен қадағаланады. 

Бұдан бөлек Қазақстан заңында “желілік басылым” түсінігі бар. Ол бойынша – 
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы Қазақстан Республикасының 
аумағында орналасқан, уәкілетті органда есепке қою рәсімінен өткен интернет-ре-
сурс желілік басылымға жатады.
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 ҚР “Бұқаралық ақпарат туралы” заңы бойынша бұқаралық ақпарат құралына 
– мерзiмдi баспасөз басылымы, теле-, радиоарна, киноқұжаттама, дыбыс-бей-
не жазбасы және интернет-ресурстарды қоса алғанда, бұқаралық ақпаратты 
мерзiмдi немесе үздiксiз бұқаралық таратудың басқа да нысаны жатады. 

/// Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Бұқаралық ақпарат 
құралдары туралы N 451 Заңы.

 

СЛАЙД № 8

 

СЛАЙД № 9
• Ақпараттық қызмет – түрлі қоғамдық пікірді, мүддені, саясатқа деген 
көзқарасты көрсетеді. 
• Әлеуметтену – адамдарды саяси құндылықтарға, нормаларға, тәртіпке 
шақыру.
• Сын мен бақылау – билік органдары қызметіне баға беру және талдау. 
• Қоғамдық пікірді қалыптастыру – бұқараның санасына әсер ету. 
• Мобилизациялық қызмет –  нақты бір міндетке жету мақсатында 
қоғамды (топтарды) біріктіру үшін халықты ақпараттандыру

БАҚ қызметі 

АҚПАРАТТЫҚ 
ҚЫЗМЕТ ӘЛЕУМЕТТЕНУ

СЫН МЕН 
БАҚЫЛАУ

МОБИЛИЗАЦИЯ
ҚОҒАМДЫҚ 

ПІКІР ҚАЛЫП-
ТАСТЫРУ
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                БАҚ-та бостандық, сөз бостандығы көп болған сайын елдегі демокра-
тия деңгейі де көбейе береді. Біз мұны екі рейтингті салыстыру арқылы анықтай 
алмыз. Экранда көрсетіліп тұрған бірінші рейтинг  Демократия деңгейі бойын-
ша жаһандық индексті көрсетіп тұр. Рейтингтегі әр елдің орны The Economist 
Intelligence Unit британиялық зерттеу орталығының әдіснамасы бойынша анықта-
лады.

Демократия деңгейі бойынша жаһандық индекстің алғашқы бестігіне, яғни демо-
кратия деңгейі жоғары елдердің арасында Норвегия, Швеция, Исландия, Дания 
және Жаңа Зеландия бар. 

Екінші рейтинг “Сөз бостандығының дүниежүзілік индексі» деп аталады. Оны “Ре-
портеры без границ” халықаралық ұйымы дайындайды. 

Сөз бостандығы индексіндегі үш ел сөз бостандығы ең жоғары бес елдің тізіміне 
енген.

 

СЛАЙД № 10

1. Норвегия 2. Швеция 3. Исландия

4. Дания 5. Жаңа Зеландия

 

СЛАЙД № 11
БАҚ бостандығы мен қоғамның демократиялану деңгейі

Сөз бостандығы индексіндегі үш ел сөз бостандығы ең жоғары бес елдің тізіміне 
енген. Мәселен, Норвегия демократия индексі бойынша да, сөз бостандығы рей-
тингінде де бірінші орында тұр. Одан кейін Швеция, Швеция демократия индексін-
де де екінші орында. Үшінші орында – Финляндия. Төртінші орында – Дания, Да-
ния демократия рейтингінде де төртінші орында тұр. Сөз бостандығы индексінің 
бестігін Нидерланды аяқтайды.

1. Норвегия 2. Швеция 3. Финляндия

4. Дания 5. Нидерланды
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 Ары қарай қарастырайық. Демократия деңгейі бойынша жаһандық ин-
дексте  үшін ші орында тұрған Исландия, сөз бостандығы индексінде оныншы 
орында. Демократия деңгейі жоғары елдер бестігін түйіндеген Жаңа Зеландия 
сөз бостандығы рейтингінде он үшінші орында. Финляндия Сөз бостандығы 
рейтингінде үшінші орында болса, демократия деңгейі бойынша оныншы 
орында. 
Бұл жерде мынандай заңдылықты байқауға болады. Елдің сөз бостандығы 
бойынша рейтингі жоғары болған сайын, оның демократия бойынша көрсет-
кіштері де сәйкесінше жоғары болады. Бұл 2017 жылдың деректері.

 

СЛАЙД № 12

ДЕМОКРАТИЯ 
ДЕҢГЕЙІНІҢ 

ИНДЕКСІ

СӨЗ 
БОСТАНДЫҒЫ 

ИНДЕКСІ
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3ОРЫН 10ОРЫН

5ОРЫН 13ОРЫН

9ОРЫН 3ОРЫН

10ОРЫН 5ОРЫН

 Исландия

Жаңа Зеландия

Финляндия

Нидерланды

 

СЛАЙД № 13
Бұл индексте қай елдердің рейтингі ең төмен екенін қарап көрейік: 
Демократия деңгейі бойынша соңғы бестік: Сауд Арабиясы, Гвинея бисау, 
Сирия, Чад, Солтүстік Корея.
Солтүстік Корея сөз бостандығы бойынша да соңғы орында. Оның алдында 
Қытай, Сирия, Түркменстан және Эритерия (Шығыс Африкадағы мемлекет)

ДЕМОКРАТИЯ 
ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША 
ЖАҺАНДЫҚ ИНДЕКС

СӨЗ БОСТАНДЫҒЫНЫҢ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ИНДЕКСІ 

Сауд Арабиясы Гвинея-Бисау

Сирия Чад

Солтүстік Корея

Қытай Сирия

Түркменстан Эритрея

Солтүстік Корея
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Екі рейтингті салыстырайық. Демократия көрсеткіші 
бойынша рейтингте артта қалған елдер сөз бостан-
дығы рейтингінде де бір-біріне жақын тұр.



 

СЛАЙД № 14ДЕМОКРАТИЯ ДЕҢГЕЙІ 
БОЙЫНША ЖАҺАНДЫҚ 

ИНДЕКС
СӨЗ БОСТАНДЫҒЫНЫҢ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ИНДЕКСІ 

142
ОРЫН

Қытай

153
ОРЫН

Эритрея

161
ОРЫН

Түркменстан

163
ОРЫН

Сауд Арабиясы

164
ОРЫН

Сирия

165
ОРЫН

Чад

166
ОРЫН

Гвинея-Бисау

167
ОРЫН

Солтүстік Корея

77
ОРЫН

Гвинея-Бисау

121
ОРЫН

Чад

168
ОРЫН

Сауд Арабиясы

176
ОРЫН

Қытай

177
ОРЫН

Сирия

178
ОРЫН

Түркменстан

179
ОРЫН

Эритрея

180
ОРЫН

Солтүстік Корея

 

СЛАЙД № 15

Салыстырар болсақ, Қазақстан “Сөз бостандығы” бойынша көршілерден артта 
келеді. Мәселен, Ресей бұл рейтингте 148-орында,  Қырғызстан 89-орында, Қа-
зақстан 157-орынға тұрақтаған. 

Елдегі демократия бойынша да Қазақстан серіктестеріне ілесе алмай келеді. Бұл 
рейтингте Ресей 122-орында,  Қырғызстан 106-орында, Қаэақстан 143-орында. 

Енді елдегі бостандық жайлы кеңірек ойласаңыз болады. 

ДЕМОКРАТИЯ ДЕҢГЕЙІ БОЙ-
ЫНША ЖАҺАНДЫҚ ИНДЕКС

СӨЗ БОСТАНДЫҒЫ БОЙЫН-
ША ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ИНДЕКС

Қырғызстан

Ресей

Қазақстан

Тәжікстан

Өзбекстан

Түркменстан

Қырғызстан

Ресей

Тәжікстан

Қазақстан

Түркменстан

Өзбекстан

106ОРЫН

122ОРЫН

143ОРЫН

151ОРЫН

161ОРЫН

161ОРЫН

89ОРЫН

148ОРЫН

149ОРЫН

157ОРЫН

168ОРЫН

169ОРЫН
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“Жала жабу” бабы бойынша қылмыстық қудалауды алып тастау 
“Жала жабу” бабы бойынша жазалау сөз бен БАҚ бостандығының деңгейіне кері әсер ететіні ақиқат. Медиа саласының заңгерлері осы жа-
заның нәтижесінде елдегі демократиялық режимге қауіп төніп тұр деген пікірде. Егер журналистерді түрмеде қамап немесе олардың кәсіби 
қызметтері үшін қылмыстық жазамен қоқан-лоқы көрсетілсе, онда БАҚ бостандығы ешқашан болмайды. 
ҚР Қылмыстық кодексінде “жала жабу” туралы былай делінген: 
1) Жала жабу, яғни басқа адамның абыройы мен қадiр-қасиетiне нұқсан келтiретiн немесе оның беделiн түсiретiн көрiнеу жалған мәлiметтер 
тарату –
2) бір мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
3) 2. Көпшiлiк алдында немесе бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып жасалған дәл сол 
іс-әрекет –
4) екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
5) 3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, адамды сыбайлас жемқорлық, ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасады деп 
айыптаумен ұласқан, сол сияқты ауыр зардаптарға әкеп соққан іс-әрекеттер –
6) үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыста-
рына не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады./
/// Қазақстан Республикасының Қылмыстық  кодексi  // 2014 жылғы 3 шiлдедегі № 226-V ҚРЗ.
Журналист құқылы: - алынатын ақпараттың дұрыстығын тексеруге. (ҚР БАҚ туралы заңы 20-бабы, 6-тар-
мағы) 
Әркім жергілікті атқарушы және мемлекеттік органдардан ақпаратқа қол жеткізуге құқылы. Мемлекет олар-
дың ақпарат алуға. зерттеуге, шығаруға, беруге және таратуға деген құқын қорғайды. 
Заңда бұл туралы не деген?
ақпаратқа қол жеткізу – мемлекет кепілдік берген, Қазақстан Республикасының Конституциясында және 
заңдарында бекітілген, ақпаратты заңмен тыйым салынбаған кез келген тәсілмен әркімнің еркін алу және 
тарату құқығы. 
Толығырақ ҚР “Ақпаратқа қол жеткізу туралы” Заңын қараңыз.

 

УПРАЖНЕНИЕ №2 «ЗАКОНЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 15 минут
 

 

СЛАЙД № 17
1-ҚАДАМ. қатысушыларды шағын топтарға бөліп, келесі заңдардың көмегі 
тиюі мүмкін тапсырмалар беру. Оқиғалар бойынша сурет салуға, көрініс 
қоюға болады.  

1-ТОП: Шындыққа жанаспайтын ақпарат таратқаны үшін жауапкершіліктен 
босатылатын жағдай. /// ҚР БАҚ туралы заңы 26-бап. //
мысалы, біреу әлдебір оқиға немесе жағдайға қатысты жалған ақпарат 
таратты. таратылған ақпарат бойынша оны сотқа тартты делік. Сот 
журналисті кінәсіз деп тапты. Неге?

2-ТОП:  Журналист құқылы: - алынатын ақпараттың дұрыстығын 
тексеруге. (ҚР БАҚ туралы заңы 20-бабы, 6-тармағы) 

ТАЛДАП КӨРІҢІЗ: Нақты ақпарат таратқаны үшін ешкім журналистен 
жауапкершілікті алып тастамайды. Бұл секілді немесе бұған ұқсас жайттар 
азаматтық қатынас негізінде қаралады.

3-ТОП: Ақпаратқа қол жеткізуге кепілдік беру және принциптері.  
Әркім жергілікті атқарушы және мемлекеттік органдардан ақпаратқа қол 
жеткізуге құқылы. Мемлекет олардың ақпарат алуға. зерттеуге, шығаруға, 
беруге және таратуға деген құқын қорғайды. 

Заңда бұл туралы не деген?

Ақпаратқа қол жеткізу – мемлекет кепілдік берген, Қазақстан 
Республикасының Конституциясында және заңдарында бекітілген, 
ақпаратты заңмен тыйым салынбаған кез келген тәсілмен әркімнің еркін 
алу және тарату құқығы. 
Толығырақ ҚР “Ақпаратқа қол жеткізу туралы” Заңын қараңыз.
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МҰҒАЛІМНЕН ҚОСЫМША:

           Мұғалімнің кәдесіне: 

Медиа саласының заңгерлері жалған ақпарат тарату кісі өлтіру, зорлық қылу секілді 
ауыр қылмыс екендігін және “сөз” үшін қудаламау керектігн жиі айтады. Бірақ, заң 
журналистерді өз материалдары үшін жауап беруді ғана емес, оны тексеруді, ізде-
нуді, деректерді анықтауды да қарастырады. Есіңізде болсын, бұл құқық әр азамат-
та бар. Сіз мемлекеттік органның жұмысы, қызметі немесе мемлекеттік және өзге 
де құпияға жатпайтын ақпаратты алуға, таратуға құқылысыз.

Мемлекеттік құпиялар - таратылуын мемлекет жалпы қабылданған халықаралық 
құқық нормаларына қайшы келмейтін әскери, экономикалық, ғылыми-техникалық, 
сыртқы экономикалық, сыртқы саяси, барлаушылық, қарсы барлаушылық, жедел-із-
дестірушілік және өзге де қызметті тиімді жүзеге асыру мақсатымен шектейтін, 
мемлекет қорғайтын мемлекеттік және қызметтік құпияларды құрайтын мәліметтер. 
/// ҚР “Мемлекеттік құпиялар туралы” Заңынан //

Толығырақ ҚР “Мемлекеттік құпиялар туралы” Заңын қараңыз.

 

СЛАЙД № 17

 

СЛАЙД № 18
           Сабақ қорытындысы. Түйіндер:

•  Ақпарат – бізді қоршаған орта туралы барлық деректер. 

• БАҚ маңызды қызметтер атқарады. Тек қана ақпараттық 
қызмет қана емес, әлеуметтендіру, мобилизация, қоғамдық 
пікірді қалыптастыру және т.б көптеген қызметі бар. 

• Сөз бостандығы мен демократия деңгейі бір-бірімен тығыз 
байланысты.

• «Сөз үшін» қылмыстық қудалауға жол бермеу керек.

• Кез келген адам ақпарат алуға құқылы. Әрине, егер ақпарат 
мемлекеттік құпияға немесе құпия ақпаратқа жатпаса оған 
тыйым салынбайды.
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ТАҚЫРЫП:
ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ 
МЕДИАСАУАТТЫЛЫҚ

2-САБАҚ

ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ МЕДИАСАУАТТЫЛЫҚ

Сабақ мақсаты: ақпаратқа сыни баға беруді қалыптастыруға, бұқаралық ақпарат құралдарының жалпы 
жұмыс тәсілін түсінуге жәрдемдесу

Міндеттері: 
- Сапалы журналистік ақпараттың қандай болуы керектігін анықтау.
- Оқушыларға қоғамға ақпараттың әсер ету мәселелерін түсінуге көмектесу.
- Қатысушылардың топпен жұмыс жасау қабілетін, көпшілік алдында сөйлеу, сөз саптау дағдыларын 
дамыту.
- Өз бетінше ойлауға баулу және өз көзқарасына, ой-пайымына өзі ғана жауапты екенін сезіндіру.

Сабақаралық байланыстар: адам мен қоғам, азаматтану 

Сабаққа қажетті құрылғылар:
- Проектор
- «Соқыр және піл» ойынына қажетті заттар
- 5-6 орамал немесе шарф, ойын барысында қатысушылардың көзін байлау үшін 
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Өткен сабақта біз ақпараттың не екенін, бұқаралық ақпарат 
құралдарына не жататынын білдік. БАҚ-ң қазіргі замандағы 
рөлін, демократия мен сөз бостандығының тығыз байланысты 
екенін түсіндік. Сонымен қатар, әр адамның ақпарат алу құқығы 
туралы да айттық. Яғни, ақпарат мемлекеттік құпия немесе 
құпия ақпаратқа жатпаса, онда мемлекеттік органдар өз қызметі 
жайлы ақпаратпен бөлісуге міндетті. 

 

СЛАЙД № 1

 

СЛАЙД № 2

Медиа және ақпараттық сауат-
тылық бойынша медиа курсты 
оқу барысында біз сіздермен бір-
ге журналистер жұмысы туралы, 
оқырман қандай ақпаратты алуға 
құқығы бар екенін, ал журнали-
стер қандай ақпарат таратуға 
міндетті екенін әңгімелейтін бо-
ламыз. Журналистік ақпараттық 
қандай болуы керектігін, қандай 
талаптарға жауап беруі қажетті-
гін, оқырман журналистік өнімнің 
сапалы екенін түсінуі үшін ақпа-
рат қандай болуы керектігін де 
бірге қарастырамыз. Сабақтың 
соңында медиа және ақпарат-
тық сауаттылықтың қандай ұғым 
екенін, оған не жататынын білетін 
боламыз. 
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 Журналистика тарихы ел билеушісінің жарлықтарын халық арасында дауы-
стап оқитын хабаршы, хабар беруші, шабармандардың саяси ақпаратты тарата 
бастаған кезінен, яғни орта ғасырлардан бастау алады. қазіргі журналистика «Ха-
баршы», «Трибуна», «Вестник» секілді кейбір басылымдардың аты сол заманды 
еске түсірсе керек. 

Журналистика  – өзекті ақпаратты жинау, өңдеу және бұқаралық коммуникация ар-
налары арқылы тұрақты түрде тарататын қоғамдық қызмет түрі. 

 

СЛАЙД № 3

Журналистика - 
(француздың  journal –

күнделік, газет деген сөзінен 
шыққан) – өзекті ақпаратты 

жинау, өңдеу және бұқаралық 
коммуникация арналары 

арқылы (мерзімді баспасөз, 
радио, телеарна, кино) 

тұрақты түрде тарататын 
қоғамдық қызмет түрі. 

 

СЛАЙД № 4

Журналистің негізгі міндеті – халықты жаңа сенімді, тексерілген деректермен 
қамтамасыз ету. Журналистің  мақала, жаңалық, репортаж, шолу, очерк жазу, тақы-
рып табу деген міндеттері де бар.

Мемлекет БАҚ жұмысына араласуға құзіретті емес. Журналистер жұмыс барысын-
да этика кодексін басшылыққа алады. Бұл – кәсіби қауымдастықтың өзін-өзі реттеу 
жүйесіндегі маңызды элемент. Олар журналистерді ақпаратты тексеруге, бірнеше 
ақпарат көзіне жүгінуге, кез келген мәселе бойынша барлық тараптың пікіріне құлақ 
асуға, бір жақты болмауға міндеттейді.  

Журнали́ст — Журналистиканы өзіне негізгі кәсіп еткен адам. Ол  фактілер, оқиға-
лар, адамдар, құбылыстар туралы ақпаратты аудиторияға жинап, өңдеп, қорытып 
барып, БАҚ-ты ақпаратпен толтырады.
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1-ҚАДАМ. Қатысушыларға сұрақтар қою. Ақпарат қандай болуы керек?

2-ҚАДАМ. Қатысушылардың жауабын тыңдау. 

1. Тексерілген
2. Өзекті
3. Жедел
5. Түсінікті
6. Толық
7.Дер кезінде
8. Нақты 
9.
10

 1-ЖАТТЫҒУ. ЖУРНАЛИСТІК АҚПАРАТ 
ҚАНДАЙ БОЛУЫ КЕРЕК? 

(ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ 10 МИН.)

 

АҚПАРАТ

 

СЛАЙД № 5

3-ҚАДАМ. Оқытушының толықтыруы. БАҚ ақпараты қандай болуы керек?

Ақпарат қандай болуы керек?

Сенімді

Өзекті 

Жедел  

Түсінікті  

Толық  

Дер кезінде  

Нақты

1
2
3
4
5
6
7
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ОБЪЕКТИВТІ АҚПАРАТ
Ақпарат біреудің көзқарасына, пайымына, ойына тәуелді болмаған жағдайда ғана 
ақпарат объективті бола алады. 
Мысал: 

«Далада күн жылы» деген –  субъективті пікір. Ал, «Далада ауа температурасы 
22°С» деген хабарлама объективті. Егер термометрде ешқандай ақаудың бары 
тіркелмесе, бұл факті. 

Объективті ақпаратты ешқандай ақаусыз өлшеу құрылғыларының көмегімен ала 
аламыз. 
Егер журналист материалды дайындағанда алдын-ала қате түйін жасамаса, егер 
зерттеп отырған тақырыбы бойынша өзінің жеке пікірін ғана дәлелдеуге ұмтылмаса, 
егер ол шындыққа толықтай көз жеткізсе онда ақпараттың объективті болу ықти-
малдығы жоғары. Әрине, бұл журналистің жеке пікірі болмайды деген сөз емес.  
Бұл журналист өзінің материалында өзінің пайымына, көзқарасына ғана сүйеніп 
қорытынды жасамауы керек дегенді білдіреді.

 

СЛАЙД № 6

 

СЛАЙД № 7
БАҚ материалындағы тепе-теңдік оқиғаның, конфликтінің барлық тараптарының 
пікірін айтуға мүмкіндік беру, яғни тараптардың барлығының пікірін тең тыңдау. 
Бұл өте маңызы ереже. Дауласып отырған екі тараптан басқа үшінші салмақты, 
бейтарап  пікір болуы керек. Оқиғаға сырт көзбен қарап, талдап-сараптап баға 
беретін сарапшы пікірі болуы керек. 

Мысалы, журналистен емделушілер ауруханадағы денсаулық сақтау қызметінің 
нашар көрсетілетіні туралы мәселе көтеруді сұрады. Емделушілердің ғана емес 
журналист аурухана басшылығының да пікіріне міндетті түрде жүгінуі керек. 
Қажет болса, денсаулық сақтау министрлігі немесе осы салаға жауапты мемле-
кеттік орган өкілдерімен пікірлесуі шарт. Таразы басын тең ұстау деген осы. 

Сарапшының 
көзқарасы 

Екінші 
тарап 

Бірінші 
тарап
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АҚПАРАТТЫҢ ТОЛЫҚТЫҒЫ

Ақпаратты түсінуге және түйін шығаруға мәлімет жеткілікті болса, онда ақпаратты 
толық деуге негіз бар. 

Мысал: тарихшының арманы – өткен дәуір туралы толық ақпаратты білу. Алайда, 
тарихи ақпарат ешқашан толық болмайды, сонымен қатар оқиға алыстаған сайын 
ақпараттың толықтығы да сирей түседі. Тіпті, біздің көз алдымызда болып жатқан 
оқиғалар да құжатталмайды, көбісі ұмытылып кетеді немесе бұрмаланады. Ақпа-
раттың толық болмауы қате қорытынды немесе бұрыс шешім шығаруға алып келіп 
соқтырады. 

1-ҚАДАМ. Қатысушылар арасынан 3-4 адам таңдап, олардың көздерін орамалмен байлаймыз.

2-ҚАДАМ. Қатысушыларға бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі заттар береміз (үлкен жұмсақ ойыншық, химия кабинетінен қандай да бір 
заттар (газшығаратын колба және т.б.). Қатысушылар заттың бір бөлігін қолымен ұстап көріп, қандай зат екенін анықтауы керек.  Әр 
қатысушы қолындағы заттың не екенін түсіндіреді. Оқытушы заттарды алдын-ала дайындап қойғаны дұрыс. 

3-ҚАДАМ. Соқырлар мен піл туралы өсиет әңгімені оқыңыз. Ежелгі үнділерден жеткен мынандай әңгіме бар: Бір ауылды алты соқыр 
адам өмір сүріпті. Бір күні оларға «бізге піл келіпті» деген хабар жетеді. Ол адамдар пілдің не екенін, түрінің қандай болатынын біл-
меген екен. Олар «пілді бәрібір көре алмаймыз, ең болмағанда ұстап көрейік» деген оймен пілдің жанына келеді.

«Піл деген – тіреуіш», -дейді пілдің аяғын ұстаған біреуі. «Піл деген – жіп екен»,- дейді екіншісі пілдің құйрығын ұстап көріп. «Жо–ға! 
Бұл деген ағаштың қалың бұтағы ғой»,- дейді пілдің тұмсығын сипаған тағы біреуі.  Пілдің құлағына қолы тиген төртіншісі пілді жел-
пуіш дейді. «Піл – үлкен бөшке»  дейді бесіншісі ішін ұстап көріп, ал алтыншысы пілдің азуын ұстаған соң, оны темекі шегетін тұтқаға 
ұқсатады. 

Соқыр адамдар арасында қып-қызыл дау туады. Әрқайсысы өз айтқанынан қайтпайды. Егер сол заматта көшеде өтіп бара жатқан 
дана адам тоқтамағанда, бұл әңгіменің немен аяқталары белгісіз болар еді. «Не болып жатыр?» деген сұраққа дауласушылар: «Піл-
дің неге ұқсайтынын білмей дал болып жатырмыз» деп жауап береді. Содан әрқайсы өз ойымен бөліседі. 

Сол кезде дана адам былай деп түсіндірген екен: «Сіздердің барлықтарыңыз дұрыс айтасыздар. Сіздердің әрқайсыларыңыз пілдің 
әртүрлі дене мүшесін ұстап көрдіңіздер.Шынымен де, сіздер айтып отырғанның барлығы да пілде бар» деген екен. 

СҰРАҚ: бұл өсиет әңгіменің толық ақпарат алумен қандай байланысы бар?

Мұғалім үшін: бір адам немесе бір зат туралы әртүрлі адамдардың көзқарасында бір шымшым болсын шындық болады. Өсиет әң-
гіменің негізгі ойын бір оқиға, құбылыс немес зат туралы толық ақпарат болмаған  жағдаймен салыстыруға болады. Пілдің бір дене 
мүшесін ұстап көріп қана, расымен де пілдің қандай екеніне көз жеткізе алмаймыз. 

 

СЛАЙД № 8

 2-ЖАТТЫҒУ. «СОҚЫРЛАР 
ЖӘНЕ ПІЛ» 
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АҚПАРАТТЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

Ақпараттың өзектілігі деген ақпараттың дәл қазіргі уақытта қажетті, 
маңызды болуы. Тек дер кезінде алынған ақпарат қана өзекті болады. 

Ақпарат екі себепке байланысты өзектілігін жояды. Ақпарат ескіріп ке-
теді немесе қажетсіз, маңызсыз болып қалады. Ақпараттың ескіруі деген 
уақыт өте келе ақпараттың өзінің құндылығын жоюы дегенді білдіреді. 
Ақпараттың ескіруі уақытқа ғана байланысты емес. Оны нақтылайтын, 
толықтыратын немесе толықтай жоққа шығаратын жаңа ақпараттың пай-
да болуы алдыңғы ақпарттың ескіруіне алып келеді

 

СЛАЙД № 9

 

СЛАЙД № 10
Ақпарат аудиторияға түсінікті болуы керек. Ойға қоным-
ды болуы, қисынды болуы, ыңғайлы әрі шағын формада 
берілуі ақпаратты қабылдауды жеңілдетеді. 
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№ Сабақ Тәулік (24 сағат) Апта Месяцы *4=
1 Тамақ (таңғы ас, түскі ас, кешкі ас) Айлар 
2 Ұйқы

3 Жаңалықтар мен фильм көру 

4 Үй жұмысын орындау 

5 Әлеуметтік желілерде уақыт өткізу (WhatsApp, Одноклассники, 
Facebook, ВК, т.б.)

6 Достармен интернеттен тыс уақытта араласу

7 Отбасымен араласу (ата-анамен, әпке-інілерімен)

8 Отбасына көмектесу (үй шаруасы т.б.)

9 Демалыс, хобби (өзіне уақыт жұмсау)

10 Спорт

11 Басқа
БАРЛЫҒЫ (САҒАТ) 24 сағат 168 сағат 672 сағат

5-ҚАДАМ. Оқытушының толықтыруы
14-18 жас аралығындағы жасөспірімдер бір күнде 8-9 сағат ұйықтауы керек дейді ғылымдар. Балалар ұйықтаған кезде олардың ағзасы, 
миы демалады, физикалық және ақыл-ой жүктемесінен кейін күші қайтадан қалпына келеді. Егер жасөспірімнің ұйқысы қанбаса, онда ол 
енжар, ашушаң, зейінсіз болып кетеді. Еңбекке қабілеттілігі  30 % азаяды. 
10-12 жасар жасөспірімдер компьютер алдында 0,5-1 сағат, 13-16 жас аралығындағылар 1,5-2 сағат отыруға болады. 
Назар аударыңыз! Егер сіздің көрсеткіштеріңіз қалыпты жағдайдан жоғары немесе төмен болса, онда күн тәртібіңізді реттеңіз. 

 3-ЖАТТЫҒУ. МЕНІҢ 
УАҚЫТЫМ 

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ 10 МИН.)

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ 10 МИН.) 

Адамның дүниетанымының қалыптасуына бұқаралық 
ақпарат құралдарының әсері зор. БАҚ адамдарға 
пайдасын да, зиянын да тигізуі мүмкін. БАҚ-тан келіп 
жатқан ақпараттан бас тарту қиын, тіпті мүмкін емес деуге 
болады. Ал, ақпараттың көз ілеспес ағымында қалай 
бағытты жоғалтып алмауға болады? Оған жауап: кез келген 
ақпаратты сыни тұрғыда қабылдау керек.

1-қадам. Қатысушыларға сұрақ: «медиасауаттылық» және 
«медиабілімберу» деген ұғымдарды қалай түсінесіз?

2-қадам. Қатысушылардың жауаптарын тыңдау.

 4-ЖАТТЫҒУ. МЕДИАСАУАТТЫЛЫҚ. 
МЕДИАБІЛІМБЕРУ 
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 Ең алдымен, терминологияны бір жүйеге келтіріп алайық. Егер 
сауаттылық сөзінің жалпы мағынасы тек оқып немесе жаза білу ғана 
емес, грамматика мен емле ережелеріне бойынша сауатты жазу қа-
білеті. Ал, медиасауаттылық медиамәтіндерді түсіну, талдау, сонымен 
қатар оларды дайындау қабілеті. 
Медиа және ақпараттық сауаттылыққа не жатады:

4-қадам. Талдау және пікір алмасу.

 

СЛАЙД № 11

МАС

өз ойын еркін 
білдіру және 
ақпараттық 
сауаттылық  

Цифрлік 
сауаттылық

Компьютерлік 
сауаттылық

Интернет  
сауаттылық

Электронды 
ойындарды ойнау 

сауаттылығы
Телесауаттылық КиносауаттылықЖаңалықтар 

сауаттылығы

Жарнама 
саласындағы 
сауаттылық

Медиасауаттылық

Ақпараттық 
сауаттылық

Кітапхана 
сауаттылығы

 

СЛАЙД № 12
Медиасауаттылыққа адамның мынандай қабілеттері жатады:

• БАҚ-ң қызметі мен рөлін түсінуі;
• Медиа-контентті бағалауы және сыни талдау жасауы;
• Мәдениетаралық диалог пен оқыту мен демократия үшін БАҚ-ты қолдануы;
• Жеке медиа контент өндіруі (медиаөнімдерді өз бетінше дайындауы). 
Оқытушы үшін: қазір жаңа медиа болып саналып жүрген әлеуметтік желілер 
әр адамға жеке контент дайындауға мүмкіндік береді (фейсбуктегі жазба, ин-
стаграммдағы суреттер, ютубтегі видео)

• Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және өзге де медиа-біліктілікті 
меңгеру (Грюнвальд медиабілім беру бойынша декларация, 1982 ж)

Сауаттылық 
оқи алу және жаза 

алу

Компьютерлік сауат-
тылық компьютерде 
жұмыс істеу дағдыла-

рын игеру

Ақпараттық сауат-
тылық компьютерді 
меңгеру, оған қоса 

ақпаратты ізеп тауып, 
оны өңдей алу

Медиасауаттылық 
медианың әртүрін-

де хабарлама жасау, 
бағалау және талдау
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            Медиабілімберу – елдің кез келген азаматының ақпарат алуға және өз пікірін 
білдіруге бағытталған негізгі құқықтарының бөлігі, ол демократияны қолдауға жәр-
демдеседі. 

ЮНЕСКО ұсыныстары, 2002

 

СЛАЙД № 13

 

СЛАЙД № 14
          Түйіндер:

•  Журналистің негізгі міндеті – жаңа 
тексерілген фактілерді адамдарға хабарлау.

•  БАҚ-тағы ақпарат объективті, толық, тепе-
тең, өзекті және түсінікті болуы керек.

•  Ақпаратты бірден емес, мөлшерімен 
қабылдау керек.

•  Медиасауаттылық – адамға қажетті 
заманауи дағды. 
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ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ МЕДИАСАУАТТЫЛЫҚ



ТАҚЫРЫП:
АҚПАРАТТЫ ТАҒАМ ДЕП 

ҚАРАСТЫРСАҚ...
АҚПАРАТТЫҚ “ФАСТФУД” СЫНИ 
ОЙЛАУҒА ҚАЛАЙ ӘСЕР ЕТЕДІ?

Сабақтың мақсаты:  Ақпаратты саналы түрде пайдалану және ақпараттық манипуляцияның объекті болмас үшін ақпарат түрлерін 
анықтау дағдыларын игеру.

Міндеттері:
• Аудитория санасында нақты бір көзқарас қалыптастыру және нақты бір әрекеттер жасауға шақыру үшін ақпараттың қандай түрлері қол-
данылатынын оқушыларға түсіндіру;
• Ақпарат түрлерін, факт пен пікірдің ара-жігін ажыратуды үйрету;
• Жаңа материлды толық меңгеру үшін практикалық жаттығуларды орындау.

Сабақ типі: құрама: жаңа материалмен танысу, тәжірбиеде тексеріп көру.

Сабақ формасы: интерактивті: қатысушылардың белсенді қатысуымен өтетін лекция және топтық жұмыстар.

Жаңа ұғымдар: ақпараттық «фастфуд», сыни ойлау, ақпарат түрлері, интернет-мем, лол.

Байланыс: адам мен қоғам, азаматтану.

Сабаққа қажетті құрылғылар: мультимедиалы проектор 

Сабақ барысы. 
1.Ұйымдастыру кезеңі. Мұғалімнің кіріспе сөзі. Сабақ тақырыбын, мақсатын хабарлау (2 минут)
2. Жаңа материалмен танысу. 

Сабақ жоспары 
- Ақпараттық «фастфуд» немесе неліктен ақпаратты саналы түрде қабылдау керек;
- Фэйктер, жалған ақпаратты не мақсатпен таратады, оны қалай ажыратуға болады, оның рас-өтірігін қалай тексеруге болады? 
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3-САБАҚ

АҚПАРАТТЫ ТАҒАМ ДЕП ҚАРАСТЫРСАҚ ...



           Өткен сабақта ақпараттың не екені туралы, ақпарат ағынының барлық са-
лаға әсер ететінін туралы айттық. Бүгін ақпарат түрлері жайлы сөз қозғамақшымыз. 
Интернет көмегімен әртүрлі ақпаратқа толықтай және абсолютті қол жеткізуге беріл-
ген мүмкіндіктен қолданушылар ақпарат толқынында жұтылып кетуі мүмкін. Әртүрлі 
суреттерді көріп, қызықты фактілерді оқып немесе вирусты видеоларды көріп, сіз 
ақпарат тұтынушыға айналуыңыз мүмкін. Манипуляцияның жетегінде кетуіңіз де 
ықтимал. Мысалы, елмен бірге дүрлігуіңіз мүмкін. Дегенмен, әр адам өз өмірін өзі 
басқара алады, дағдыларын дамыта алады. Бірақ интернет, газет, радио және теле-
визия секілді әртүрлі коммуникация құралдары ұсынған, заманауи технологиялар 
қолжетімді еткен ақпаратпен дұрыс жұмыс жасау керек.

 

СЛАЙД № 1
1-қадам. Пікір-талас. Бүгін біз ақпаратты тағам ретінде қарастырып көреміз.

Ақпарат дәл тағам секілді адамға пайдалы да, зиян да болуы мүмкін. Тіпті «фастфуд» та бола алады. Қалай ойлайсыз, 
ақпараттық «фастфуд» деген не? (Егер тыңдаушылар жауап бермесе, «фастфудтың» қандай тамақ екені туралы сөй-
лесіп көріңіздер. Одан кейін топтық талқылау әдісімен фастфудтың пайдасыз тамақ екенін анықтайсыздар. Ақпарат та 
адамға ешқандай пайдасы жоқ бос болуы мүмкін).

 1-ЖАТТЫҒУ. АҚПАРАТТЫҚ 
«ФАСТФУД» 
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АҚПАРАТТЫ ТАҒАМ ДЕП ҚАРАСТЫРСАҚ ...

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ 5 МИН.)



           21 ғасырды тұтыныс ғасыры деп атайды. Бұл тұрмыс зат-
тарына, тамақ, киім, гаджеттерге ғана қатысты айтылмаған, бұл 
жерде ақпаратты тұтынудың орны бөлек. Ал дәл қазір ақпарат-
тық тұтыну шектен тыс көп. Деректерге назар аударайық:

Интернетте ә р минут сайын не болады?

• 204000 электронды хат жолданады.

• Facebook-те 6 000 000 парақша, 20 млн.сурет қаралады, 2 460 
000 жазба жазылады.

• Youtube-те 1 300 000 ролик қосылады. Бұл порталға 72 сағат-
тық видеохабарлама жүктеледі. Youtube-ке бір минуттың ішінде 
жүктелген видеоларды көріп шығу үшін сіз үш тәулік бойы тамақ 
ішпей, ұйықтамай көруіңіз керек.

• Гуглдың іздеу жүйесі бір минутта 4 000 000 сұранысты өңдейді.

• Вотсап мессенджерде бір минутта 347 222 сурет жіберіледі.

• Твиттерде 277 000 жазба жарияланады.

• Инстаграмда 216 000 жазба жазылады. 

 

СЛАЙД № 2
(Материалдар: мессенджер аттары жазылған картинкалар; кез келген түрлі-түсті журнал, мысалдар жазылған парақ және қаламсап, 
тапсырмалар жазылған карточкалар)
1-қадам. Алты оқушыны ортаға шақыру керек (ең белсенді, ашық оқушыларды таңдаған дұрыс). Олардың біреуі өз еркімен сыртқа 
шығады, қалған оқушыларға тапсырмалар жазылған карточкалар таратылады. Тапсырманы орындауға және дайындалуға 1 минут 
беріледі. 
2-қадам. Ерікті сыныпта мысалдар жазылған парақты алады. Ол бір минуттың ішінде барлық мысалды жазбаша түрде орындауы 
керек.Ол кезде карточка алған басқа оқушылар өздерінің тапсырмаларын орындауға көшеді. «Ақпарат арналары» ойынын ойнайтын 
оқушыларға арналған карточкалар (бастарына киюге  немесе киімге қыстыруға болады)

Арна атауы Орындаушыға арналған тапсырма 
«Youtube» Вы должны изображать какое-то действие вместе и разговаривать при этом по смыслу. Например, сцена в ма-

газине (подружки меряют одежду), или два парня боксируют, или любое другое действие вдвоем.
2 адам Қандай да бір әрекетті бірге жасауларыңыз керек және мағыналы әңгіме айтуларыңыз қажет.  Мысалы, дүкен-

нен көрініс (екі қыз киім өлшеп жатыр) немесе екі жігіт бокстасады немесе  басқа да әрекетті таңдауға болады. 
Facebook Кез келген журнал немесе газетті қолына алып, оны парақтап, сыныптастарына суреттерді көрсетіп, олардың 

назарын аударатындай екпінмен суреттің астындағы мәтінді дауыстап оқу керек. Кез келген тақырыпты алуға 
болады, мысалы ауа-райы, саясат т.б. Ең бастысы тоқтап қалмау керек!

WhatsUpp Сыныптасыңа сөйлеу керек, бірақ әр сөйлемнің алдында бір дыбыс шығару керек. Мысалы, «динь-динь, қайыр-
лы таң!», «динь-динь, сабақтан қашан келесің?» және т.б. 

Instagram (қыз бала) Сыртқа шыққан оқушыға қарап таңғы асқа не жегеніңді, мектепке келе жатқанда кімді, нені көргеніңді, қандай 
киім алғаныңды тоқтамай айтуың керек. Әр сөйлем «қара, мен...» (бүгін сатып алдым, кеше тауып алдым» деп 
басталуы керек. 

 2-ЖАТТЫҒУ. 
«АРТЫҚ АҚПАРАТ» 
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ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ 10 МИН.)



Бір минуттан кейін ерікті оқушының қанша тапсы-
рманы орындағанын көреміз.  

Оған қойылатын сұрақтар: тапсырманы орын-
дау қиын болды ма? Егер қиын болса, нақты не-
ден қиналды? Сыныптастырнан естіген не көрген 
ақпаратты есінде сақтады ма? Егер «жоқ» деп 
жауап берсе, не себепті? Есінде қалса, неліктен 
есінде қалды? Ақпаратты кім айтты? Ол тапсыр-
маны орындауға кедергі келтірді ме? Оқушылар 
пайдалы ақпарат айтты ма?

Барлық оқушылар бұл жаттығудың мақсатын бір-
ге талқылайды. 

Түйін: «Қоқыс» ақпарат адамның уақытын алады. 
Нәтижесінде адамның миында ештеңе қалмайды, 
қарапайым тапсырма орындағанда да көп қате 
жіберіледі (егер тапсырмада қате кетсе).

4-қадам. Оқушыларға сұрақ: «Ақпараттық 
фастфуд» деген не, оның бұл жаттығуға 
қандай қатысы бар?

Еріктіге арналған карточка:

 
2-ЖАТТЫҒУ. «АРТЫҚ АҚПАРАТ» ҰСЫНЫЛАТЫН УАҚЫТ 10 МИН.)

 

26 + 47 = 37 + 18 =
94 - 64 = 38 + 26 =
56 - 29 = 75 - 6 =
50 - 47 = 17 + 49 =
52 - 17 = 29 + 41 =
90 - 16 = 74 + 8 =
27 + 47 = 60 - 13 =
25 + 37 = 73 - 18 =
94 - 65 = 350 - 1 =
63 - 28 = 14 + 7 =
56 + 8 = 31 - 15 =
64 + 18 = 39 + 45 =
40 - 38 = 39 + 9 = 30

 

СЛАЙД № 3

Жеңіл, пайдасы жоқ, көңіл көтеретін ақпарат. Аз ғана мөлшерде аса зияны 
жоқ, бірақ оны тұрақты түрде тұтыну миға салмақ салады. 

Тұтынып отырған ақпарат сапасы да тамақ сапасы секілді жоғары болуы керек. 
Бұл тікелей адамның ойлау қабілетіне әсер етеді. Есіңізде болсын, барлық ақпарат: 
мақалалар, кітаптар, жазбалар және суреттер мидың жұмысына әсер етеді. Адам-
ның миы жеңіл ақпаратқа толып кетсе, онда тек тұтынушы болып қалады. Бірінші-
ден, ол уақытты өлтіреді. Сіз әлеуметтік желіге қанша рет кіресіз, көзіңізге түскеннің 
барлығын қатарынан оқып жатып бірнеше сағаттың байқалмай өтіп кеткенін көп 
байқайсыз ба? Екіншіден, сіз ақпаратты талдау қабілетіңізден айрыласыз. 
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61 - 47 = 16 + 35 =
51 - 24 = 88 + 6 =
65 - 28 = 11 - 7 =
16 + 84 = 43 + 38 =
57 - 19 = 7 + 19 =
59 + 42 = 48 + 37 =
29 + 32 = 54 - 28 =
35 + 47 = 60 - 15 =
23 + 29 = 28 + 4 =
35 + 28 = 62 + 18 =
48 - 39 = 27 + 48 =
19 + 14 = 15 + 18 =
86 + 7 = 90 - 24 =
350 - 1 = 41 - 25 =
32 - 25 = 800 - 70 =
18 + 73 = 81 + 19 =



 Ақпаратты тұтынуда ақпраттың көлемі емес, оның сапасы мен өзектілі-
гі маңызды. Адамдар көбірек білуге, білетінін көрсетуге, таратуға талпынады. 
Бірақ бұл ат-үсті білім деуге болады. Бұл деген интернет ұсынған ақпараттың 
барлығын ойланбай оқи беру, сол сәтте әлеуметтік желілерде барлығымен 
бөлісу ақпаратты қорытуға мүмкіндік бермейді. Адамның ағзасы майларды жи-
нағаны секілді, мида қажетсіз деректер жинала береді.

Ақпаратты сапалы түрде талдау үшін уақыт керек. Оқып болған соң, оны ойла-
нып қорыту керек, қажет болса бірнеше сұрақтар қою да артық етпейді. Бірақ 
оған уақыт мұрша бермейді.  

 

СЛАЙД № 4

 

СЛАЙД № 51-қадам. Мұғалім мемдері бар слайдты көрсетеді.
Бұлар «мем» деп аталатынын барлықтарыңыз білесіздер. 

 

3-ЖАТТЫҒУ. «LOL» 
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ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ 5 МИН.)

ТАҢҒАЛАРЛЫҚ

МЕМ дегеніміз
осы екен ғой 



 Мем (ағыл. meme) — мәдени ақпарат өлшемі. Кез келген идея, символ, әдет, 
жүріс- түрыс сөз, хат, видео, ым, ишара арқылы саналы немесе бейсаналы түрде 
адамнан адамға берілетін іс-әрекеттер. 

Мем – танымал фраза немесе кейіпкердің көмегімен ішкі сезімді білдіру тәсілі

 

СЛАЙД № 6

 

СЛАЙД № 7
Соңғы уақытта виртуалды байланыста адам бірдеңеге көзқарасын, эмоциян 
білдіру үшін әртүрлі картинкаларды жиі қолданып жүр. 

Неліктен адамдар сөздің орнына біреудің стандартты тіркестері мен картинка-
ларын қолдануға әуес болып кетті? Сіз өзіңіз  бұлай жиі істейсіз бе?

Мұғалімге арналған ақпарат: 

Қазір көп адамдар эмодзи (смайликтер мен мессенджерлердеі белгілер) бар-
шаға түсінікті халықаралық байланыстың жаңа тілі дейді.
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              LOL лол немесе эл-о-эл деп оқылады (ағыл. Laughingoutloud -  дауыстап 
күлу; немесе lotsoflaughs көп күлкі) – ағылшын тіліндегі акроним, интернет-мем. 
Термин желіде жазбаша түрде күлуді білдіреді. 

Адам коммуникация үшін шектеулі сөздерді қолдануға үйреніп кеткенде, ақпартты 
шектен тыс тұтынудың мысалы.

Бұл картина немесе мем ақпарат тұтынушы заманауи адамды бейнелейді. Адам 
ойланудың орнына «лол» деп қысқа жауап бере салады.

 

СЛАЙД № 8

 

СЛАЙД № 9

2-қадам. Талқылау кезеңі мен мұғалімнің презентациясы. 

Неге біз мұндай болып юара жатырмыз? (оқушылардың жауаптарын 
тыңдаймыз)  

Себебі, біз ақпараттық «фастфудты» тұтынамыз. Адамдар өз беттерінше 
тіркестер табуға, ойын нақты жеткізуге ерінеді. Дайын тіркестерді қолдану 
олар үшін үйреншікті болып кетеді. 

Оқушыларға сұрақ:  Ақпараттық тұтыну несімен қауіпті? Талқылау, оқушы-
лар мысал келтіреді. 

Сыни ойлау қабілетінің жұмыс істемей қалған сәтінде қауіпті. Сыни ойлау 
–  бағдарды жоғалтып алмауға, дұрыс шешім қабылдауға және зияны тиетін 
нәрселерден бас тартуға көмектесетін қабілет. Сыни ойлау қабілеті тоқтап 
қалғанда адам талдау қабілетінен айрылады. Нәтижесінде адам оқығанның 
барлығына сене беретін болады. Жазылғанның барлығына сене беруге бол-
майды.

Сонымен, cыни ойлау тақырып немесе оқиғаны сізге көрсеткен тұсын ғана 
емес әр қырынан көру. Ақпаратпен қалай жұмыс жасау керек? Көзге түскен-
нің барлығын оқымау керек. Кезекті ақпаратты оқып отырғанда бұл ақпарат-
тың қандай пайдасы болатыны туралы ойланыңыз. 

Сіз танысқан жаңа ақпарат көзқарасыңызды өзгертуге көмектесе ме? Сіз 
мектеп бітіргенде, одан кейін ЖОО бітіргенде, жұмыс іздегенде  сіздің қан-
ша ақпарат білетініңіз емес, ақпаратты талдау, маңызды дүниені көріп, оны 
практикада қолдана білу қабілетіңіз маңызды. Миыңызды қажетсіз ақпарат-
пен толтырмаңыз. 

3-қадам. Оқушыларға сұрақ: 

Сіздің ойыңызша, ақпараттық «фастфудтан» мүлде бас тартқан дұрыс па? 
(ауызша, тез). Оқушылардың жауаптарын тыңдау. 
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 Сыни ойлау қабілетінің жұмыс істемей қалған сәтінде қауіпті.
 
Сыни ойлау бағдарды жоғалтып алмауға, дұрыс шешім қабылдауға және зияны 
тиетін нәрселерден бас тартуға көмектесетін қабілет. Сыни ойлау қабілеті тоқтап 
қалғанда адам талдау қабілетінен айрылады. Нәтижесінде адам оқығанның бар-
лығына сене беретін болады. Жазылғанның барлығына сене беруге болмайды. 
 
Өзіңізге мына сұрақтарды қойыңыз:
Бұл ақпаратты қалай қолдануға болады?
Бұл ақпарат сіздің өміріңізді жақсартуға жарай ма?

 

СЛАЙД № 10

 

СЛАЙД № 111-ҚАДАМ. Өткен сабақта ақпараттың растығы және объективтілігі туралы 
айтылды. Мына сурет туралы не ойлайсыз?

2-ҚАДАМ. Сұрақ: бұл суреттің қайдан шыққанын білесіз бе? Айтып беріңіз.

3-ҚАДАМ. Егер ешкім білмесе, хабарландыру мәтінін дауыстап оқыңыздар.

4-ҚАДАМ. Оқушыларға сұрақ:
1. Хабарландыруды оқыған соң, күшіктерді тегін алғысы келген адамдар көп 
болды деп ойлайсыз ба?
2. Әлеуметтік желілерде өзінің парақшасында күшіктерге көмектескісі келіп 
хабарландырумен бөліскісі келген адамдар көп  пе?
3. Сіздің ойыңызша, бұл хабарландыру қандай мақсатпен таратылды?

5-ҚАДАМ. Фейктің шығу тарихын айтып беріңіз.  Бұл суреттің әлеуметтік 
желілерде таралып жатқанына бірнеше жылдың жүзі болды. Бұл жазбаға 
қандай сұрақтар қоюға болады? Сыни тұрғыда қарастырыңыз, хабарланды-
рудан сіздің күмәніңізді тудырған сұрақтарды табыңыз. 

6-ҚАДАМ. Оқушылардың жауаптарын тыңдаңыз. 

7-ҚАДАМ. Мұғалімнің толықтырулары.
• Неліктен күшіктерді өлтіргісі келген адамдар тұратын елді-мекен, қала не-
месе елдің аты жазылмаған? 
• Көрсетілген нөмер арқылы кіммен байланысуға болады? Күшіктердің қан-
шасы ұрғашы, қаншасы еркек?
• Өте қымбат тұратын күшіктерді не себепті өлтіргелі жатыр? Ресейде бұл 
күшіктің бағасы 300 доллар айналасында. Себетте барлығы 15 күшік бар, 
демек барлық күшіктің бағасы 4500 доллар емес пе?
• Егер басқа қалада, тіпті басқа елде тұратын болсаңыз, бұл ақпаратты та-
ратудың қандай себебі бар?

 4-ЖАТТЫҒУ.ФЕЙК, 
ЖАЛҒАН АҚПАРАТ 

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ 8 МИН.)
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Балалар, кішкентай күшіктер кімге керек, 
тегін, асыл тұқымды, сұрастырып көріңіз-
дерші. Әйтпесе қожайныдары суға батырып 
жібермекші. 8-952-542-60-05 Сұрап көріңіздер.



 Жалған («фейк») жаңалықтар – бұл ақпараттық мистификация немесе әле-
уметтік желіде және дәстүрлі БАҚ-та теріс ақпаратты қасақана тарату. Бұл көбіне 
саяси немесе қаржылық пайданы көздейді.

Мұндай ақпарат фэйк деп аталады, ағылшынның fake сөзінен шыққан. Жалған 
(«фейк») жаңалықтар – бұл ақпараттық мистификация немесе әлеуметтік желіде 
және дәстүрлі БАҚ-та теріс ақпаратты қасақана тарату. Бұл көбіне саяси немесе 
қаржылық пайданы көздейді.

 

СЛАЙД № 12

 

СЛАЙД № 13

Айфон, айпад және басқа да техникалар ойнатылып жатады. Мұндай хабарланды-
руларға қандай сұрақтар қоюға болады? Оқушылардың пікірін тыңдаңыз.142
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Жалпы, менде мынадай жағдай болды: мен iPad-қа тапсы-
рыс бердім, бірақ маған екеу әкелді, ал екіншісі маған қажет 
емес (менің отбасымда сенсорлық телефондарды ұнатпайды 
және т.б.). Мен оны сатып жіберер едім, бірақ қазіргі заманғы 
ақша-несие жүйесі маған аса ұнамайды және ақшаға басты 
орынға шыққан әлемді мүлдем ұнатпаймын - мен оны осы 
хабарламаны таратқан кездейсоқ адамға беремін. Және де 
мағанесуас деп жазудың қажеті жоқ, өзім де білемін. Ал, сый-
лық үшін Ресей поштасына рахмет.

Жалпы, менде мынадай жағдай болды: мен iPad-қа тапсы-
рыс бердім, бірақ маған екеу әкелді, ал екіншісі маған қажет 
емес (менің отбасымда сенсорлық телефондарды ұнатпайды 
және т.б.). Мен оны сатып жіберер едім, бірақ қазіргі заманғы 
ақша-несие жүйесі маған аса ұнамайды және ақшаға басты 
орынға шыққан әлемді мүлдем ұнатпаймын - мен оны осы 
хабарламаны таратқан кездейсоқ адамға беремін. Және 
де мағанесуас деп жазудың қажеті жоқ, өзім де білемін. Ал, 
сыйлық үшін Ресей поштасына рахмет.



               Ешқандай пайдасы болмаса, пәтер мен көлікті айтпағанда, ешкім де 
техниканы тегін таратпайды. Мұндай фэйк хабарландырулар бір-біріне ұқсас 
келеді. Ұтыс ойындарының демеушілері көрсетілмейді. 
Ұтыс ойындарын өткізіп жатқан компанияның байланыс деректері де берілмей-
ді. Мұндай жазбалардың авторлары көбіне желіге жаңадан тіркеледі. Олардың 
бұған дейін не жазғанын, олардың белсенділігін байқаңыз.Оның парақшасын 
компания атынан ашылғанын не өмірде бар адам екенін анықтауға тырысыңыз. 
Негізінен ірі көлемдегі ұтыс ойындарын сәйкесінше танымал ірі компаниялар 
ұйымдастырады. 

 

СЛАЙД № 14

Осылай болып қалды, мен басқа елге тұруға кетіп 
барамын, өз бизнесімді ашамын, кәдімгі адам 
сияқты өмір сүремін. Менің 2 пәтерім бар, біреуі 
Ростов-на-Дону, екіншісі Мәскеуде. Олар маған 
енді қажет емес, оларды сатуға ерініп тұрмын, 
бас қатырғым келмейді. Мен осы жазбаны та-
ратқан екі кездейсоқ адамға 2 пәтерімді беруге 
шешім шығардым. Жеңімпазды бір айдан кейін 
кездейсоқ сандар генераторы анықтаймынү
PS: менің ақыл-есім дұрыс. Оған қоса) бұл спам 
емес.
Кеттік!

Осылай болып қалды, мен басқа елге тұруға кетіп 
барамын, өз бизнесімді ашамын, кәдімгі адам 
сияқты өмір сүремін. Менің 2 пәтерім бар, біреуі 
Ростов-на-Дону, екіншісі Мәскеуде. Олар маған 
енді қажет емес, оларды сатуға ерініп тұрмын, бас 
қатырғым келмейді. Мен осы жазбаны таратқан екі 
кездейсоқ адамға 2 пәтерімді беруге шешім шығар-
дым. Жеңімпазды бір айдан кейін кездейсоқ сандар 
генераторы анықтаймынү
PS: менің ақыл-есім дұрыс. Оған қоса) бұл спам 
емес.
Кеттік!

1-ҚАДАМ. Екі картинканы көрсету:
2-ҚАДАМ.  Қайсы фейк, қайсы шынайы сурет? Айфон ойнатылған ұтыс ойының қайсы рас?
3-ҚАДАМ. Тақтаға өз еркімен бір оқушы шығады. Ол ненің  рас, ненің өтірік екенін қандай бел-
гілер бойынша анықтайтынын тақтаға жазады. Қалған оқушылар көмектеседі.
Мұғалімге көмек: 
1-сурет шынайы. («Светофор» интернет-дүкені) онда ұтыс ойынын кім өткізіп жатқаны жа-
зылған; конкурс ұйымдастырушыларын офф-лайнда (телефон арқылы, мекен-жайы көрсетіл-
ген) табуға болады, олардан өткізіліп жатқан конкурс туралы қосымша ақпарат алуға болады. 
Конкурс туралы ақпараттан ұтыс ойынының мақсатын білуге болады. Мақсаты: Фейсбуктені 
«Светофор» дүкенінің парақшасының жазылушыларының санын 
көбейту.
2-сурет  – фейк:  Жомарттықтың себебін түсіну қиын. Сөйлем-
дерден бұрынғы фейктерден алынған тіркестерді табуға болады. 
Мысалы, «ақшамен арбалған әлемді жаным сүймейді». Байланыс 
телефондары көрсетілмеген, хабарламаны кім жазғаны да белгісіз.  
Шынайы ұтыс ойындарының жалғасы болатынын түсіндіру керек. 
Мәселен, ұйымдастырушылар үшін бұл маркетингтік амал және 
бедел үшін жасалады. Мысалы, дүкеннің фейсбук парақшасында 
кездейсоқ санды таңдау жүйесі арқылы конкурс жеңімпазының қа-
лай анықталғаны туралы видео бар.  
Оқушыларға дүкеннің фейсбуктегі парақшасында жеңімпаздың 
қалай таңдалғаны туралы видео, одан соң жеңімпаздың суреті жарияланды.

Фэйктердің мақсаттары әр түрлі. Біріншіден, алаяқтық. Мысалы, айфон ойнатылған жағдайда жеткізу үшін ақыны алдын-а-
ла жіберу керек делінуі мүмкін. Сіз ғана емес, мұндай талап  бірнеше мың адамға қойылады. Ал, пәтер ойнатылатын ұтыс 

ойындары құрылым компаниясы жасаған вирусты жарнама болуы да мүмкін. Халық қызығуы мүмкін, ал ұтыс ойындарын 
алаяқтардың кезекті әрекеті дей салу оңай. Немесе бір ресурстың оқылым санын көбейту үшін арнайы ашылады. 

 5-ЖАТТЫҒУ. ФЕЙК – ФЕЙК ЕМЕС 
(ОҚУШЫЛАР ТАҚТАҒА ШЫҒАДЫ)
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Бұл сурет туралы кім біледі? 

Бірнеше жыл бұрын мына сурет әлеуметтік желілерде жаппай таралды. 
Суретте сириялық жетім қыздың әке-шешесінің мәйіттерінің арасында 
жатқаны бейнеленген. Көптеген қолданушы бұл оқиғамен бөлісті.

 

СЛАЙД № 15

 

СЛАЙД № 16

Ал, мына сурет оқиғаның жалғасы. Бұл сурет қойылымдық сурет, оны Сауд Араби-
ясының фотографы түсірген. Жобаның мақсаты – ата-анаға деген махаббаты көр-
сету. Жұмысының қайғылы оқиғамен байланысты тарап кеткеніне фотографтың өзі 
таң қалады. Ол суреттің Сирияға ешқандай қатысы жоқ екенін айтып жүр. 

Алайда, фейк жаңалықтар телевизия арқылы да таралады.
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Журналист қателігі туралы видеоны көрсету:

https://www.youtube.com/watch?v=AaxsUN84o90&feature=youtu.be

 

СЛАЙД № 17

 4-ЖАТТЫҒУ «ТВ-
ДАҒЫ ФЕЙКТЕР» 

 

 

СЛАЙД № 18

Анықтама: 

1971 жылы кеңес геологтары Түркменстанның Дарваза ауылы маңынан 
жер астында газдың жиналып қалғанын анықтады. Ұңғымаларды бұрғы-
лау мен қазу жұмыстарының нәтижесінде геологтар жер асты кавернаны 
(бос кеңістік) тапты. Содан жер ішке қарай қопарылып, газға толған  үл-
кен тесік пайда болды. Бұрғылау мұнарасы барлық құрылғылармен  және 
көліктермен бірге тесікке құлады. Бұл оқиғадан адамдар зардап шекпеді. 
Адамдар мен малдар үшін зиянды газдар сыртқа шықпас үшін газды өртеу 
туралы шешім қабылдады. Геологтар өрт бірнеше күннің ішінде сөнеді 
деп жоспарлаған, алайда олар қателесіпті. 1971 жылдан бері картерден 
шығып жатқан табиға газ күні-түні жанып тұр. 

Бұл журналистің жіберген қателігі, редактор видеоның рас-өтірігін тексер-
меген. Кейде аудиторияда нақты бір пікір қалыптастыру үшін жалған ақпа-
рат әдейі таратылады. Қасақана жасалған дезинформация мысалдары 
да жиі кездеседі. Ол аудиторияда нақты бір пікір қалыптастыру үшін жа-
салады. Қазіргі таңда ақпарат өте маңызды құрал болып саналады. ТМД 
елдерінде, соның ішінде Қазақстанда, Ресейде, Қырғызстанда және басқа 
да посткеңестік елдерде ақпарат таратудың ең негізгі құралы телевизия 
болып тұр. Бұл елдерде телевизия халық үшін ақпарат алудың негізгі құра-
лы қызметін атқарады. Сол себепті, телеарналардың нені көрсетіп, нені 
көрсетпеуіне араласқысы келетін фигуралар көп. 

Түйін: Біздің әрқайсымыз ақпарат тұтынушымыз. Егер телеарналар осын-
дай фэйктерді әдейі жасайтын болса, демек көрермен оған жол беріп отыр 
деген сөз. Көрермен барлығына сене береді
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Теледидарда дафейк кездеседі:



 

СЛАЙД № 19

Мысалы, Отандық БАҚ 1-сәуір күні әдейілеп бірнеше жалған ақпарат жари-
ялаған. Мәселен, Атыраудағы бала әлемдегі ең қиын есепті шешті немесе 
ақырзаман тағы да жақындады деген сияқты. 

https://factcheck.kz/glavnoe/atyrauskiy-geniy-i-dozhd-iz-zolota-1-aprelya-
v-kazaxstanskix-smi/ 

Мұғалімнің анықтамасы: Қазақстан телеарналарында сәуірдің алғашқы 
күніне арнап жалған ақпарат жариялағанын әлі кездестірмедік. Алайда, 
интернет басылымдар шетелдік әріптестерінен артта қалар емес. Өткен 
жылғы Атыраулық бала туралы оқиға есіңізде болар?! Бәрі де жарыса жаз-
ды, артынан оның арнайы шығарылған қалжың екені анықталды. Шынтуай-
тынында, бұл Қазақстандық медиадағы алғашқы фейлдың бірі еді.

1-қадам. Оқушыларды екі топқа бөлеміз.  
2-қадам.  Карточкаларды алдын-ала дайындаған жөн. 
(бірінші топқа №1, екінші топқа №2)
3-қадам. Тапсырма: суретке қарап, оқиға туралы қысқаша әңгіме ойлап табыңыз.  
4-қадам. Топтар жұмыстарымен таныстырады. Жауаптарын тыңдаңыздар. 
5-қадам. Мұғалімнің толықтыруы.  Талқылап болған соң, суреттің толық нұсқасын экранға шығарамыз.  

Сұрақ: суретте бейнеленген оқиға туралы ойыңыз өзгерді ме?

 
6-ЖАТТЫҒУ. СОЛДАТТАР (ҰСЫНЫЛАТЫН УАҚЫТ: 7 МИНУТ)

 150

151

АҚПАРАТТЫ ТАҒАМ ДЕП ҚАРАСТЫРСАҚ ...

АҚПАРАТТЫ ТАҒАМ ДЕП ҚАРАСТЫРСАҚ ...



             6-қадам. Оқушылардың жауаптарын тыңдау 

Суреттің бірінші бөлігіне қарап тұтқынға жасалып жатқан қатігез әрекетті көреміз. Екінші бөлікке қарап шатасуға болады. 
Әскердегі солдат су ішкізіп жатыр немесе  тұтқынға өте жақсы қарап жатыр. Дегенмен, ақиқат мынандай: мұнда тұтқынға 
деген жақсы қарым-қатынас та, қатігездік те жоқ. Иә, суреттегі тұтқын. Бірақ оны ешкім қорлап жатқан жоқ. Бірақ басына 
тақалған автоматқа қарап оған қасындағылар сенбейді деген болжам жасауға болады.

Осы суреттен соң жаңа «мем» пайда болды. Ол әртүлі мүдделі тараптардан әртүрлі ақпарат алуға болатынын көрсетеді.

Бұқаралық ақпарат құралдары оқиғаны толықтай, жан-жақты беру керек деген кәсіби қағидаға бағынуға міндетті. Көбіне 
журналистер бірінші ақпарат көзінен алынған оқиғаны толық баяндайды. Алайда, оқиғаны бір қырынан ғана көрсететін БАҚ 
жетерлік. Не маңдайына автомат тақалған тұтқынды, не су ішіп жатқан солдатты. 

Оқиға туралы, тенденция туралы көп білген сайын, картинаны толығырақ білу мүмкіндігі де арта береді. Егер оқиғаға бір 
жағынан ғана қарасаң, онда не болғанын толық біле алмайсың. Жоғарыдағы жаттығудың мақсаты осы.

Әртүрлі жағдайларға байланысты толық ақпарат алу мүмкін болмаса, мысалы болған оқиғаның бір бөлігі туралы ақпарат 
әдейі жасырылса, сыни ойлау қабілеті көмекке келеді. Соның арқасында біз қосымша сұрақтар қойып, оған жауап іздей 
бастаймыз. 

Егер оқушылар сурет тарихы туралы толығырақ білгісі келсе, мына ақпаратпен бөлісуге болады: 

Ақпарат: https://voynavfoto.jimdo.com/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%B0
%D0%BA%D0%B5-2003-2011/

Америкалық 15-экспедициялық бөлімшенің теңіз жаяу әскерінің солдаты ирак солдатына су ішкізіп жатыр. Олар солтүстік 
Кувейт жақтан Ирак территориясына кіргеннен соң бір сағаттан соң 200-ге жуық ирак солдаты тұтқынға берілді. Сурет 2003 
жылы түсірілген. Ирактың оңтүстігі, 21 наурыз 2003 жыл. 

 

СЛАЙД № 20
           Сабақ қорытындысы. Түйіндер:

• Біз естіген, оқыған, көрген ақпараттың 
барлығы рас емес.
• Фото, аудио, видео ақпаратты сыни 
тұрғыда қабылдау керек.
• Сыни ойлай алмайтын адамның шешім 
шығаруы да қиын.
• Ақпаратты тұтынғанда адам өзіне сұрақ 
қою керек.
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ТАҚЫРЫП:
АҚПАРАТТЫҢ  

АДАМҒА ӘСЕРІ
АҚПАРАТТЫҢ  АДАМҒА ӘСЕРІ

Сабақ мақсаты: өз бетінше сыни ойлау қабілетін дамытуға көмектесу.

Сабақ міндеттері:
• Ақпараттың адам санасына әсер ету мәселелерін қарастыру;
• Ақпараттың жағымды және жағымсыз әсерін анықтау;
• Оқушылардың топпен жұмыс жасауға баулу;
• Оқушыларды коммуникативті болуға, өз пікірлерін еркін білдіруге баулу. 

Сабақ формасы: топтық жұмыс

Жаңа ұғымдар: манипуляция жасау,  насихат 

Басқа пәндермен байланысы: экономика, тарих

Құрал-жабдықтар: Мультимедиа проектор, жарнама парақшалары, «Ертегі» мәтінінің 
қағаздағы нұсқасы (3 дана)

Сабақ жоспары 
-Ақпараттың адамға бейсаналы әсері. Жарнама арқылы психологиялық арбау.
-Манипуляция жасау және БАҚ-тағы насихат.
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 Өткен сабақта ақпараттың қандай болатыны туралы білдік. Интернет желісін-
де жазылғанның, теледидарда көрсетілгеннің барлығыны сене бермеу керектігі 
туралы да айттық. Ал бүгін қандай да бір мүддені көздегендердің ақпаратты мықты 
қару ретінде қалай қолданытыны туралы талқылаймыз. Сонымен қатар, жарнама 
саласының мамандары, саясаткерлер, шешім шығаратын тұлғалардың өз мақсат-
тарына жету үшін ақпаратты қалай қолдатынын сөз етеміз. 

Ақпарат жай хабарлама да, насихат та, жарнама да бола алады.

 

СЛАЙД № 1

 

СЛАЙД № 2 

1-ЖАТТЫҒУ. ВИЗУАЛДЫ МА-
ТЕРИАЛДАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ 

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 12 МИНУТ
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АҚПАРАТТАНДЫРУ – болған немесе болайын деп жатқан оқиға 
туралы хабарландыру. Яғни, кейде ақпарат оқырманның болған 
оқиға туралы білуі үшін хабарланады. 

 

СЛАЙД № 3

 

СЛАЙД № 4

Коммерциялық жарнама – пайда табу мақсатында тауарларды, 
қызмет түрлерін жарнамалау. Кез келген коммерциялық жарнаманың 
мақсаты тауарды немесе қызметті өткізу.
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Коммерциялық емес жарнама түрі. Қоғамдық тәртіп моделін 
өзгертуге және әлеуметтік проблемаларға қоғамның назарын 
аударуға бағытталады.

 

СЛАЙД № 5

 

СЛАЙД № 6

ҮГІТ-НАСИХАТ – бұқара халық арасында жүргізілетін ауызша 
не жазбаша қызмет. Оның мақсаты: халықты саяси қырынан 
тәрбиелеу үшін және оларды қоғамдық-саяси өмірге белсенді 
араласуға қатыстыру үшін қандай бір идеяны тарату
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ҚОҚЫСТЫҢ ДА ҮЙІ БАР

ҚОҚЫС 

ЖӘШІГІНЕ 

ЛАҚТЫР!

БӘРІБІР МЕ?!



САЯСИ ҮГІТ-НАСИХАТ – сайлау науқаны кезінде жүзеге 
асырылатын жарнама түрі. 
Мақсаты: дауыс берушілерді бір кандитатты жақтап неме-
се қарсы дауыс беруге үгіттеу. 

 

СЛАЙД № 7

 

СЛАЙД № 8

НАСИХАТ - казіргі заманда бұл түсінік көзқарастарды, фактілерді, дәлелдерді, 
сонымен қатар қасақана бұрмаланған және халықты шатастыратын немесе қоғам-
дық пікірді қалыптастыратын  немесе насихатшылардың мүддесін көздеген өзге де 
деректерді ашық түрде тарату деп түсінідіріледі. 

162

163АҚПАРАТТЫҢ  АДАМҒА ӘСЕРІ

АҚПАРАТТЫҢ  АДАМҒА ӘСЕРІ

ӨМІР СҮРУ КҮННЕН КҮНГЕ КӨҢІЛДІ БОЛУДА!



       PR-КАМПАНИЯ – компания ұйымдастырушылары (ком-
мерциялық, саяси немесе әлеуметтік) міндеттерін/мақсаттарын 
орындаулары үшін ұйымдастырылатын іс-шаралар  

 

СЛАЙД № 9
1-ҚАДАМ. Оқушылар үш топқа бөлінеді.

2-ҚАДАМ. Әр топқа алдын-ала дайындалған постерлер (жарнама брошюралары) мен стикерлер таратылады

 
2-ЖАТТЫҒУ. ПОСТЕРЛЕРДІ (ҰСЫНЫЛАТЫН УАҚЫТ: 5 МИНУТ)

 

3-ҚАДАМ. Оқушыларға сұрақ: әр постердің қандай хабарламаға жататынын табыңыз:
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ӘЛЕУМЕТПЕН 
БАЙЛАНЫС



 

СЛАЙД № 101-қадам. Оқушыларға сурет көрсету;

2-қадам. Оқушыларға сұрақ: тіс щеткасына қанша тіс пастасын жағасыз?

3-қадам. Оқушылардың жауаптарын тыңдау. Егер оқушылардың біреуі жартысынан 
аз бөлігін пайдаланамын деп жауап берсе, онда себебін сұрау;

4-қадам.  Оқушыларға сұрақ: Тіс тазалағанға  қанша тіс пастасының қажет екенін 
білесіз бе?

 3-ЖАТТЫҒУ. 
ЖАРНАМА 

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 5 МИНУТ

 

 

СЛАЙД № 11
Дәрігерлер тіс пастасының аз ғана бөлігімен, бір түйір-
шікпен жууға кеңес береді. Тісті тазалағанға ол жеткілікті 
екен, осылайша сіз тіс пастасының шығынын үш есе 
азайтасыз. 
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 Мұғалімнің толықтыруы: манипуляция жасау және БАҚ-тағы насихат. 
Кез келген ақпарат адамға әсер етеді. Фильм көріп отырып, Димаш Құдай-
бергеннің «I am singer» телешоуында шырқаған әндерін тыңдап немесе те-
леарнадан көрген рак дертіне шалдыққан 2 жасар қыз туралы сюжетті көріп 
жылағаныңыз есіңізде ме? Бәлкім, зейнеткерлерді алдап зейнетақысын алып 
қойған алаяқтарға жыныңыз келген шығар?

Адамның санасы солай қалыптасқан. Адамның санасы ақпаратқа бірден 
жауап қайтарады, ал бейсанасы ақпаратты сақтап алады, реакция да ұзақ 
уақытқа созылады. Адамға ақпараттың әсер етуінің ең қарапайым мысалы 
– жарнама. Жарнаманың адам санасына әсер етуінің басқа да мысалдары 
баршылық. 

Жарнама бізді қалай сендіреді, көзқарасымызды қалай қалыптастырады?

• Қазіргі таңда мерекелік дастарханда кока кола бөтелкесі міндетті түрде 
болу керек деген пікір қалыптасқан.

• Немесе сағыздың екеуін бірдей шайнау керек.

Бұл екі мысал жарнаманың адамның пайым-сеніміне қалай әсер ететінін көр-
сетеді. 

Енді, сұрақ: Сіздің ойыңызша, бұл қандай мақсатпен жасалады?

Талқылап болған соң, Осылайша, жарнама берушілер адамдардың көбірек 
тауар сатып алуына итермелейді. Кейіпкер екі сағызды бірден аузына салға-
нын көрген көрермен бір сағыз шайнаған аз болуы мүмкін деп ойлауы мүмкін 
деген түйін жасалады. 

Бұл – манипуляция жасау, басқаша айтқанда адам санасын арбау. Жарнама 
арқылы адам санасына манипуляция жасаудың түрлі тәсілдері бар.Мысалы, 
бір тауарды жарнама жасалып отырған кір жуатын ұнтақ немесе шырынмен 
салыстыру.Кейде жарнамаға атақты адамдар, жұлдыздар түседі. Сол арқылы 
ол адамдардың жарнамаланып отырған тауарсыз бір күн де шыдамайды 
деген ойды жеткізгісі келеді. Әлеуметтік желі «жұлдыздарының» табысы осы 
қағида бойынша жасалады.Танымал вайнерлер (қысқа видеолар вайндар 
түсіретін 

 

СЛАЙД № 12

Осылайша, жарнама берушілер адамдардың көбірек тауар сатып алуына итер-
мелейді. Кейіпкер екі сағызды бірден аузына салғанын көрген көрермен бір сағыз 
шайнаған аз болуы мүмкін деп ойлауы мүмкін.  

СЛАЙД № 13
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СЛАЙД № 14

 Жарнама арқылы адам санасына манипуляция жасаудың түрлі 
тәсілдері бар.Мысалы, бір тауарды жарнама жасалып отырған кір жуатын 
ұнтақ немесе шырынмен салыстыру.Кейде жарнамаға атақты адамдар, 
жұлдыздар түседі. Сол арқылы ол адамдардың жарнамаланып отырған 
тауарсыз бір күн де шыдамайды деген ойды жеткізгісі келеді. Әлеуметтік 
желі «жұлдыздарының» табысы осы қағида бойынша жасалады. 

Әлеуметтік желі «жұлдыздарының» табысы осы қағида бойынша 
жасалады.Танымал вайнерлер (қысқа видеолар вайндар түсіретін 
әлеуметтік желі қолданушылары) қандай да бір тауарды жарнамалау 
арқылы ақша табады.

 

СЛАЙД № 15
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БІЗДЕ 
БҮГІН МЕРЕКЕ

БІЗДЕ 
БҮГІН МЕРЕКЕ

БЕС АДАМ ҮШІН 
СӨЙЛЕСІП, БІРЕУІ-
НЕ ҒАНА ТӨЛЕ
«Бәрі 
қамтылғанXS» 
тариф

ЖАҢА 
ШАҚЫРТУ



 

СЛАЙД № 16
Мысалы, мыңдаған оқырманы бар инстаграмм қолданушысы 
қандай да бір сусынды ішпей бір күн де тұра алмаймын десе, 
бұл, әлбетте, жарнама болуы мүмкін. Жасөспірімдердің көбі өз-
дерінің кумирлеріне ұқсағысы келеді. Жарнама берушілер мұны 
тиімді пайдаланады.  

Манипуляция тәсілі тек жарнамада қолданылмайды. Ақпарат қоғамдық сананы 
жаулаудың негізгі құралы да бола алады. Нақты бір оқиға немесе құбылыс туралы 
қандай да бір көзқарасты қалыптастыру үшін ақпаратты құрал ретінде пайдалануға 
болады. БАҚ насихат құралы да бола алады. Мықты құрал болғаны соншалық, бір 
ұлт өкілдерінің екінші ұлт өкілдерін айуандықпен қырып-жойып жіберуіне дейін жет-
кізеді.  

Мысалы, Германияда Гитлер тұсында насихат министрі қызметін атқарған Йозеф 
Геббельс национал-социалистердің танымалдылығының артуына зор үлес қосты. 
Ол радио мен киноматографты белсенді қолданды, ол заманда телевизия кең қол-
данысқа енбей тұрған болатын. Ол фашизм идеясын дамытты, холокост ұйымда-
стырушыларының бірі болды. Ол тұтастай бір елді депортация және еврейлерді 
жою идеясын қабылдауға дайындады. 

 

СЛАЙД № 17
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youryani Отбасылық өмір бір орында 
тұрғызбайтын белсенді аналарды өте 
құрметтеймін!!! Үйде отырып аса қиын-
дықсыз ақша табуға болатын супер 
идея ұсынайын. @tinkoffbank колл-ор-
талыққа операторлар іздейді. Тезірек 
mama.tinkoff.ruсайтына кіріп, сауалнама 
толтырыңдар! Жұмысқа өзіңіз өалаған 
уақытты арнауыңызға болады! Ресей-
ден, Белоруссия мен Қазақстаннан 
операторлар алып жатыр!
#работа #тинькоффбанк

youryani Отбасылық өмір бір орында 
тұрғызбайтын белсенді аналарды 
өте құрметтеймін!!! Үйде отырып аса 
қиындықсыз ақша табуға болатын 
супер идея ұсынайын. @tinkoffbank 
колл-орталыққа операторлар іздейді. 
Тезірек mama.tinkoff.ruсайтына кіріп, 
сауалнама толтырыңдар! Жұмысқа 
өзіңіз өалаған уақытты арнауыңызға 
болады! Ресейден, Белоруссия мен 
Қазақстаннан операторлар алып жатыр!
#работа #тинькоффбанк



1-ҚАДАМ. Оқушылар екі топқа бөлінеді.
2-ҚАДАМ. Топтарға карточкалар үлестіріледі. Онда төмендегі сөздер жазылған. 

3-ҚАДАМ. Тақтаны екіге бөлу керек немесе әр топқа флипчарт пен маркер беру керек. Онда «Ақпарат 
беру» және «Насихат» деген екі сөз жазамыз. Әр топ карточкадағы сөздерді сәйкесінше қатарға жазады. 
Сөздердің мағынасын айтып түсіндерген дұрыс. 

Ақпараттандыру – ақпарат береді, түсіндіреді. Бірақ: дайын қорытынды жасамайды.

Насихат – ақпарат береді, түсіндіреді, иландырады. Бірақ: әшкерелейді, манипуляция жасайды.
Жалпы алғанда, насихат сананы алдап-арбау, яғни «сендіру» - нақты бір көзқарасты таңу дегенді біл-
діретін қолданыстағы сөз. Мысалы, сағыздың біреуін емес, екеуін бірден шайнау керек. 

 

 

4-ЖАТТЫҒУ. АССОЦИАЦИЯ ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 10 МИНУТ

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 10 МИНУТ

 

-бағалау (баға беру)
-пікірді өзгерту 
-білім (білу)
-сендіру(иландыру)
-үндеу (шақыру)
-ағарту (ағарту, түсіндіру)
-болған жайтты баяндау (суреттеу)

-тілдесу (тілдесу)
-әсер ету (ықпал ету)
-үгіт-насихат (үгіттеу, насихаттау)
-объективтілік
-жарнама (жарнама жасау)
-хабарлама (хабарлау)

1-ҚАДАМ. Ертегіні қағазға шығарып дайындап қою;

2-ҚАДАМ. Оқушыларды үш немесе одан көп топқа болу;

3-ҚАДАМ. Барлық топтарға талқылау үшін ертегіні тарату. Тапсырма: ертегіні жалғастыру керек. 

4-ҚАДАМ. Талқылау: кішкентай елдік тағдыры шешіліп жатқанда үш елдің БАҚ-тары қандай рөл 
ойнады? Оқушылардың жауаптарын тыңдау.

5-ЖАТТЫҒУ. «АЛЬФА – 
КІШКЕНТАЙ ЕЛ
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Мәтін. Ұлттық ақпараттық қауіпсіздік.

«Альфа деген кішкентай ел» атты ертегі

Бір күні Альфа атты кішкентай ел болыпты. Ол бақытты өмірге керектің барлығы бар кіп-кішкентай, бақытты ел екен. Минералды 
ресурстарға бай, табиғаты керемет, халқы өте еңбекқор екен. Бұл кішкентай ғана елдің Бетта, Омега, Зет деген үлкен үш көршісі 
болыпты.  Альфа олармен дос болыпты. 

Бірақ, бір күні Бетта халқының күн өткен сайын көбейіп жатқанын түсінеді. Бәлкім, жақын арада халқы үшін оның ресурстары 
жетпеуі мүмкін. Содан Бетта Альфаның территориясына көз салуды бастайды. Альфа кішкентай болғандықтан, оны басып алу да 
оңай деген ой түйеді.

Алайда, ашық агрессияға жол берілмеді, онда өзге елдерден толық оқшаулану қаупі тұрды. Бетта қулыққа көшпекші болды, Аль-
фа тұрғындарын өз еркімен Беттаның бөлігі болғысы келетіндей күйге түсіруді мақсат етті.Содан, Бетта Альфа еліндегі өз бас-
пасөзін ашуды шешті. Бетта газеті Альфа халқының керемет екенін, олардың салт-дәстүрінің ерекшелігін жаза бастады. Билік 
туралы сөз қозғамада, кейді бейтарап ақпарат қана шығып тұрды. Газетті Альфа тұрғындарының жартысы оқи бастаған сәтте 
газет Альфа билігінің әлсіздігі туралы, оны тек Бетта ғана құтқара алатыны туралы жаза бастады.

Альфа халқы екіге бөліне бастады. Интернетте Бетта мемлекетінің бөлігі болғысы келетіндер және Альфа тәуелсіз мемлекет бо-
лып қалуы керек деген көзқарастағы альфалықтар арасында нағыз текетірес басталды. 

Өзін ең мықты мемлекет деп санайтын, демек басқа елдермен салыстырғанда құқығы көбірек Омега  Альфаны Беттаның алуына 
жол бермеймін деп шешті. Ол Альфа территориясын өзіне қосып алмақшы болып, Альфа елінде жекеменшік интернет басылым 
ашты. Интернет басылымда ол Беттаны өзге елдің ішкі істеріне араласты деп кінәлады. Беттаға қосылуға қарсылық білдірген аль-
фалықтар Омеганы қолдай кетті. 

Альфа мен Беттаның билігін сынаған басылым кішкентай мемлекеттің тұрғындарын Омега қосылуға шақыра бастады. Онымен 
қоймай, Альфа тұрғындары арасында іріткі салды.Әлеуметтік желілердегі текетірестерден халық көшеге шыға бастады. Әр жерде 
Омега мен Бетта жақтастары арасындағы жаппай төбелестер жиіліп кетті.

Дәл осы жағдайды пайдаланып, өзін ең мейірімді ел деп санайтын Зет Альфаға ірі көрші елдердің ақпараттық ықпалына қарсы тұруға 
көмектеспекші болды. Сондықтан, Альфада ол да өзінің жекеменшік телеарнасын ашып алды. Онда тәуелсіздіктің маңызы мен қадірі ту-
ралы көп айтылды. Бетта мен Омега билігіне де тоқтаусыз айып тақты. Таяқтың ұшы Альфа билігіне тиді. Зет телеарнасы мұндай жікке 
бөлінуге жол берген билік мемлекетті басқара алмайды деген көзқарасты таратты. Нәтижесінде, Альфада билікке қарсы шыққан тағы да 
бір топ пайда болды.  

Мұның барлығы ушығып, бір кні Альфа елінде азаматтық соғыс оты тұтанды. 

Үш мемлекет басшылары Альфа мәселесін шешу керек деп, келіссөздер жасауға көшті... 

ӘҢГІМЕНІҢ ЖАЛҒАСЫ... 

Үш мемлекет келіссіздер жасасып, Альфаның территориясын өзара бөліп алды. Бетта жаңа ресурстарға, Омега шекарасының кеңейгені-
не қуанды. Зет мейірімді екеніне риза. Ол өзінің жаңа жерінде Альфаның мәдени ерекшеліктері мен салт-дәстүрлерін сақтап қалу үшін 
арнайы аймақ ашты. Қуанбаған тек Альфа ғана, себебі ондай мемлекет енді жоқ... 
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            5-қадам. Мұғалімнің толықтыруы.

Ақпарат адам немесе үміткер туралы ғана емес, кез келген құбылыс немесе 
оқиға туралы көзқарас қалыптастыра алады. БАҚ қазіргі уақытта ақпарат 
таратудың маңызды құралы, ал ақпарат мықты қару ретінде пайдаланыла-
ды. Қазіргі таңда соғыстар соғыс алаңында ғана болып жатқан жоқ. Соғы-
стар ақпарат айдынында: интернетте, газет бетінде, телевизия мен радио 
эфирінде тоқтаусыз жүріп жатыр. Бұл ақпараттық соғыс деп аталады.  Сол 
себепті, нақты бір мүдде мен мақсатты көздегендер жекеменшік бұқаралық 
ақпарат құралдарын аша алады.   

Журналистердің этикалық стандарттары бар, онда объективтілікке баса 
мән беріледі. Журналист оқиға немесе конфликтіде бір тарапқа жақтаспауы 
керек. БСС, Германия мен Франция БАҚ-тары осы қағидаға сүйенеді.

 

СЛАЙД № 18

 

СЛАЙД № 19

БАҚ – өте мықты құрал. Журналистер қоғамның жанды мәселелерін көтереді, 
қоғамның және биліктің сол мәселені шешуіне ықпал етуге талпынады. Журнали-
стердің көбі журналистік зерттеу жасауға және нақты ақпарат беруге ұмтылады. 
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1-ҚАДАМ. БАҚ-ң қоғамға тигізіп отырған жағымда жақтарына мысал келтіріңіз;

2-ҚАДАМ. Оқушылардың жауаптарын тыңдау;

3-ҚАДАМ. Мұғалімнің толықтыруы. Презентация.

6-ЖАТТЫҒУ. БАҚ-Ң 
ЖАҒЫМДЫ ЖАҚТАРЫ 

 

 

СЛАЙД № 20

Астанадағы Мұхамед есімді баланы білетін шығарсыз. Өзі небәрі он бірде ғана  
болса да, отбасына қол ұшын созып, қаражат тауып отыр. Анасының айтуы бой-
ынша олардың басқа амалдары жоқ. Ең бастысы жасөспірім ұрлық жасап немесе 
біреудің ақшасын тартып алып жүрген жоқ. КТК арнасы араласқан соң мәселе өз 
шешімін тауып, бала отбасыға жергілікті атқарушы органнан және жанашыр аза-
маттардан көмек көрсетілді. 

https://www.ktk.kz/kz/news/video/2013/06/05/49676/ 
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 ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 10 МИНУТ



 Нұрғазы – мектепке бару үшін және оқу үшін квадроцикл алғысы келген бала. 
Оның мүгедек арбасы әрдайым бұзыла беретін. Бұл туралы Азаттық радиосының 
Бішкек бюросының тілшісі Ұлан Егізбаев жазды. Қоғамның назарын бұл мәселеге 
аудару арқылы Нұрғазы тек квадроциклге ғана ие болған жоқ. Сюжет 65 ел ара-
сында, 12 мың сюжет арасынан Webbyawards конкурсында «Көрермен ықыласы» 
жүлдесіне ие болды. Бұл жүлде интернет-Оскар деп аталады. 

 

СЛАЙД № 21

 

СЛАЙД № 22

Қызылағаштағы тасқын. 
Ондаған адамның өмірін қиған оқиғаға қоғам бей жай қарамай, Қа-
зақстанның түпкі түпкірінен гуманитарлық және моральдық көмек 
ағылды. Еріктілер үйынді астында қалғандарды құиқаруға лек 
легімен аттанды. Қоғам реакциясы шұғыл әрі ұтымды болды. 
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 БАҚ әрдайым жалған ақпарат таратады деу дұрыс емес. Ол –  халықтың 
көпшілігі үшін негізгі ақпарат көзі. Төрт сабақ бойы біз БАҚ арқылы ақпарат алуға 
қатысты бірнеше жайттарды қарастырдық. Сабақтар бізді ақпаратқа сыни тұрғыда 
қарауды үйретті. Бұл газет оқымау керек, теледидар көрмеу керек, журналистердің 
барлығы өтірікші және ақшаға сатылады деген сөз емес. Қазіргі уақытта ақпаратсыз 
өмір сүру мүмкін емес.  

Бұл сабақтардың мақсаты – ақпаратты сыни қабылдауды үйрету. Өз-өзіңе сұрақ 
қою керек, ойлану керек, қосымша ақпарат іздеу керек, сондай-ақ ақпарат арқылы 
манипуляцияға жол бермеу керек.

Одан бөлек, сапалы өнімді талап ете де білу керек.  

- БАҚ-та ақпаратты манипуляциялаудың 
көптеген тәсілдері бар;

- Әр БАҚ-ң көздеген өз мақсаты бар;

- Ақпараттық қауіпсіздік – ұлттық қа-
уіпсіздіктің ең маңызды бөлігі;

- Біз ақпаратты сауатты болуымыз керек. 
Бұл азаматтардың жеке қауіпсіздігіне ғана  
емес, ұлттық қауіпсіздік мәселелерімен 
байланысты. 

 

СЛАЙД № 23

 

СЛАЙД № 24
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Түйін:



ТАҚЫРЫП:
СЫНИ ОЙЛАУ

САБАҚ МАҚСАТЫ: өз бетінше сыни ойлау қабілетін дамытуға көмектесу.

САБАҚ МІНДЕТТЕРІ:

• Ақпараттың адам санасына әсер ету мәселелерін қарастыру;

• Ақпараттың жағымды және жағымсыз әсерін анықтау;

• Оқушылардың топпен жұмыс жасауға баулу;

• Оқушыларды коммуникативті болуға, өз пікірлерін еркін білдіруге баулу. 

ЖАҢА ҰҒЫМДАР: манипуляция жасау,  насихат 

БАСҚА ПӘНДЕРМЕН БАЙЛАНЫСЫ: азаматтану, тарих

ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР: Мультимедиа проектор, жарнама парақшалары, «Ертегі» мәтінінің қағаздағы нұсқасы (3 дана)

САБАҚ БАРЫСЫ: 

1.Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу. Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру. Сыныпта ықпалдастық қарым-қатынас орнату.

2. Жаңа материалды меңгеру

Сабақ жоспары 

-Сыни ойлау

-Факт пен пікір
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5-САБАҚ

СЫНИ ОЙЛАУ



СЫНИ ОЙЛАУ

 Өткен сабақта біз сіздермен бірге ақпараттың адамның тәртібіне, жүріс-тұры-
сына қалай әсер ететіні жайында айттық. Интернетте жазылғанның, теледидарда 
айтылғанның барлығына сене беруге болмайтынын түсіндік. Бүгін факт пен пікір 
деген ұғымдарға тоқталамыз. Олардың БАҚ материалдарында қалай қолданыла-
тыны туралы, олардың ара-жігін ажыратудың не себепті маңызды екенін туралы да 
баяндаймыз. Сонымен қатар, сыни ойлаудың не екенін, БАҚ-пен жұмыс жасағанда 
нені ескеру керектігі жайлы да сөз қозғаймыз. 

 

СЛАЙД № 1

 

СЛАЙД № 2
1-ҚАДАМ. Оқушыларға сұрақ: «Сыни ойлауды» қалай түсінесіз? Оқушылардың 
жауаптарынан соң, олардың дайындық деңгейін анықтау.

2-ҚАДАМ. Тапсырманы жалғастыру

ТАПСЫРМА:

Нұрбек жалғыз өзі  гүлзарды (газон) екі сағатта қырқып шығады. Ал оның ағасы 
Айбек бұл жұмысқа төрт сағат жұмсайды. Егер екеуі бірге жұмыс істесе, онда қан-
ша уақыт кетеді? 

Өз пікірлерін білдіру үшін оқушыларға 2-3 минут уақыт беріледі.  Мұғалім есепті 
шешудің бұрыс жолына мән беруі керек. 

Мұғалімге арналған ақпарат:

Дұрыс жауап: гүлзарды қырқу үшін ағайындыларға 1.20 сағат керек. 

Көп адамдар ойланбастан арифметикалық ортаны табады. Олар екі мен төртті 
қосып, шыққан санды екіге бөледі. Сонымен, екеуі бірігіп жұмыс істесе үш сағат 
кетеді деген қорытындыға келеді. Егер екеуі бірге жұмыс істесе, онда жалғыз Ай-
бектің уақытынан көп болады. 

Неліктен, көп адамдар мұндай қатені жібереді? Себебі, бірден формуламен есеп-
тегенге дағдыланып кеткен. Асықпай ойлану керектігін де ұмытқан. Тапсырманы 
орындағанда бірізділікті сақтау тәсілін де пайдаланбаған.

 1-ЖАТТЫҒУ. «СЫНИ 
ОЙЛАУ» 

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 15 МИНУТ

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 5 МИНУТ
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 Неліктен оқушылар мұндай қателік жасайды? Себебі, олар формулаларды 
механикалық түрде қолдануға дағдыланған. Олар асықпауды және күтілетін жауап 
қандай болуы керек екенін бағалауды үйренбеген (бұл жағдайда 2-ден аз). Олар 
есептерді дәйекті шешу әдістерін де игермеген. Оларға мұқият болудың қанша-
лықты маңызды екенін үйретпеген. (Егер оқушылар осы есептің шешімін тауып 
және өздерін тексергісі келсе, онда дұрыс жауап — 1 сағат 20 минут).

Мұғалімнің толықтыруы:

«Мұнда бірдеңе дұрыс емес» деген ой салатын көзқарас, пайымдар жиі кездеседі. 
Адамдар ондайдан алшақ жүруге тырысады. Бірдеңенің дұрыс емес екенін аңға-
руға, айтар сынды негіздеуге, өз дәлелдерін ұсынуға сыни ойлау көмектеседі.

 

СЛАЙД № 2

 

СЛАЙД № 3
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СЫНИ ОЙЛАУ

3-ҚАДАМ. Мұғалім оқушылырды «Сыни ойлау» түсінігімен таныстырады.

Сыни ойлау – бұл дұрыс жолды іздеу: өзіңнің және өзгенің пікірін ескере отырып 
қалай жасаған, қай қырынан ойланған дұрыс деген сұрақтарға жауап табу, жеке 
қате түсініктерден бас тарта алу қабілеті. Жаңа ойлар ұсынуға, жаңа мүмкіндік-
терді көруге мүмкіндік беретін сыни ойлау қабілеті маңызды мәселерді шешкенде 
өте керек.

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 5 МИНУТ

 



4-ҚАДАМ. «Сыни ойлау 1» тақырындағы видео-роликті көру (1 минут):
https://www.youtube.com/watch?v=-syhdB8rHoU&index=8&list=PLeACsCPrcY3Cf
KKo75y98FvsUCvv2FDK9

 

СЛАЙД № 4

 

СЛАЙД № 5

5-ҚАДАМ. Мұғалім шешім шығарғанда сыни ойлаудың бес сатысы туралы айтады.

1
2
3
4
5

Проблеманы анықтаңыз (нақты неге 
жеткіңіз келеді?)
Ақпарат жинаңыз (бұл мәселені әртүрлі 
қырынан қарастыруға мүмкіндік береді)
Ақпаратты кәдеге жаратыңыз (қандай 
ойлар іске асыруға жарамды?)
Салдарын ойланыңыз (егер осы 
шешімді қабылдасам, онда оның 
салдары қандай болмақ?)

Басқа да пікірлерді, көзқарастарды 
зерттеңіз. 
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6-ҚАДАМ. «Сыни ойлау 2» тақырындағы видео-роликті көру (1 минут):
https://www.youtube.com/watch?v=M_XluI4F6ao&index=9&list=PLeACsCPrcY
3CfKKo75y98FvsUCvv2FDK9

 

СЛАЙД № 6

Сыни ойлау негізгі 
бес идеядан 

құралған:

ЖЕКЕ ДАРА
ОЙЛАУ

ӘРДАЙЫМ  
БІІМДІ   
ЖЕТІЛДІРУ

ДӘЛЕЛ 
КЕЛТІРУ

ӘЛЕУМЕТТІК 
ҚҰБЫЛЫС

АҚПАРАТ

1.

3.

4.
5.

2. Тапсырмалардың жауаптары:
1. 87, суретті төңкеріп қарау керек. 
2. Жауап – 1, себебі ол эталон болып саналады, басқа фигуралар оның модификациясы, формасы, түсі немесе рамкасы өзгерген. 
3. Автобус алға қарай және оң жақта жүреді де қарастырсақ, онда ол солға қарай жүріп бара жатыр. Себебі, есіктері көрінбейді. 

http://cepia.ru/razvitie-mishleniya сайтынан алынды.

2-ЖАТТЫҒУ. СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ  
 

7-қадам. Сыни ойлау арқылы тапсырмаларды орындау.

1. Автокөліктің астында қан-
дай сан жасырыдған?

2. Қосымша форманы та-
быңыз. Мұны тек 15% адамдар 

жасай алады.
3. Автобус қайда бара 

жатыр?
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1-қадам. Оқушыларға сұрақ:
1. Факт деген не?
2. Пікір деген не?
2-қадам. Оқушылардың жауаптарын тыңдау.
3-қадам. Факт пен пікірдің не екенін түсіндіру. Мысал келтіру.  
Факт латын тілінен аударғанда «болған», «жасалған» деп аударылады. Жалпы 
мағынасында ақиқат сөзімен синонимдес. Бұл – нақты болған нәрсе, жайт, оқиға. 
Ақиқаттығына шүбә келтірілмейтін, ойдан шығарылмаған, дәлелденген оқиға не-
месе қорытынды.  Сіз қазір медиасауаттылық бойынша курс материалдарын қарап 
отырсыз, бұл – факт. 
Мысалы, «Біз медиасауаттылық негіздерін оқып жатырмыз. Себебі , ол бізге бола-
шақта керек болуы мүмкін». Сұрақ: бұл факт па, пікір ме?
«Біз медиасауаттылық негіздерін оқып жатырмыз», бұл – факт.  «Себебі, ол бізге 
болашақта керек болуы мүмкін», бұл – пікір, себебі бұл әлі болған жоқ, керек бола-
тынын толықтай дәлелдей алмаймыз. 
Мысалы, Айбек медицина саласына оқуға түскелі жатыр. Сондықтан ол химия мен 
биология пәндерін тереңдетіп оқып, дайындалып жүр. Бұл – факт.  Ол күнде кітап-
тарды оқып, қосымша сабақтарға барып, қарқынды дайындалып жүр. Оған анасы: 
«Сенен керемет дәрігер шығады» дейді. Бұл – пікір не болжам. Себебі, оқиға әлі 
болған жоқ, Айбек әлі дәрігер болған жоқ.  
4-қадам. Әр партаға бір карточкадан үлестіріп шығыңыз. Онда ұқсас екі сөйлем 
жазылған. Оның біреуі – факт, біреуі – пікір.  
Тапсырма: Сөйлемдердің қайсы пікір, қайсы факт?

 

СЛАЙД № 7

 3-ЖАТТЫҒУ. ФАКТ 
ПЕН ПІКІР 

ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 10 МИНУТ

 

5-қадам. Оқушылар жұптасын жұмыс істейді.
1 а) Білім министрлігі қыстың қатты суық 

болғанынан СҚО мектептерінде қысқы 
демалыс уақытын ұзартты. 

б) Биылғы қыстың қаһары қатты, сондықтан 
Білім министрлігі демалысты ұзартуы ке-
рек.

2 а) Демалыс ұзартылды деген хабарлама-
ны естіп, бәлкім, ол қуанған болар.

б) Демалыс ұзартылды дегенді ести сала 
ол күлімдеп қоя берді.

3 а) Саған спортпен шұғылдану керек 
сияқты

б) Менің досым спортпен шұғылданған соң, 
денсаулығы жақсарды. 

4 а) Бірнеше миллион жыл бұрын Жерде 
динозаврлар өмір сүрген.

б) Жерде климат кенеттен бұзылған болуы 
керек, сол себептен динозаврлар қырылып 
қалды. 

5 а) 2018 жылы мамырда инфляция 2017 
жылғы желтоқсандағы 7,1% -дан  6,2%-ға 
дейін төмендеді

б) Инфляциядан компания табысы азаюы 
мүмкін

6 а) Егер CURIOSITY Марста адамдар бар 
екенін анықтаса, онда ғарыштан келген 
адамдарды аңдып жүргендер қуанатын 
шығар

б) CURIOSITY Марста тіршілік бар екенін 
анықтамады.

7 а) Салық ауыртпалығы төмендеген соң, 
елдегі экономикалық көрсеткіштер жақ-
сарды

б) Салық ауыртпалығының төмендеуінен 
елдегі экономикалық көрсеткіштер жақса-
руы мүмкін

8 а) Жақсы жұмысқа тұру үшін ағылшын 
тілін үйрену керек

б) Менің ағам ағылшын тілін үйреніп алды, 
одан кейін ағама жақсы жұмыс ұсынды

9 а) Менің ойымша, ол жақсы дәрігер бола 
алатындай биологияны жақсы білмейді.

б) Ол биология пәні бойынша өте жақсы 
дайындалды, сол себепті экзаменді беске 
тапсырды. 

10 а) Біз ертең тауға барамыз б) Біз ертең тауда қызықты уақыт өткіземіз.

 

СЛАЙД № 8
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1-қадам.  Оқушылар екі топқа бөлінеді. 

2-қадам. Төмендегі оқиғаны баяндау.

Асан өрт болған пәтерді жалдап тұратын. Пәтер толықтай жанып кеткен жоқ, дегенмен жөндеу жұмыстарына біраз қаражат керек. Ма-
мандар өрттің себебін анықтай алмай жатыр. Асанның айтуынша, өрт болған күні ол бір күн үйінде болмаған. Сол себепті, өрт элек-
трожүйесі мен пәтердің өрт қауіпсіздігі нашар болғандықтан болуы мүмкін дейді. Арендаға беруші (пәтер иесі) пәтер жалдаушы пәтер 
ішінде темекі шегетін дейді. Қоқыс салатын шелектегі темекі тұқылдары оның сөзін дәлелдейді. Пәтер иесі Айнұр орт пәтержалдаушы-
ның ұқыпсыздығынан болғанына сенімді. 

3-қадам. Топтарға тапсырма беру. Бірінші топ пәтер иесінің, екінші топ пәтер жалдаушының карикатурасын салады. 

Бірінші топ: Айнұрдың жақтастары.

Екінші топ: Асанды жақтайды. 

Топтар конфликтідегі позициясына қарап, жағдайды карикатура арқылы көрсетеді. Оқиғаға байланысты көрініс коюға да болады. 

4-қадам. Топтардың презентациялары. 

 4-ЖАТТЫҒУ. 
«КАРИКАТУРИСТТЕР» ОЙЫНЫ  

(ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 15 МИНУТ)

 

 

СЛАЙД № 10

         Түйін:

• Ақпарат әркезде сол қалпында берілмейді, ақпа-
рат арналарының қандай формада бергеніне қа-
рай өзгереді;

• Сыни ойлауды дамыту керек. Яғни, жаңа 
сұрақтарды қою, әртүрлі дәлелдерді келтіру, тәу-
елсіз дәлелді шешімдерді қабылдай алу  қабілетін 
шыңдау керек. 

• Ақиқат бар, ол факт, ол көпқырлы болуы да мүм-
кін. Ақпарат көзі ұсынғаннан бөлек көптеген нұсқа-
лар бар. 

• Сыни ойлау факт пен пікірді ажыратуға көмекте-
седі.

• Үй жұмысы: «БАҚ-тағы өшпенділік тілі» тақыры-
бындағы материалмен танысу.
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ТАҚЫРЫБЫ: БАҚ 
МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ 

СЫНИ ТАЛДАУЫ ТАҚЫРЫБЫ: БАҚ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ СЫНИ ТАЛДАУЫ

Сабақ мақсаты: курс бойынша өтілген материалды жалпылау және оны бұрын игерілген білім жүйесіне енгізу.
Міндеттері:
• жаңа ақпаратты қабылдау мен түсінуді ұйымдастыру;
• материалды түсінгенін, игергенін бастапқы тексеру;
• проблемалық мәселелерді шешу арқылы іс-әрекет тәсілдерін меңгеру және білімін шығармашылық жолында қолдану үшін тәжірибелік 
бөлігін ұйымдастыру;
• бір ресурстың 2 телевизиялық материалдарына сыни талдау жүргізу.
Жаңа ұғымдар: БАҚ сюжеттерін сыни талдау.
Пәнаралық байланыс: экономика, тарих
Сабақтың типі: білімді жалпылау және жүйелеу сабағы.
Сабақтың түрі: сабақ-практикум
Сабақтың жабдықтары: мультимедиялық проекциялаушы
Сабақтың барысы.
1. Ұйымдастыру сәті. Сәлемдесу. Сыныпта ынтымақтастықта бірлесіп жұмыс істеу атмосферасын қалыптастыру.
2. Мұғалімнің кіріспе сөзі. Сабақтың тақырыбын, мақсаттарын хабарлау.
Біз аудиторияға ақпараттың әсер етуінің әртүрлі әдістері мен түрлері туралы әңгімелестік. Бүгін біз бұрын алған білімдерімізді іс жүзінде 
қолдануға кірісеміз.
Сабақ жоспары
* БАҚ материалдарын сыни талдау:
1. «Жасөспірімдер қылмысы» бейне сюжеті (ОТРК эфирі, 2016 жылдың 22 қарашасындағы «Ала-Тоо» ақпараттық бағдарламасының 
қорытынды шығарылымы),
2. «Қырғыздағы қараңғылық» фоторепортажы (Lenta.ru, 2017 жыл 31 қаңтар),  
3. «Қалай өмір сүрсең де өзің біл» мақаласынан үзінді: Боинг ұшағының апатқа ұшырауына байланысты зардап шеккендер мемлекеттен 
көмек күткеніне екі ай» (Kloop.kg, 15 наурыз 2017),
4. «Бішкек: үстіне ағаш құлаған джип жүргізушісі өтемақы талап етті» (Kloop.kg, 30 мамыр 2017),

5. «Тыйым салынған мектеп бітіру кештері» бейне сюжеті (ҚРК эфирі, 2016 жылдың 23 мамырындағы «Ала-Тоо» ақпараттық бағдарла-
масының қорытынды шығарылымы),

6. Бейне сюжет: «Ош: мектеп бітіру кештеріне тыйым салынды» (ҚРК эфирі, 2015 жылдың 25 мамырындағы «Ала-Тоо» ақпарат-
тық бағдарламасының қорытынды шығарылымы).
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СЛАЙД № 2
Қадам 1. Оқушыларды 3 топқа бөлу.
Қадам 2. Оқушылар кестені толтыруға уақыт кетірмеуі үшін «БАҚ материалдарын 
салыстырмалы талдау» кестесін алдын-ала әзірлеп, сабақтың басында таратып 
беру.
Қадам 3. «Жасөспірімдер арасындағы қылмыс» видеосын көру (ОТРК эфирі, 2016 
жылдың 22 қарашасындағы «Ала-Тоо» ақпараттық бағдарламасының қорытынды 
шығарылымы):
https://www.youtube.com/watch?v=bJjsQKnW0jM&t=5s&list=PLeACsCPrcY3CfKK
o75y98FvsUCvv2FDK9&index=2

 
№ 1 ЖАТТЫҒУ. «ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫС

(ұсыны-
латын 
уақыт 15 
минут)

 

 

СЛАЙД № 3

Қадам 4. Бейнетүсірілімді көргеннен кейін сыныпқа сұрақтар қойыңыз:
А. Бұл материалды көру қандай тұжырымдарға әкеледі?
Б. Қырғызстандағы жасөспірімдердің көпшілігі қылмыс жасауға бейім деген әсер 
қалдыра ма?
В. Материалдың басында көрсетілген ойын клубындағы балалары қандай әсер 
қалдырады?
Г. Бұл жасөспірімдер туралы қандай да ой қалыптастыруға не себепші болды?
Қадам 5. Оқушылардың ұтымды жауаптарын тыңдау.
Қадам 6. Сыныппен бірге алғашқы «Жасөспірімдер арасындағы қылмыс» матери-
алына сыни талдау жасау, ОТРК.
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ТАҚЫРЫБЫ: БАҚ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ СЫНИ ТАЛДАУЫ



 

СЛАЙД № 4

                
 1.Материал не туралы?

- Материалда қандай оқиға туралы айтылады? (қандай ақпараттық себеп?)
- «Не болды?», «қайда болды?», «қашан болды?», «не үшін олай болды 
(жағдайдың себептері)?», «ары қарай өрбуі туралы мәліметтер бар ма (ресми 
статистика)?» сұрақтарына жауап бар ма?”
Баткен оқушылары жүргізушіні ұрып-соғып, оны ұрлаған сол машиналарының 
жүк салғышына салған. Сюжет барлық сұрақтарға жауап бермейді. Жасөспірім-
дер арасындағы қылмыстың себептері айқын емес. Белгілі бір уақыт аралығын-
да жасөспірімдер арасында қылмыс өсіп келе жатқандығы немесе, керісінше, 
төмендейтіні туралы деректер жоқ. «Неге» деген сұрақтың жалғыз жауабы 
- компьютерлік ойындарға деген құштарлық. Алайда, жауап берген психолог 
емес, журналистің айтуы бойынша бұл оқиғаға ата-ананы кінәлаушы мұғалім. 
Ғаламтордағы ойындар балалар арасында қылмысының өсуінің жалғыз себебі 
емес. Көптеген факторлар болуы және журналист айтқан себеп басты себеп 
болмауы да мүмкін.Сондай-ақ, жасөспірімдер арасындағы қылмысқа орай қан-
дай жағдай қалыптасып, өсіп келе жатқаны немесе төмендегені туралы стати-
стика бойынша деректер жоқ.
Мұғалімдерге арналған бағыттаушы сұрақтар: Журналист бұл материалда 
қандай жаңалық айтқысы келді? Қандай оқиға туралы ақпарат немесе мәлімет 
бермекші? Оқиғаның себептері немесе осындай жағдайға әкелген оқиғалар 
ашылды ма? Осы жағдайды сипаттайтындинамиканы өзіміз талдай алатындай 
мәліметтер бар ма?

 

СЛАЙД № 5

2. Материалдағы басты тұлғалар кім? Материалды дайындауда кімнің 
сұхбаттары қолданылды? Олар материалда берілген оқиғаның тікелей 
қатысушылары ма?

Материалда тек оқиғаның бір ғана қатысушысының – осы істі жүргізетін 
немесе кем дегенде онымен танысқан полиция өкілінің сұхбатыберілген. 
Бірақ ол оқиғаның тікелей қатысушысы емес. Сондай-ақ, қамауға алынған 
жасөспірімнің берген жауабының аз ғана үзіндісі келтірілген. Сонымен бір-
ге, жасөспірімнен алынған жауаптың үзіндісінде неге мұндай іске барғанын 
түсіндірмейді, яғни балалар қылмысының себептері туралы тағы да ақпарат 
бермейді. Сондай-ақ, оның қысқа сұхбатында компьютерлік ойындарға деген 
құштарлығы туралы айтылмайды, ал журналист бұл факторды балалар қыл-
мысының негізгі себебі ретінде таңдаған.

Мұғалімдерге арналған бағыттаушы 
сұрақтар: Мұғалім оқиғаның қатысушысы 
ма? Оқиғаға кім қатыса алады? Қама-
уға алынған жасөспірім оқиғаның қаты-
сушысы ма? Жасөспірім неліктен олай 
істегенін түсіндірді ме және сұхбатының 
немесе берген жауабының үзіндісінен 
балалар қылмысының себептері туралы 
қорытынды жасауға бола ма? Ол өзінің 
компьютерлік ойындарға қызығушылығы 
бары туралы айта ма? Немесе доста-
рыңыздың хоббиі туралы көрсеткен бе? 

204

205ТАҚЫРЫБЫ: БАҚ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ СЫНИ ТАЛДАУЫ

ТАҚЫРЫБЫ: БАҚ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ СЫНИ ТАЛДАУЫ



 

СЛАЙД № 6

 3.Оқиғаға қатысушылардың барлығы өз ұстанымын немесе 
пікірін білдіруге мүмкіндік алды ма?
Бұл материалда басқа Тараптардың ұстанымы жоқ. Мысалы, мұғалім ба-
лалардың қылмыс жасауына оның отбасы да кінәлі дейді, бірақ жасөспірім-
дердің ата-аналарының атынан, мысалы, білім сапасы, білім беру жүйесі 
және тәрбие мәселелері туралы айта алатын адамдардың сұхбаты жоқ. 
Жасөспірімдердің қылмыс жасауына әкелетін басқа факторлар тура-
лы айтқан психологтың сұхбаты жоқ. Ақпарат оқиға туралы берілген – 
жасөспірімдер жүргізушіні өз көлігінің жүк салғышына салып жүрген.
Мұғалімдерге арналған бағыттаушы сұрақтар: балалар қылмысы тура-
лы толық ақпарат берілген бе? Аталған оқиғадан басқа балалар қылмысы 
туралы басқа фактілер берілген бе? Балалар қылмысында қандай үрдіс 
орын алғандығы туралы фактілер бар ма (зерттеу немесе статистика бо-
луы мүмкін)? Кәмелетке толмағандар неге қылмыс жасайды деген сұраққа 
толық жауаптар берілген бе? Ғаламтордағы ойындар балалар қылмысы-
ның жалғыз себебі ме? Сюжетте балалар қылмысының басқа да себептері 
туралы ақпарат бар ма?

 

СЛАЙД № 7

4.Оқиғаны толық анықтау үшін тағы кім осы материалға сұхбат бере 
алады? Болған оқиғаның толық бейнесін жасау үшін тағы қандай 
ақпарат қосу керек?

Бұл материалда клуб әкімшісінің сұхбатын қолдануға болады, ол сол бала-
лардың ойын ойнауға қаншалықты жиі келетінін айта алады; психологтың 
интернет-ойындардың жасөспірімдерді қалай агрессивті ететінін айтқан-
сұхбатын беруге болады. Жасөспірімдердің психикасына әсер ететін және 
кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың өсуіне басқа факторлар 
туралы ақпарат жеткіліксіз.Материалда жасөспірімдер арасындағы қылмы-
стың өсу қарқыны туралы айтатын статистикалық ақпарат немесе басқа да 
фактілер жоқ. Мұғалім бұл ата-ананың кінәсі дейді.

Мұғалім үшін бағыттаушы сұрақтар: Ал ата-аналардың өздері осы 
мәселе бойынша ойларын айтуға мүмкіндігі болуы керек пе? Айналы-
сатын кәсібі бойынша ең алдымен жасөспірімдер психикасы туралы кім 
айту керек? Сюжетте психологтың сұхбаты бар ма? Журналист видеодағы 
жасөспірімдер барлық бос уақытын компьютер алдында өткізеді деп сен-
діреді. Клуб жұмысшыларынан сұхбат алу керек пе, олосы жасөспірім-
дердіңклубқа қаншалықты жиі келетінін айта ала ма? Жасөспірім психика-
сына әсер ететін қазіргі проблемалар туралы кім жақсы айта алды? Сіз бұл 
материалда жасөспірімдер арасындағы қылмыстың толық көрінісін көре 
алдыңыз ба? Сіз материалды көре отырып, оның өсіп келе жатқанын неме-
се керісінше азайғанын, жасөспірімдердің қандай қылмыстарға жиі бараты-
нын біле алдыңыз ба?
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СЛАЙД № 8

 5.Фактілер пікірден бөлініп алынған ба? Факт ретінде ұсынылған 
пікірлер бар ма? Егер бар болса, мысал көрсетіңіз

Жоқ, бөлінген жоқ. Журналист өзінің жеке пікірін бөлмей, бағалаушы тұжы-
рымжасауға мүмкіндік береді, оларды фактілер ретінде ұсынады. «Бұл 
оқушылар әрбір жауынгерлік атыс қаруын жатқа біледі. Кітап оқудың орнына 
жасөспірімдер барлық бос уақытын ғаламторда ойын ойнаумен өткізуді жөн 
көреді. Жас жеткіншектер компьютерде өздерін қару асынғанмықты жауын-
гер деп елестетеді (деп санайды) «. Мәтіннің бұл бөлігі толықтай журналистің 
пікірі. Ол жасөспірімдердің жауынгерлік қаруды білетіні, бейнетүсірілімде-
гілердің барлығы бос уақыттарын ойын ойнаумен өткізетіні және өздерін 
«керемет батыл жауынгер»көруді армандайтыны шынымен де факт па, оны 
біле алмайды. Мүмкін, балалардың біреуі мұнда алғаш рет келген шығар 
немесе аптасына бір рет келетін және журналист айтқандай, клубта күні 
бойы отырмайтын шығар. «Жасөспірімдер арасындағы қылмысқа тән белгі 
– зорлық-зомбылық пен қатыгездік» – бұл журналистің пікірі, ол факт ретінде 
ұсынылған, өйткені ол ешқандай деректермен: статистикамен расталмаған. 
Сюжетте көрсетілген жалғыз оқиға елдегі жасөспірімдер арасындағы қылмыс 
туралы толық көрінісін бере алмайды. Еске салайық, факт бұл орын алған 
оқиға, пікір-бұл оқиға туралы ақпаратты түсіндіру. Материалда факт бар екенін 
нақтылауға болады. Факт – жасөспірімдер түні бойы жүргізушіні көлігінің жүк 
салғышына салып, өздерімен бірге алып жүрген.

Мұғалім үшін бағыттаушы сұрақтар:

Бұл жасөспірімдер барлық жауынгерлік қарудың атын білетіндігі факт болып 
табыла ма? Жауынгерлік атыс қаруының барлық түрлерін жатқа білетін до-
старыңыз немесе таныстарыңыз қаншалықты көп екенін анықтаңыз? Егер сіз 
ойын клубына алғаш рет кірсеңіз, сол сәтте клубта отырғандардың бәрі бос 
уақыттарының барлығын осында өткізеді деп сенімді түрде айта аласыз ба? 
Олармен сөйлеспей тұрып, олардың өздерін батыл жауынгер ретінде көруді 
армандайды деп қалай сенімді түрде айтуға болады?

 

СЛАЙД № 9

6. Журналистің бұл материалда азғындау тілі немесе эмоцияға толы лек-
сикасы бар ма? Егер бар болса, онда мысалкөрсетіңіз және қандай лекси-
каға жататынын анықтаңыз: жағымсыз немесе комплиментті?

Жағымсыз лексика бар. «Бұл оқушылар әрбір жауынгерлік атыс қаруын жатқа 
біледі. Кітап оқудың орнына жасөспірімдер барлық бос уақыттарын интернетте 
ойын ойнап өткізуді жөн көреді. Жас жеткіншіктер компьютерде өздерін қару 
асынған ержүрек батыр жауынгер ретінде көріп, армандайды». Азғындау тілі 
тек оған шақыру ғана емес. Бұл сондай-ақ белгілі бір әлеуметтік топ үшін кемсі-
тетін сөздер болуы мүмкін.

Мұғалім үшін бағыттаушы сұрақтар: 

Мәтінде шамадан тыс мақтау бар ма, немесе, керісінше, қандай да бір оқиға-
ның, адамның немесе адамдар тобының жағымсыз сипаттамасы бар ма? Бұл 
материалдағы ең эмоционалды сөз қандай? Ең кемсіту сөзі ше?
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СЛАЙД № 10

                 7. Қорытынды: Толық ақпарат ұсынылған ба? Материал объек-
тивті ме? Материал теңдестірілген бе (барлық тараптар өз ойларын айтуға 
мүмкіндік алды ма)?

Материал журналистика стандарттарын айтарлықтай бұзады. Берілген 
ақпарат объективті емес, журналистің мәлімдемесінің негізінде фактілер 
емес, оның пікірлері мен тұжырымдарыжатыр. Ақпарат толық ұсыныл-
маған, материал теңгерілмеген. Бұл жағдайда айла-әрекет туралы емес, 
материалды дайындауға кәсіби көзқарас туралы айтылып тұр.

Мұғалім үшін бағыттаушы сұрақтар: 

Ақпарат объективті түрде берілген бе? Материалды теңестіру үшін жағдай-
дың немесе оқиғаның барлық тараптары ойларын айтты ма? Журналист 
мәтінде өзінің субъективті пікірін келтірген бе? Мақаладағы ақпараттасізді 
басқаруға тырысқан айла-шарғы бар ма?

 

СЛАЙД № 11Қадам 1. Топтарға кез келген 3 БАҚ материалдарын өз қалаулары бойынша 
тарату:
1. «Қырғыз дағы қараңғылық» фоторепортажы (Lenta.ru, 31 қаңтар 2017 жыл),
2. «Қалай өмір сүрсең де өзің біл» мақаласынан үзінді: Боингтің апатқа ұшырауынан 
зардап шеккендер екі ай бойы мемлекеттен көмек күтуде «(Kloop.kg, 15 наурыз 
2017),
3. Мақала «Бішкек: үстіне ағаш құлаған джип жүргізушісі мэриядан өтемақы талап 
етті» (Kloop.kg, 30 мамыр 2017),
4. «Тыйым салынған мектеп бітіру кештері» бейне сюжеті (ҚРК эфирі, 2016 жылғы 
23 мамырдағы «Ала-Тоо» ақпараттық бағдарламасының қорытынды шығарылымы)
https://www.youtube.com/watch?v=_IelzBFvY8w&list=PLeACsCPrcY3CfKKo75y98FvsUC
vv2FDK9&index=3&t=4s

5. Бейне сюжет: «Ош: 
тыйым салынған мек-
теп бітіру кештері» 
(ОТРК эфирі, 2015 
жылғы 23 мамырдағы 
«Ала-Тоо» ақпарат-
тық бағдарламасының 
қорытынды шыға-
рылымы) ).https://www.
youtube.com/watch?v=y
mVyLYlEfIo&list=PLeAC
sCPrcY3CfKKo75y98Fv
sUCvv2FDK9&index=4
&t=5s

Талдауға ар-
налған барлық 
материалдар №6 
сабақтың қосым-
шасында берілген

 ЖАТТЫҒУ 2. БАҚ 
МАТЕРИАЛДАРЫН 
СЫНИ ТАЛДАУ 

(ұсынылған 
уақыт 20 минут )
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Қадам 2.«БАҚ материалдарына салыстырмалы талдау» кестесін тарату.
Сұрақтар Мат-л 1 Мат-л 2 Мат-л 3
1. 1.  Материал не туралы? Материалда қандай оқиға тура-

лы айтылады? (қандай ақпараттық себеп). “Не болды?", 
"қайда болды?", "қашан болды?", "не үшін болды (жағдай-
дың себептері)?” сұрақтарының жауабы бар ма?

2. 2. Пікір мен фактілердің арасы ажыратылған ба? Факт 
ретінде берілген пікірлер бар ма? Егер бар болса мысал 
келтіріңдер.

3. 3. Материалдағы нақты тұлғалар кімдер? Материалды 
әзірлеу кезінде кімдердің сұхбаттары пайдаланылған? 
Олар материалда айтылған оқиғаның тікелей қатысушы-
лары бола ала ма? 

4. 4. Оқиғаның барлық қатысушылары өздерінің ұстанымда-
ры мен пікірлерін айтуға мүмкіндік берілген бе? 

5. 5. Оқиға олық ашылуы үшін бұл материалға тағы да кім-
дер сұхбат беруі тиіс? Болған оқиғаның толық суреттеу 
үшін тағы қандай ақпараттар қосу қажет?

6. 6. Бұл материалда журналистуің азғыру тілі немесе эмо-
ционалдық басым лексикасы бар ма? Егер бар болса, 
онда мысалмен көрсетіңіз және лексиканың қандай екенін 
анықтаңыз: жағымсыз немесе комплиментті.

7. 7. Қорытынды: ақпарат толық берілген бе? Материал объ-
ективті ме? Материал теңгерілген бе (барлық тараптарға 
ойларын айтуға мүмкіндік берілген бе)? 

Қадам 3.Топтарға бөлінген оқушылар кестені өздігінен толтыруға кіріседі.
Қадам 4. Оқушылардың жауабын тыңдап,талдау барысында қажет болған жағдайда 
барныша дұрыс жауабын беру керек. 

 УПРАЖНЕНИЕ 2. КРИТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ СМИ 20 минут

 

 

СЛАЙД № 11

 

СЛАЙД № 12

         Қорытынды: 

* Әр БАҚ-тың өз саясаты болуы мүмкін. 

* БАҚ сапалы және сапасыз материалдарды 
таратуы немесе басып шығаруы мүмкін. 

* Материалға қатысты үнемі сыни ойлау 
керек.

* БАҚ-та да адамдар жұмыс істейді және олар 
қателесуі мүмкін. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫС

№6 САБАҚҚА ҚОСЫМША

Дерек көзі: КТРК (https://www.youtube.com/watch?v=bJjsQKnW0jM
&list=PLeACsCPrcY3CfKKo75y98FvsUCvv2FDK9&index=2)

Шыққан күні: 22.11.2016

Студиядағы дикторлар: 

Кәмелетке толмағандардың қатысуымен жасалған қылмыстар 
саны өсуде. Мамандар оған жасөспірімдердің компьютерлік ой-
ындарға деген құштарлығы себеп болғанын айтады. Баткен облы-
сында кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекцияда 212 
жасөспірім тіркеуде тұр.

Сюжет:

Кадрдан тыс мәтін:

Бұл оқушылар әрбір жауынгерлік атыс қаруын жатқа біледі. Кітап-
тың орнына жасөспірімдер барлық бос уақытын интернеттегі 
ойындарды ойнаумен өткізуді жөн көреді. Жас жеткіншектер ком-
пьютер ойынын ойнағанда өздерін қару асынған ержүрек жауын-
гер ретінде көреді (санайды).

Дилара Жолдошбековамен сұхбат, Баткен облысы ІІБ кәме-
летке толмағандар істері жөніндегі инспекторы:

Жасөспірімдер түнгі клубтарда компьютерлік ойындар ойнап оты-
рғанда болған оқиғалар көп. Әр рейд кезінде біз интернет-клуб 
иелеріне жасөспірімдер жазда сағат 11-ге дейін, қыста 10-ға дейін 
ғана отыруына болатынын ескертеміз. Тәртіп бұзушылық үшін 
айыппұл салынады.

Кадрдан тыс мәтін:
Бұл балалар Баткен қалалық мектебінде оқиды. 14 қарашаға қараған түні бұл 
жасөспірімдер жүргізушіні ұрып-соғып, оны өз көлігінің жүк салғышына салып, түні бойы 
жанармай таусылғанша қаланы шарлаған. Бақытымызға орай, көлік иесі тірі қалды.
Ұсталған жасөспірімнің өкінетіні туралы қырғыз тілінде айтқан сөзі аудармасыз берілді.
Баткен облысы ІІБ кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторы Айсалқын Эргешбай-
қызының сұхбаты
Бұл 14 қарашада түнгі сағат 11-де болды.Оқиға таңертең тіркелді, жәбірленуші осы 
уақытта арыз жазды. Барлық күдікті жасөспірімдер ұсталды. Тергеу амалдары жүріп 
жатыр.
Кадрдан тыс мәтін:
Еңбек сіңірген мұғалім Авазбек Жамаловтың айтуынша, ата-аналар өз балаларын бақы-
лауға алмайынша, милиция жасөспірімдер арасында тәртіп орната алмайды.

Еңбек сіңірген мұғалім Авазбек Жамаловтың сұхбаты:
Интернет ойындарын ойнай отырып, жасөспірімдердің психикасы бұзылады. Сол се-
бепті олар түрлі құқық бұзушылықтар жасайды. Тыйым салынған істерге барады. Үйден 
олар мектепке барамыз деп шығады, бірақ іс жүзінде заңсыз істермен айналысады.

Кадрдан тыс мәтін.
Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың өсуі қоғамда үлкен 
алаңдаушылық тудырып отыр. Жасөспірімдердің жасаған қылмыста-
рына тән белгілер – зорлық-зомбылық пен қатыгездік.
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ОРТАЛЫҚ АЗИЯНЫҢ КЕДЕЙ ЕЛДЕРІНІҢ БІРІ 
ҚАЛАЙ ӨМІР СҮРІП ЖАТЫР 

ҚЫРҒЫЗ ҚАРАҢҒЫЛЫҒЫ

Дерек көзі: lenta.ru  (https://lenta.ru/photo/2017/01/31/night/#0)
Шыққан күні: 31 қаңтар 2017 жыл
Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін тәуелсіз Қырғызстанда өнеркәсіп нашарлады. Жаңа мемлекет Орта Азиядағы ең кедей мемлекеттердің 
біріне айналды. Жұмыссыздықтың өсуі халықтың кедейленуіне себепші болды, көптеген адамдар жақсы өмірді іздеп басқа елдерге кетті. 
Көптеген адамдар үшін тіпті гастарбайтердің өмірі қазір өте қолайлы болып көрінеді-шетелге кеткендер, тым болмаса, Қырғызстанның 
ақшасымен өлшегенде салыстырмалы түрде жақсы табыс табады. Республиканың өзінде орташа жалақы мөлшері 200 АҚШ долла-
рынан аспайды,ал бюджеттік сала қызметкерінің жалақысы 100 доллардан да аз. Бұл ретте, тіпті мұндай жұмыс та барлығында бірдей 
жоқ. «Лента.ру» түнде жұмыс істеуге тура келгендердің фотосуреттерін жариялап отырады. Кеншілер, полиция қызметкерлері, ескі-құсқы 
сатып алушы адамдар. Қоғам оларды байқамайтын сияқты.

Нұрлан Сулюкта қаласындағы 
шахтадан көмір тиелген 

вагоншаны шығар есікке қарай 
итеруде. Ол 1987 жылы дүниеге 
келген және шахтада 6 жылдан 

бері жұмыс істейді.

Алексей өзінің досы Вячеславпен бірге 
қоқыс полигонының аумағында түнейді. 
Ол істі болғанына байланысты жұмысқа 

орналаса алмай, полигонда жұмыс 
істей бастады. Бердік ауылында оның 

үйі мен отбасы тұрады.

Бішкектегі патрульдік милиция 
су арнасына секірген ер адамды 

іздейді. Соңғы жылдары 
республикада өз-өзіне қол жұмсау 
оқиғасы санының өскені туралы 

айтылуда.

ҚЫРҒЫЗ ҚАРАҢҒЫЛЫҒЫ

Бішкектегі патруль қызметкерлері мас 
күйінде көлік жүргізгені үшін әйелді 
тоқтатады. Патрульдік милицияның 

әрбір экипажы фото және 
бейнетіркегіштермен жабдықталған. 

Бірақ жалақының аздығына 
байланысты кейбір қызметкерлер 
тіркегіштерді таяқпен жауып, пара 

алады.

18 жасар Бердіғұл жылу электр орталығы-
ның күл үйіндісінде шелекке көмір жинай-
ды. Ол балалар үйінен шыққаннан кейін 

бірден осында жұмыс істей бастады. Оның 
туыстары жоқ, ол біліктілікті талап етпейтін 
еңбекпен өмір сүреді. Бақай-ата тұрғын үй 
массивінен алыс емес жерде Бішкек қала-
лық жылу электр орталығының күл үйіндісі 
орналасқан. Мұнда құбырлар арқылы көмір 

аралас су ағады, мұнда күл-қож қойырт-
пағынан көмір өндіру іске асырылады. Жұ-
мысшылар күл үйіндісінде тәулік бойы жұ-
мыс істейді. Олар заңсыз көмір өндірумен 
айналысады. Арасында мұнда милиция 

патрулі келіп тұрады, бірақ бұл Бақай-ата 
мен Бішкектің басқа аудандарының тұрғын-
дарына кедергі келтірмейді. Мұнда көмірді 
тек қысқы жылыту маусымы кезінде ғана 
алуға болады. Көптеген жұмысшылардың 

денсаулығы нашарлаған, өйткені олар 
үнемі сумен жұмыс істеуге мәжбүр.

Арсен жылу электр орталығының күл 
үйіндісінің жанында орналасқан өз үйінің 

ауласында басын жуып жатыр. Күл 
үйіндісіне жақын жерге Арсен қыста – 
ата-анасымен және ағаларымен бірге 

көшіп барады. Мұнда ол 12 жастан 
бастап жұмыс істейді. Қазір 24 жаста, 
отбасы мен балалары бар. 2015 жылы 
консерваторияны бітірді, қазір «Қызыл 

шығыс» музыкалық тобында өнер 
көрсетеді.

Мықтыбек күл үйіндісіндегі жұ-
мыс ауысымынан шығып, де-
малып жатыр. Ол бұл жұмыста 
заң бұзғаны үшін Ресейден жер 
аударылғаннан бастап істейді. 
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«ҚАЛАҒАНЫҢЫЗША ЖӘНЕ ӨМІР СҮРІҢІЗ»: БОИНГ ҰШАҒЫМЕН АПАТҚА 
ҰШЫРАҒАН АДАМДАР ЕКІ АЙДАН БЕРІ МЕМЛЕКЕТТЕН КӨМЕК КҮТУДЕ»

ҚЫРҒЫЗ ҚАРАҢҒЫЛЫҒЫ

Ақпарат көзі: Kloop(https://kloop.kg/blog/2017/03/15/kak-hotite-tak-i-vyzhivajte-postradavshie-
ot-krusheniya-boinga-dva-mesyatsa-zhdut-pomoshhi-ot-gosudarstva/)  Шығарылған күні: 
15.03.2017
«Боинг-747» Дачи-Су ауылына құлап, 39 адамның өмірін қиған қайғылы күннен бері екі ай 
уақыт өтті. Қырғызстанжәне одан тыс жерлер тұратын адамдар зардап шеккендер үшін 96 
миллион сомнанастам қаражат жинады, бірақ билік әлі күнге дейін оны қайтыс болғандар-
дың туыстары мен баспанасынан айырылған отбасыларға бөліп берген жоқ. Бүгінгі күні 
адамдар жартылай қираған ауылда қалай тұрып жатыр және неге ол жерден тезірек кет-
кілері келеді?
Исак Анарбаев 58 жаста. Ол отбасымен алты жылдан бері Бішкектің«Манас» әуежайының 
қону жолағынан 3 шақырым жердегі Дачи-Су ауылында тұрады. Анарбаев – 11 баланың 
әкесі, бірақ қазір онымен бірге екі қызы мен әйелі ғана тұрады. Апатқа дейін отбасын асырау 
үшін ол үйде тандыр нан пісіріп, оны жергілікті тұрғындарға сататын. Исақтың өзі айтқан-
дай, бүкіл көше одан нан сатып алатын. Исактың отбасы үйдің құрылысын әлі аяқтаған жоқ: 
жоғарғы қабаттары әлі салынбаған, сондықтан отбасы жертөледе тұрып жатыр. Мүмкін, 
апат кезінде оларды осы жағдай құтқарған шығар. Таңертең далағашыққан Исак бұрын көр-
шілері тұрған үйдің орнынан қираған үйінділерді көреді. Түнде, ұшақтар үйдің үстінен ұшып 
бара жатқанда, ол жиі қорқып оянатын. Қайғылы жағдай орын алған күннен бастап мемле-
кет оның отбасына әлі қолдау көрсетпегенін айтып шағымданды. Олардың отбасы еріктілер-
ден тек гуманитарлық көмек алған. Ол енді тандыр нан пісіре алмайды – құлаған ұшақ оның 
тандыр пешін қиратып кеткен. Ұшақ сынықтарыжер теліміндешашылып жатыр, сонымен 
қатар, ағаштарды қиратып, тауық қораменүйге жапсарлас салынған құрылысты бұзып кет-
кен. Бірақ Исак өзі биліктен көмек болады деп үміттенбейді. Пешті қалпына келтіру үшін ол 
туыстарынан ақша сұрамақшы немесе банктен несие алады. Бірақ өзі де, оның отбасы да 
бұл үйде ұзақ уақыт қалғысы келмейді. «Біз қауіпсіз жерге көшірсе деп отырмыз. Бұл біздің жалғыз үмітіміз, бізге басқа ештеңе қажет 
емес», – дейді Исактың туыстары. Қыздары, мектеп оқушылары Мадина мен Айсұлудың апаттан кейін денсаулықтарына шағымдана 
бастады. Жанармайдың иісінен олардың бастары жиі ауырып, құсатын болған. Көптеген физикалық зақым келтіргенімен қатар, қы-
здар психологиялық қиындықтарға тап болған. Мадина әлі күнге дейін сол апатты күнді ұмыта алмай жүр. Қайтыс болған көршілері 
туралы өлеңдер жазады. Өзінің достарының әрқайсысын ерекше суреттейді – Мадина оларменбір күні жұмақта кездесетініне сенеді.

ҚЫРҒЫЗ ҚАРАҢҒЫЛЫҒЫ

«КӨШІРЕ АЛМАЙМЫЗ»
Бүгінде Дачи-СУ ауылында 861 адам тұрады. Әр отбасы үнемі қайғылы жағдайды естеріне түсіретін жерден кеткісі келеді. Алайда, Шу облысының гу-
бернаторы Бақтыбек Құдайбергенов бүгінде билік тарапынан ауыл тұрғындарын қоныстандыруға қажетті жаңа үйлер табу мүмкіндігі жоқ екенін ашық 
айтты. Облыста зардап шеккендерге беруге болатын жерлер бар. Алайда, қазір олар аграрлық мақсаттарға пайдаланылуда –ол жерлерге баспана 
салуға болмайды. Оның пайдалану мақсатын өзгерту, яғни ауыл шаруашылығы санатынан тұрғын үйге ауыстыру мәселесін Жоғарғы Кеңес шешуі 
тиіс. Оған қоса, билік өзгертуге шешім қабылдаған күннің өзінде, мемлекетке адамдарды көшіру және үйлерінің айналасында инфрақұрылым жүргізу 
үшін уақыт қажет екенін айтады. Құдайбергеновтің айтуынша, мемлекет тұрғындарға тез арада өтемақы төлеу үшін Түркия тарапымен келіссөздер 
жүргізуде. Келіссөздердің нәтижелері туралы әлі ештеңе айтылмаған. Сонымен қатар, зардап шеккендерге бей-жай қарамайтын адамдар мен компа-
ниялар жинаған 96 миллион сом Төтенше жағдайлар министрлігінің есебінде тұр. Ақшаны бөліп беруге асықпайды. «Қаражат ТЖМ шотында жатыр. 
Халық жинаған бірде бір сома жұмсалмады», - деді губернатор. Жергілікті биліктің айтуынша, ақшаны бөлумен ұшақ құлаған кезде қайтыс болған-
дардың жақындарынан құрылған тұрғындардың комиссия айналысады.Ново-Павловка ауылдық кеңесінің (Дачи-СУ кенті аумағына жататын)басшы-
сы Ұлан Сатиев 24 наурызға дейін комиссия зардап шеккендердің қандай материалдық көмек алатынын анықтауы керек екенін айтты.Алайда билік 
бірнеше рет мерзімін кейінге қалдырды. Бұған дейін Сокулук ауданының (бұған Ново-Павлов басқармасы кіреді) әкімі Батот Саткеев Kloop.kg-ғабер-
генсұхбатында ол қаражатты бөлу мәселесі 13 наурызға қарай шешілетінін айтқан.Комиссия ақшаны қалай дәл бөлуді ойлап отырған кезде, зардап 
шеккендерге белсенді қаражат жинаған «Дизель» интернет-форумының пайдаланушылары жиналған миллион сомды таратып үлгерді.Оларбірінші 
кезекте қаражаттың басым бөлігін қаза тапқандардың туыстарына берді, ал одан кейін жиналған қаражатты апаттан зардап шеккендерге үлестірді.

«БҰЛ ЖЕРДІҢ 
БОЛАШАҒЫ ЖОҚ»

Тұрғындар Дачи-СУ саяжайында өздерінің болашақта өмір сүре алатындарына сенбейді. 
Ауыл тұрғыны Мирлан Токоев ауылда ешқайсысы өз үйлерін сата алмай отырғанын айтып 
шағымданды, өйткені әуежай маңында тұру қорқынышты болып кетті. «Біз бұл үйлерді са-
тып алдық. Ал қазір сата алмай отырмыз. Қазір бұл жерлерге ұшақ құлап кетуі мүмкін екенін 
бәрі біледі», - дейді ол. Мирланның айтуынша, оның балалары әлі күнге дейін апаттан кейін 
өз өздеріне келе алмай жүр екен. Олар апат кезінде қайтыс болған достарын жиі еске ала-
ды, ал түнде оянып алып, әр ұшақты дауысы естілмей кеткенше «шығарып салып» оты-
рады. «Мемлекеттен ешқандай көмек болған жоқ. Адамдар шифер әкеліп берді, бірақ мен 
оны алмадым. Мен енді мұнда тұра алмаймын. Мұнда өмір сүру қорқынышты болып кетті. 
Бұл жердің болашағы жоқ», - деді ол. Гүлбаршын Момукеева -отбасы қоныс аударуды күтіп 
жүргендердің бірі. Апат кезінде оның үйі толығымен құлап, билік оның отбасына Бішкектің 
орталығындағы үйлердің бірінен пәтер берді. Алайда, бұл тек уақытша іс-шара — ол жал-
дамалы пәтер, Гүлбаршын өзіне жеке үй сатып алуға ақша бөледі деп үміттенеді.Құлаған 
ұшақ күйеуімен, анасымен және үш баласымен бірге тұрған Гүлбаршынның отбасының үйін 
түгелдей қиратып кетті. Сол күн туралы әңгіме бастағанда ол көршілерін еске алды. Ол көз 
жасын тыя алмады.(…)
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БІШКЕК: ҮСТІНЕ АҒАШ ҚҰЛАҒАН ДЖИПТІҢ 
ЖҮРГІЗУШІСІ МЭРИЯДАН ӨТЕМАҚЫ ТАЛАП ЕТУДЕ

ҚЫРҒЫЗ ҚАРАҢҒЫЛЫҒЫ

Ақпарат көзі: Kloop (https://kloop.kg/blog/2017/05/30/bishkek-voditel-
razdavlennogo-derevom-dzhipa-potrebuet-kompensatsii-ot-merii/)

30 мамыр 2017 жыл

Үстіне ағаш құлаған «Лексус Gx 470» иесі қала билігінен өтемақы талап 
етпек. Мэрия өтемақы төлеу мәселесін сот шешетінін хабарлады. Қатты 
соққан жел 16 мамырда бүкіл қала бойынша 29 ағашты құлатты. Те-
ректердің бірі Сұлтан Ибраимов көшесіндегі Жеңіс алаңының жанында 
тұрған «Лексус GХ 470»  көлігіне құлаған.Көлік иесі Элдиярдың айтуын-
ша, оның отбасы Мәңгілік алаудың жанында серуендеп жүрген.»Мен 
көлікті Мәңгілік алаудың жанында қойып, бес минутқа балаларымның 
қасына бардым. Кенеттен қатты жел оғып, үлкен ағаш менің көлігімнің 
үстіне құлады. Енді көлік қалпына келтіруге жарамсыз болып қалды», - 
деді Эльдияр. Көлік иесі өтемақы алу үшін мэрияға жүгінетінін айтты.

«Зеленстрой» муниципалды кәсіпорнының бас агрономы Эльнура Джол-
дошева сұхбатында Kloop.kg-ге берген сұхбатында өтемақы төлеу тура-
лы мәселені тек сот шеше алатынын айтты. «Біз акт жасадық және тәртіп 
бойынша бұл акт сотқа беріледі. Сосын сот шешімі бойынша өтемақы 
мәселесі анықталады. Бұл біздің құзыретімізде емес», - деді ол. Патруль-
дік милиция басқармасының баспасөз хатшысы Таалай Бұғыбаев Kloop.
kg-ге қалада көлік тұрағы арнайы жол белгілерімен көрсетілетінін айт-
ты. «Жүргізуші алдымен белгіге қарауы керек еді. Егер көлік тұрағының 
белгісі болса, онда көлікті қоюға болады, егер жоқ болса, онда болмай-
ды», — деді Бұғыбаев. Алайда, Лексус иесі көлігін аялдамадан өткеннен 
кейін қалдырған және көлік қоюға болатындығы туралы белгі жолдың бұл 
учаскесіне орнатылмаған.

(Google-maps карталарына сілтеме, онда 
белгі орнатылғанын, орнатылмағанына-

дамдардың бәрі көре алады)

ҚЫРҒЫЗ ҚАРАҢҒЫЛЫҒЫ

ОШ: ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН МЕКТЕП БІТІРУ КЕШТЕРІ

Ақпарат көзі: КТРК (https://www.youtube.com/watch?v=_IelzBFvY8w&list=PLeAC
sCPrcY3CfKKo75y98FvsUCvv2FDK9&index=3&t=4s)

Шығарылған күні: 24.05.2016

Студиядағы дикторлар

Биылғы жылы соңғы қоңырау 27 мамырда соғылады, яғни жақында мектеп 
бітіру кештері болатынын білдіреді. Алайда, мұндай іс-шараларға Білім Мини-
стрлігі 5 жылдан бері тыйым салған.

Сюжет

Кадрдан тыс мәтін

Киім тігетін шеберханадакөңілді кешке киетін көйлектер тігуде, бутиктерде 
костюмдер мен смокингтер киіп көріп жатыр. Қымбат автомобильдер мен ли-
музиндер, мейрамханалар мен кафелер алты ай бұрын брондалған. Түлектер 
көптен күткен мектепті бітіру сәтін атап өтуге дайындалуда.

Бішкек қаласы білім басқармасының бастығы Сәуле Мейірманованың сұхбаты

Иә, ата-аналар «Біз қыркүйек айында мейрамханаға тапсырыс беріп қойған-
быз. Сіз бізге кеш өткізуге қалай тыйым саласыз?» дейді.
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ОШ: ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН МЕКТЕП БІТІРУ КЕШТЕРІ

ҚЫРҒЫЗ ҚАРАҢҒЫЛЫҒЫ

 Кадрдан тыс мәтін
Алайда, 5 жыл бұрын Білім министрлігінде мектеп бітіру кештерін өткізуге тыйым 
салды. Алайда бұл тыйымды ешкім елемейді. Ата-аналар да, түлектер де мектеп 
бітіру кешінсіз қалғысы келмейді. Мұғалімдерге ескертіп мерекеге ақша жинайды.
Бішкек қ. ІІББ кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекциясының бастығы Жә-
милә Токомбаевамен сұхбат
Осы фактілерге тоқталғым келеді. Ата-аналар балаларына көбірек уақыт бөліп, сөй-
лессе деймін.
Кадрдан тыс мәтін.
Біреулер мектеп ғимаратында атап өтеді, сонда оқу орнының басшылығы жауап 
береді. Ал біреулер мейрамханаларда атап өтеді немесе тауға шығады, бұл үшін 
ешкім жауап бермейді, әрине, ата-аналар және, ең алдымен, түлектердің өздері 
жауапты болады.
Сондай-ақ  патрульдік милиция басқармасында жүргізушілерден қырағы болуды, ал 
түлектерден машиналардың люктері мен терезелерінен бастарын шығаруға тыйым 
салған жаңа заңды сақтауды сұрайды.
Бішкек қ. ПМБ бастығының орынбасары Эрлан Атантаевтың сұхбаты
Қазірдің өзінде «Автобұзақылық» заңы күшіне енді, оған сәйкес колоннамен 5-тен 
артық машина жүруге, осы машиналардың люктерінен бастарын шығаруға болмай-
ды. Бұл әрекеттер үшін 3-тен 5 мың сомға дейін айыппұл салынады.
Кадрдан тыс мәтін
Үйлену тойына арналған немесе мектеп бітіру кешінің кортежіне болғанына қара-
мастан, колоннамен жүруге тыйым салынады. ПҚБ қызметкерлері, сондай-ақ Біш-
кектің 500-ге жуық милиционері күшейтілген режимге ауыстырылды. Мұндай оты-
рыстар құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қарсы шығуға немесе қауіпті 
ЖКО-на ұласады. Өткен жылы Джалал-Абад облысында мектеп бітіруді мерекелеу 
кезіндегі ЖКО-да 6 түлек ауруханаға түсті, 2 жасөспірім мен оператор қайтыс болды, 
минивэн салонында барлығы 9 адам болған. ҚЫРҒЫЗ ҚАРАҢҒЫЛЫҒЫ

ОШ: ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН МЕКТЕП БІТІРУ КЕШТЕРІ
Ақпарат көзі: КТРК (https://www.youtube.com/watch?v=ymVyLYlEfIo&list=PLeACsCPrcY3Cf
KKo75y98FvsUCvv2FDK9&index=4&t=5s)
Шығарылған күні: 26.05.2015
Студиядағы диктор
Жақында барлық мектептерде соңғы қоңырау соғылады. Ал жоғары сынып оқушылары 
мектеп партасымен қоштасады. Бұрын айтылғандай, қаңтар айындағы төрт күндік де-
малысқа байланысты соңғы қоңырау 29 мамырға ауыстырылды. Мектеп бітірушілер бұл 
мерекеге ерекше ынта-жігермен дайындаламын. Алайда, кафелер мен мейрамханалар-
да атап өтуге және көлікпен серуендеуге қатаң тыйым салынған. Оқушылар ережелерді 
бұзбауы үшін Ошта қандай жұмыстар жүргізілетініДинара Мамекованың материалында 
Кадрдан тыс мәтін
Биылғы жылы, алдыңғы жылдардағы тәрізді соңғы қоңырау мен мектеп бітіру кештерін 
өткізуге тыйым салынған. 29-мамырда мектептерде салтанатты жиын өтеді, ал мектеп 
бітіру кеші де мектепте өткізіліп, аттестат тапсыру рәсімі бір сағаттан артық уақытқа со-
зылмайды. Сонымен бәрі бітеді. Әр түрлек бұл жаңалықты әртүрлі қабылдады.

Дастан Нұрланұлының сұхбаты, мектеп бітіруші
Бұрындары мектеп түлектері бұл атаулы күнді 

қалай кең көлемде атап өткені,мерекелерді қалай 
ұйымдастырғаны, таңды қалай қарсы алғаны есіміз-
де. Жадымызда қалу үшін біз де ауқымды етіп атап 

өткіміз келеді.Неліктен тыйым салады?

Қаныкей Қаныбекқызының сұхбаты, 
мектеп бітіруші

Менің ойымша, мұндай тыйымдар салынғаны 
дұрыс, өйткені үлкендер біздің қауіпсіздігімізді 
ойлайды, сонымен қатар бұл көп шығындар-

ды қажет етеді.
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ОШ: ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН МЕКТЕП БІТІРУ КЕШТЕРІ

ҚЫРҒЫЗ ҚАРАҢҒЫЛЫҒЫ

           Кадрдан тыс мәтін
 ОШ қалалық білім беру басқармасы мұғалімдер және ата-аналар комитеттерімен жұмыс жүргізеді.

Кадрдан тыс мәтін
Қауіпсіздікті құқық қорғау органдары бақылайды. Бұл күні қиындықтартудырмау үшін олар мейрамханалар мен кафелердің, сондай-ақ 
автомобиль кортеждерінің иелерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

Ош қаласы және Ош облысы ІІБ баспасөз хатшысы Жеңіс Әшірбаевтың сұхбаты
Кадрдан тыс мәтін
Сонымен қатар, мереке күндері құқық қорғау органдарының қызметкерлері кезекшілік етеді. 2 мыңнан астам милиционер мен 3 мың жа-
сақшылар жұмыс істейді. Ақсақалдар кеңесі де, әйелдер комитеттерін де жұмылдырамыз.

Ош қ. Білім беру басқармасының маманы Әбдіхалық Ақжо-
ловтың сұхбаты

Әр мектепте салтанатты жиын сағат 9-да басталып, сағат 10-
да аяқталады. Егер мектеп Білім беру басқармасының нұсқау-
ларын орындамаса, онда мектеп директорын жұмыстан шыға-

руға дейін іс қарастырылады.

Гагарин атындағы № 17 мектеп-гимназиясының директоры 
Айгүл Жүнісованың сұхбаты 

Мэрия барлығымызды, соның ішінде ата-аналарды да жинады. 
Олар бұл бұйрық туралы өздері де естіді. Сондықтан, мен біздің 

тараптан тәртіп болмайды деп үміттенемін.

Интервью Жениша Ашырбаева, пресс-секретаря УВД г.Ош и Ошской области 
Если они нарушат правила, то мы будем их штрафовать. Если честно, в этом году все 
строже, чем в прошлом. 

ТАҚЫРЫП:  
МЕНІҢ ИНТЕРНЕТТЕГІ 

МҮМКІНДІКТЕРІМ
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МЕНІҢ ИНТЕРНЕТТЕГІ МҮМКІНДІКТЕРІМ

 Мақсаты: жаңа медиадағы ақпаратты сыни бағалау дағдысын қалыптастыруға, сонымен қатар жаһандық желіні пайдалану 
арқылы пайдалы дағдыларды игеруге көмектесу.

Міндеттері:
Адамның мәдениеті мен оның жалпы өмір салтын қалыптастырудағы Интернеттің рөлінің артуын айшықтау;
Интернеттің адамға жағымды және жағымсыз әсерін анықтау;
Қоғамға ақпараттық ықпал ету мәселелері туралы түйіндер жасау;
Дүниежүзілік жаһандық желідегі адамның дамуына арналған құралдармен таныстыру;
Желіде ақпаратты пайдаланғанда оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамыту;
Көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын қалыптастыру;
Өз бетінше ойлануға, өз көзқарасы үшін жауапкершілікке баулу және пайдалы техникалық жаңалықтарды игеруге деген құштарлықты 
ояту.

Құрал-жабдықтар: мультимедиа проектор

Сабақ типі: білімді жүйелеу және жаңа материалды оқу.

Негізгі ұғымдар: «Интернет», «жаңа медиа», сыни ойлау, ақпарат, әлеуметтік желі, мессенджер. 

Сабақ барысы: 
1.Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу. Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру. Сыныпта ықпалдастық қарым-қатынас орнату.
2. Жаңа материалды меңгеру.
Сабақ жоспары:
- Интернет пен ақпараттық технологиялардың заманауи әлемдегі орны;
- Интернеттің қазіргі заман адамының өміріндегі рөлі мен қызметі;
- «Жаңа медиа» мен «азаматтық журналистика» ұғымдары. 

МЕНІҢ ИНТЕРНЕТТЕГІ МҮМКІНДІКТЕРІМ

 

СЛАЙД № 1

Сабақ тақырыбын хабарлау. 

Мұғалім оқушылардан өткен сабақта не өтілгені туралы сұрайды. 
Мұғалім бүгінгі сабақта оқушылардың интернет туралы білімдерін тексерілетінін, 
әртүрлі онлайн-ресурстар туралы талқылайтындарын хабарлайды. Бүгінгі сабақта 
Интернет пен ақпараттық технологиялардың заманауи әлемдегі орнын, Интернеттің 
қазіргі заман адамының өміріндегі рөлі мен қызметін және «жаңа медиа» мен «аза-
маттық журналистика» ұғымдарын қарастырамыз. 
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1-ЖАТТЫҒУ. «ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР (ҰСЫНЫЛАТЫН 

УАҚЫТ: 5 МИНУТ)
 

1-қадам. Оқушылар үш топқа бөлінеді. 
2-қадам. Каждая группа получает одинаковое  задание в карточках. Әр топ карточкаларға жазылған бірдей тапсырманы алады.
Тапсырма: интернет ресурстардың белгішелерін табыңыз. Олар қалай аталады? Одан кейін интернет-ресурске сәйкес келетін анықта-
маны табыңыз. 

А. Көңіл-ашарлық әлеуметтік желі. Достармен сөй-
лесу, фото мен видео, фильмдер мен сериалдар, 
музыка, ойындар, қызығушылықтар бойынша топтар.  
Әлеуметтік желі Mail.RuGroup иелігінде, бір күнде 70 
миллион адам кіреді. 

Б. Бұл смартфон қолданушыларына тез арада хабар-
лама (фото мен видео) алмасуға мүмкіндік береді. 
Оның атауы да «не болып жатыр?» деген мағына 
береді. 

В. Егер бұл ресурс голливудтық кинокомпания болған-
да, онда әр апта сайын материал 60 000 жаңа фильм 
шығаруға жеткілікті болатын еді.  Бұл ресурстағы 
барлық видеоны көру үшін 1700 жыл керек. Бұл – ең 
танымал видеохостинг, яғни видео жариялауға бола-
тын ресурс. Қолданушылар/сайтқа кіретін адамдар 
саны бойынша екінші орын алады. Ақпаратты сақтау, 
жіберу, көрсету, монетизация қызметтерін көрсетеді. 

Г. Бұл ресурс қолданушылары күн сайын 
Миллион лайк пен комментарий қалдырады, 300 
миллион сурет жариялайды. 2011 жылы ақпанда 
«Google» компаниясынығ Таяу Шығыстаны маркетинг 
бойынша аймақтық менеджері Ваэль Гоним Египеттегі 
төңкеріс дәл осы әлеуметтік желі үшін басталды деді. 
Бұл – әлемдегі ең ірі әлеуметтік желі.

Е. Интернеттегі ірі іздеу жүйесі. Танымалдылық 
бойынша нөмірі бірінші жүйе (77,05%), айына 41 
млрд 345 млн сұранымды өңдейді. Барлық фор-
маттағы құжаттарды іздеуге болады. 
Ж. Веб-интерфейс арқылы бұқаралық хабарлама 
алмасуға болады, кез келген жастағы интернет 
қолданушыға арналған СМС немесе басқа бағдар-
лама. Бұл желінің логотипі құсқа ұқсайды.  
З. Бұл ресурстан интернет қолданушылардың 
барлығы дерлік ақпарат алады. Кез келген адам 
автор бола алады. Бұл – баршаға қолжетімді, 
көптілді, әмбебап, контенті еркін интернет-энци-
клопедия. 

И. В 2002 году у этого ресурса появился раздел на 
кыргызском языке. Но активно он начала 
заполняться лишь в 2012 году. На этом ресурсе, где 
практически все пользователи интернета черпают 
сегодня основную информацию, автором может стать 
любой. Это общедоступная многоязычная 
универсальная интернет-энциклопедия со 
свободным контентом.

Дұрыс жауап: 
1-В YouTube, 2-Г Facebook, 3-А Одноклассники, 4-Б WhatsApp, 
5-Е Google, 6-Д Instagram, 7-З Википедия, 8-Ж Twitter.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

_______

_______

_______

_______
_______

_______

_______

_______

Д. Мұнда төртбұрыш қана емес альбомды, пор-
третті форматтар да бар. Бұл тез арада фото мен 
видео алмасуға арналған сервис. 5. _______

 

СЛАЙД № 21-қадам. Әлеуметтік медиа желілердің төңкерісі туралы видеоны көрсету 

 («Революция Социальных медиа сетей» https://www.youtube.com/watch?v=tbQj
2xTSSzo&list=PLeACsCPrcY3CfKKo75y98FvsUCvv2FDK9&index=7)

2-қадам.  «Интернет маған қалай көмектеседі?» деген тақырыпта видеоны 
талқылау.

3-қадам. Мұғалімнің толықтыруы. 

Қазіргі заманның адамын заманауи технологиялар: Интернетсіз, ұялы байла-
ныссыз, техникалық жағынан дербес компьютерлерге тең келетін телефонсыз 
елестету қиын. Интернеттің біздің өмірімізге дендеп еніп кеткені соншалық, ол 
теледидардың, радионың, магнитофонның, ақпаратты сақтау және жіберуге 
арналған барлық құралдардардың орнын басты.  

Қазіргі уақытта интернеттің көмегімен адамдар білім алады, оқиды, бизнесін 
жүргізеді, қызығушылықтары бойынша мүдделес адамдарды табады, басқа ел-
дегі компанияларда қашықтан жұмыс істейді. Сонда да, халықаралық алаяқтар-
дың шырмауына түсіп жатады.   

Интернет технологиялық мүмкіндіктері мен даралығының арқасында ақпарат 
сақтаудың және таратудың ең негізгі орнына айналды. Төрт жылдың ішінде 50 
000 000 адамдық аудитория жинады. Радио мұндай аудитория жинау үшін 38 
жыл жұмсаса, телеавизия 13  жылда жинады. Генетик-ғалымдар қазіргі бала-
лардың бойындағы «электронды ген» туралы айтып жүр. Виртуалды өмір олар-
дың өмірлерінің ажырамас бөлігіне айналды. 

Бүгінгі таңда «ойлау», «ойлану» деген ұғымдар ақпаратты қайдан және қалай 
іздеу керек деген тіркестермен мағыналас болып кетті. 

 2-ЖАТТЫҒУ. ВИДЕО-
РОЛИК КӨРУ 

(ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 5 МИНУТ)

 МЕНІҢ ИНТЕРНЕТТЕГІ МҮМКІНДІКТЕРІМ

МЕНІҢ ИНТЕРНЕТТЕГІ МҮМКІНДІКТЕРІМ
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СЛАЙД № 3
1-қадам. Оқушылар 3 топқа бөлінеді.
2-қадам. Топтарға тапсырма таратылады.
Тапсырма:
Суретке қарап, Интернеттің дамуына байланысты көптеген маңызды салаларда 
адамдардың тәртібі, жүріс-тұрысы қалай өзгергені туралы ойларыңызды қағазға 
түсіріңіз. 

 3-ЖАТТЫҒУ. 
«АДАМДАРДЫҢ 
ТӘРТІБІ»

(ұсынылатын 
уақыт: 5 
минут)

 

Соңғы 20 жылда адамдардың 
тәртібінің өзгеруі
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ӨЗ ОЙЫН БІЛДІРУ

ӨЗ ОЙЫН БІЛДІРУ

ӨЗІН ӨЗІ БАҒАЛАУ

ӨЗІН ӨЗІ БАҒАЛАУ

ӘЛЕУМЕТТЕНУ

ӘЛЕУМЕТТЕНУ

ҚАУІПСІЗДІК

ҚАУІПСІЗДІК

БАЗАЛЫҚ

БАЗАЛЫҚ

КОММУНИКАЦИЯ

КОММУНИКАЦИЯ

БАҚЫЛАУ

БАҚЫЛАУ

ЖОЛ ЖӨНЕКЕЙ

ЖОЛ ЖӨНЕКЕЙ

АҚПАРАТ

АҚПАРАТ

«Құрметті күнделік ...»

«Құрметті күнделік ...»

Спортшы/бай/ келбетті/
көңілді

Спортшы/бай/ келбетті/
көңілді

Достармен уақыт өткізу/бір 
киіммен жүру/хат жазу

Достармен уақыт өткізу/бір 
киіммен жүру/хат жазу

Бөтен адамдармен сөйлеспе/
жеткенде телефон шал 

Бөтен адамдармен сөйлеспе/
жеткенде телефон шал 

ТВ/музыка/ойындар

ТВ/музыка/ойындар

Қоңыраулар/хаттар

Қоңыраулар/хаттар

Кабельді ТВ/дисктер

Кабельді ТВ/дисктер

Плеер/таксофон

Плеер/таксофон

Сары парақтар/  
телебағдарлама/газеты

Сары парақтар/  
телебағдарлама/газеты

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?
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 блогтар/

подкасттар

Онлайн қауымдастық/ 
”Достар” ойыны

Эл.пошта/хабарлама/
ұялы телефон

Мобильді 
телефон

HDTV/iPod/видео- 
ойындар/интернет

Электронды пошта/ 
твиттер/әлеуметтік 

желілер
Цифрлік видеожазба/

цифрлік контентті 
жүктеу

iPod/мобильді телефон/
смартфон

Іздеу/цифрлі кабельді 
ТВ/интернет

Жауаптарыңызды зерттеу қорытындысымен салыстырыңыз.230
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МЕНІҢ ИНТЕРНЕТТЕГІ МҮМКІНДІКТЕРІМ

МЕНІҢ ИНТЕРНЕТТЕГІ МҮМКІНДІКТЕРІМ



 

СЛАЙД № 4
-қадам. Мұғалім слайдтарды кезекпен көсетіп, суреттегі адамдардың кім екенін, 
олардың танымал болуына интернеттің қандай көмегі болғаны туралы сұрайды. 
Интернеттің дамуы көптеген адамдардың сүйікті істерін тауып, табысқа жетуіне мүм-
кіндік ашты. 
Солардың бірегейі – IT-технологиялар дәуірінің басында тұрған, Apple, NeXT және 
Pixar  компанияларының негізін қалаушы Стив Джобс.  Оның арманының арқасында 
қазір әр үйде дербек компьютер бар.   

3-ЖАТТЫҒУ. «ОРЫНДАЛҒАН 
АРМАН» 

 

 

СЛАЙД № 5

Марк Цукерберг студент кезінде достарымен бірге студентерге арналған әлеуметтік 
желіні дайындады. Ол қазір миллиондаған адамды байланыстырып отырған таны-
мал желіге айналды. Соның арқасында Цукерберг Жер шарындағы ең бай адамдар-
дың тізіміне енді.  Facebook дүниежүзі бойынша қолданушылар ең көп кіретін 
веб-сайттар бестігіне кіреді. 
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СЛАЙД № 6

 Жетістікке жеткендердің арасында біздің отандастарымыз да 
бар. Мәселен, бүгінде гугл компаниясында үш қазақстандық жұмыс 
істейді: Серік Бекетаев, Мадияр Айтбаев, Ержан Өткелбаев. 
Бұл жігіттер бала күнінен тек алпауыт компанияларда жұмыс істеуді ар-
мандаған. Алайда Серік Бекетаев тек үшінші әңгімелесуден кейін ғана 
гуглда жұмыс істеуге келіскен. 

 

СЛАЙД № 7

Мына қыздар көпшілікке “Аминка - Витаминка” деген атпен жақсы таныс. Қыздардың 
ютуб арнасында екі миллионға жуық жазылушылары бар. Олардың әзілдерін тек 
қана Қазақстан емес барлық ТМД елдері тамашалайды.
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СЛАЙД № 8
 Өткен жылы қарапайым ауған баласының арманының қалай орындалғанын 
бүкіл әлем тамашалады. Оның Месси деп жазылған полиэтилен пакеттен жасалған 
форма киіп түскен суреті желіде кең таралды. Бір жылдан соң атақты футболист 
баламен кездесті. 

Міндеті: әр оқушы жеке интернет мүмкіндтерін қарастырады. 
1-қадам. Оқушылардың жеке жұмысы
Оқушылар өздерінің армандары туралы ойланып, оны екі-үш сөйлеммен жазады. Тапсырмаға 1 минут беріледі.  

2-қадам. Арман орындалуы үшін интернетті қалай қолдануға болады? 5 тәсілін жазыңыз. Тапсырмаған 1-2 минут беріледі.
(мұғалімге:  Мысалы, мен ағылшын тілінде сөйлейтін адаммен бірге ағылшын тілін скайп арқылы үйрене аламын; бос жұмыс орындары 
сайтынан жақсы жұмыс таба аламын; әлемдің кітапханаларды онлайн пайдалана аламын және т.б.)

3-қадам.  Оқушылар кейбір идеяларын дауыстап айтады, олар бес бағанға бөлініп тақтаға жазылады. 
4-қадам. Мұғалім әр бағанның астына интернеттің функциясын жазады. 

Ақпараттық қызмет Ең жедел және баршаға қолжетімді (бұқаралық) ақпарат көзі
Ақпарат жіберу функциясы Жеке және іскерлік виртуалды коммуникация
Әлеуметтік қызмет Қызығушылықтар бойынша контентке өте бай
Білім беру, оқыту қызметі Білім алу мен дағдыларды игеруге арналған бай кеңістік
Көңіл-ашарлық (көңіл көтерушілік) 
қызмет 

Өзін-өзі тану, көңіл көтеру және жеке мәселелерді шешу орны

“адам өмірінде интернет осындай қызметтер атқарады”.
5-қадам. Оқушылар 5 топқа бөлінеді. Әр топ бір функцияна таңдайды. 
Тапсырма: Интернеттің қызметін түсіндіру, нақты бір қызметі бойынша мейлінше көп мысал келтіру. 
• Интернет – ең жедел және баршаға қолжетімді (бұқаралық) ақпарат көзі (Интернетте сайты бар БАҚ-тарды атаңыз)
• Интернет – жеке және іскерлік виртуалды коммуникация алаңы (email, мессэнджерлер - Скайп, ВотсАпп, Телеграм, Вайбер, әлеуметтік 
желілер).
• Интернет –  қызығушылықтар бойынша контентке өте бай клуб (әлеуметтік желілердегі топтар, тақырыптық/салалық порталдар мен 
форумдар)
• Интернет –  білім алу мен дағдыларды игеруге арналған бай кеңістік (онлайн университеттер, курстар, білім беретін курстар, энцикло-
педиялар)
• Интернет – өзін-өзі тану, көңіл көтеру және жеке мәселелерді шешу орны (инстаграмм, блогтар, қала картасы, такси және т.б.)

6-қадам.  Топтардың презентациялары 
Түйін: Интернет – жеке, тұрмыстық және кәсіби міндеттерді орындау үшін ыңғайлы заманауи құрал. Бұл қосымша білім алуға және 

шығармашылық тұрғыда ашылуға мүмкіндік береді

 4-ЖАТТЫҒУ. «МЕН 
НЕНІ ҚАЛАЙМЫН?»
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(ұсынылатын уақыт: 
10 минут)



 

СЛАЙД № 9
1-қадам. Мұғалім әр слайды жеке-жеке көрсетеді. Мәтінді оқуға болады немесе өз 
ойын айтуға болады.

Интернет – ең үлкен, ең бай ақпарат көзі. Бірнеше жыл бұрын ағылшын тілінде 
“google” етістігі ресми түрде пайда болды. Ол «Интернетте іздеу» дегенді білдіреді.

“digital” стилінде ойлау –  қазіргі адамдардың үлкен көлемді ақпаратты мида сақта-
май, оны қайдан және қалай іздеу керектігін білу қабілеті. Мамандар қазір “digital 
ойлау” туралы көп айтады, бұл барлық дереккөздерден келіп жатқан ақпараттар ағы-
нын, ресми ақпарат болсын, мессенджерден келген хат болсын, бір жүйеге келтіріп, 
талдау қабілеті. 

Қажетті ақпаратты бірден табу үшін сұранымды дұрыс жазу керек, сонымен қатар 
дереккөздің сенімділігін де тексерген жөн. 

 6-ЖАТТЫҒУ. «ИНТЕРНЕТ 
МҮМКІНДІКТЕРІ»  

(ұсынылатын 
уақыт: 5 минут) 

 

 

СЛАЙД № 10

Интернет – жеке және іскерлік виртуалды коммуникацияға арналған алаң.

2015 жылы мобильді операторлар ұялы байланыстан түсетін кірістің азайып бара 
жатқаны туралы айта бастады. Бұл Интернеттегі ақпаратты тұтыну көлемінің ар-
туымен байланысты. Технологиялар біздің жеке және іскерлік өміріміздің де ажыра-
мас бөлігі болып кетті. Қазір электронды поштасыз немесе Интернетсіз маман жоқ. 
Түрлі елдің адамдарымен араласуға, түрлі лауазымды қызметтегі адамдармен еш 
қиындықсыз байланысқа шығуға болады.   

Қазіргі пошталық қызметтер хат жолдап, хат алумен шектелмейді. Мысалы, Gmail 
мен Yandex электронды пошталарында мәтінді, кестені, презентацияларды жазуға, 
өңдеуге, өзгертуге, сақтауға мүмкіндік беретін сервис бар.  

Салмағы өте ауыр деректерді тасымалдау үшін қазір флешкалар мен дискілер тіпті 
қолданылмайды десе де болады. Файлдарды жіберуге арналған интернет-серви-
стер фото немесе видео архив секілді ірі файлдарды жіберуге мүмкіндік береді. 
Файл жіберілген адам бірден жүктеп ала алады. 

Іскерлік коммуникацияда  видеотрансляция функциясы қосылған топтық онлайн 
кездесулер де өткізуге болады. Мысалы, ең танымалдары – Skypе және Zoom.
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СЛАЙД № 11
 Интернеттің әлеуметтік қызметі: Интернет – қауымдастық-желілерді қалыпта-
стырудың тиімді тәсілі.

 

СЛАЙД № 12

Білім беру, оқыту қызметі 

Мысалы, Википедия. Бұл ресурсқа кез келген интернет қолданушы 
жаңа материал сала алады, ресурстың артықшылығы осында. Мақа-
лаңыздың сапасына қарай, дәлелді деректерді беруіңізге қарай мақала 
жарыққа шығады.  Сонымен қатар, оқушылар реферат жазғанда және 
сабаққа дайындалу үшін ақпарат іздегенде бірінші кезекте Википедия 
көмегіне жүгінеді. Бұл – ашық энциклопедия, мұнда материалдарды 
еркін пайдалануға болады. Бірақ, міндетті түрде сілтеме болуы керек. 
Сілтеме берілмеген жағдайда, плагиат болып саналады. Кез келген 
педагог мәтіннің бір бөлігін гуглга көшіріп басып-ақ материалдың қайдан 
көшірілгенін таба алады.   
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СЛАЙД № 13
Интернет – өзін-өзі тану, көңіл көтеру және жеке мәселелерді шешу орны

 

СЛАЙД № 14

2000 жылдардың басында әлемде медиатөңкеріс болды. Дәстүрлі БАҚ (ТВ, радио, 
газет, журналдар) ақпаратты аудиторияға жеткізу жылдамдығынан Интернеттен 
жеңіле бастады. Интернет жобаларға көптеп ақша салына басталды, жарнама кө-
бейді. Қазіргі уақытта БАҚ-ң барлығы интернет нұсқаны қатар жүргізуге тырысады. 
Ал кейбір БАҚ ескі форматтан жаңаға ауысып, толықтай интернетке көшті. 
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СЛАЙД № 15

 Интернетте ресми БАҚ-тан бөлек қолданушылар дайындаған ақпарат-
тық және көңіл-ашар контент көп. Желі қолданушылары күнде бір оқиғаның 
куәсі болады, ал қазіргі телефондар бірден суретке немесе видеоға түсіруге 
мүмкіндік береді. Сондықтан, интернетте қарапайым адамдар жасаған кон-
тент өте көп. Цифрлі форматтағы ақпарат бір сәтте мыңдаған, тіпті миллион-
даған адамға жететін және әр интернет қолданушы маңызды ақпарат тара-
тушы атана алатын феномен «жаңа медиа» деп аталады. 

Қазақстан медиалары оқырмандар жіберген материалдарды да жариядауды 
қолға алған: 
https://www.azattyq.org/
https://informburo.kz/
https://factcheck.kz/kaz/

Дәстүрлі БАҚ-та заманауи технологиялар ағымына ілесіп отыруға талпына-
ды. Мысалы, қазір әр ТВ бағдарламаның жеке байланыс деректері беріледі. 
Кез келген адам оларға ақпарат жолдай алады. Олардың арасынан өзек-
тілері іріктеліп алынып, эфирге шығып жатқан кездер де болады. Мысалы, 
қолданушылардың мұндай белсенділігі заңсыз құрылысты, арнайы орын-
дардан тыс қоқыс төгетін орындардың пайда  болуын дер кезінде тоқтатуға 
көмектесті. 

 

СЛАЙД № 18

         Сабақ қорытындысы:

- Интернет өмір салтын өзгертеді;

- Интернеттің арқасында басқаша ойлауды үйрендік;

- Интернет армандардың орындалына көмектеседі;

- Интернет өте жылдам өзгеріп жатыр. 

Үй тапсырмасы: оқушылар 3 топқа бөлінінеді, әр топқа 
тапсырма беріледі. 
Тапсырма: Мектеп сайтының жобасы мен мазмұнын дай-
ындау. Оның қандай функциялары болуы керек? 
Әр топ А1 форматты қағазға мектеп сайтының басты бетін 
салады; дизайнын, қандай бөлімдер болатынын, шрифтін 
т.б. жайттарын ойластырады; 
Оқушылар жұмыстарын алдағы сабақта таныстырады. 
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ТАҚЫРЫП:
ИНТЕРНЕТПЕН БІРГЕ 

ЖАРАСЫМДЫ ҒҰМЫР КЕШУ ИНТЕРНЕТПЕН БІРГЕ ЖАРАСЫМДЫ ҒҰМЫР КЕШУ

Сабақтың мақсаты: Оқушыларды интернет-гигиена ережелерімен таныстыру; 
дербес деректерді қалай және не үшін қорғау керектігін түсіндіру;

Сабақ міндеттері:

• Дербес деректердің не екенін түсіндіру, жеке емес ақпараттың жекеге қалай айна-
латынын көрсету;

• Интернетте дербес деректерді қадағалаудың қиындығын көрсету;

• Оқушыларды интернет-гигиена ережелерімен таныстыру;

• Жаңа материалды меңгеру үшін практикалық жаттығулар орындау. 

Сабақ типі: құрама: жаңа материалды меңгеру және алған білімді тәжірбиеде 
сынау. 

Сабақ формасы: интерактивті: оқушылардың белсенді қатысуымен лекция, прак-
тикалық жұмыстар.

Жаңа ұғымдар: интернет-гигиена, цифрлік құзіреттілік, дербес деректер.

Басқа пәндермен байланысы: азаматтану
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8-САБАҚ



 
ҮЙ ЖҰМЫСЫН ТЕКСЕРУ. (ҰСЫНЫЛАТЫН УАҚЫТ: 5 МИНУТ)

 

Үй жұмысын тексеру.

Сабақтың басында үй жұмысын тексеру-
ге уақыт бөлу. Өзге топтар сыныптаста-
рының жұмыстарымен танысуы үшін, әр 
топтың жобасын алдын-ала тақтаға ілуге 
болады. Оқушылардың идеяларына сын 
айтпай, құрметпен қарау керек, әр сайт 
жобасының артықшылығын атап өткен 
жөн. Жақсарту жолдарын бірге талқы-
лаймыз. 

 

СЛАЙД № 1

Достарыңызбен бірге мектептің сайтын жасадыңыз делік. Сайт өте көркем әрі қазір-
гі заманға лайықты жасалған. Сіз бұған көп уақыт жұмсадыңыз. Сайтқа мектептің 
оқушылары мен басқа да адамдар тіркелеуі үшін сіз көп күшіңізді салдыңыз. Сайт 
қызықты болуы үшін өзекті мәліметтермен толтырдыңыз. Күтпеген жерден бөтен біре-
улер сіздің сайтыңызды бұзып, ішіндегі барлық баптаулардың тас-талқанын шығарды. 
Тіпті, сайтқа кіре алмай қалдыңыз. Мұндай сәтте қандай күйде боласыз?

Оқушылар пікірлерімен бөліседі.
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МЕКТЕП САЙТТАРЫ



 

СЛАЙД № 2
 Күн сайын мыңдаған сайттарға шабуыл жасалатыны туралы жаңалықтардан 
оқыңдыңыз. Олардың арасында биржа, банктер, трансұлттық корпорациялар, ФБР, 
NASA,  Пентагон және Ақ үйдің сайттар бар. Бұл сайттар қауіпсіздіктің электронды 
жүйелерімен өте жақсы қорғалған. 
Осыларды ескерсек, сіздң әлеуметтік желілердегі парақшаларыңызды бұзу өте-өте 
оңай. Бәлкім, сіз немесе сіздің жақындарыңыздың бірі бұл проблемаға кездескен де 
болар? 
Парақшада тіркелген кезде өзіңіз енгізген сіздің дербес деректеріңіз бар.  Оны қаскү-
немдер өздерінің арам мақсаттарында пайдалануы мүмкін. 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

 

СЛАЙД № 3Тақырыпты тереңірек түсіну үшін мұғалім тапсырма береді:
«Интернетте танымал жаңа ресурс пайда болды деп елестетіңіз. Ол әлеуметтік 
желілердің, видеохостингтердің, онлайн арналардың мүмкіндіктерін біріктіреді. Со-
нымен қатар, сабақ оқу мен демалудың жаңа мүмкіндіктері бар. Достарыңыздың көбі 
жаңа ресурсқа тіркелді. Ресурсқа тіркелу үшін тіркелу формасын толтыру керек».
1-қадам. Оқушыларға оқушыларға тіркеу формасын тарату. Әлеуметтік желілердегі 
өздерінің жеке құпиясөздерін жазбау керек.
2-қадам. Әр оқушы өзінің профилін ашады.

Логин*
Жынысы* ер/әйел
Жасы*
Электронды пошта*
Ұялы телефон нөмері +7(7______) ________-

________-_______

Құпия сөз*
Құпия сөзді растау*
Ел / Қала 
Отбасылық жағдайы
Оқу/жұмыс орны

        

 1-ЖАТТЫҒУ. «МЕНІҢ 
ПРОФИЛІМ» 

(ҰСЫНЫЛАТЫН 
УАҚЫТ: 10 МИНУТ)
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Қызығушылықтары / Сүйікті музыка / Сүйікті кітаптар
Сүйікті кинофильмдер / Сүйікті телебағдарламалар

Профильдегі ақпараттан сіз туралы не білуге болады?



 

СЛАЙД № 3

 Қадам 3. Бұл сұраққа жауап алу үшін мұғалім толтырылған парақша-
ларды жинайды және кездейсоқ тәртіппен толтырылған үлгілерді сыныпта-
старына таратады. Оларқолына берілген кімнің профилі екенін табуы және 
алған үлгі парақшаға өз болжамын жазуға міндетті.

Бұл кезде топ мүшелері бір-біріне көмектеспеуі және өз болжамдарын дауы-
стап айтпауы маңызды.

Барлық оқушылар тапсырманы орындаған кезде, мұғалім әрқайсысынан про-
филь иесінің логинін кезекпен айтуды, содан кейін оның жеке басы туралы 
болжамын айтуды және дәлелдеуді сұрайды. Барлық болжамдар айтылған-
нан кейін ғана мұғалім профиль иелерінен жауаптардың дұрыстығын растау-
ды немесе жоққа шығаруды сұрайды.

Қадам 4.Жаттығуды талқылау.
• Қай профильді табу оңай/қиын болды?
• Профиль иесінің жеке басын болжауға не көмектесті/кедергі келтірді?
• Профильдерді толтырған кезде біз қандай ойларды басшылыққа аламыз?
Қадам 5. Жаттығу аяқталғаннан кейін мұғалім әр оқушыға толтырған про-
фильін қайтарады және өзінің жеке деректеріне мұқият болу қажеттігін атап 
өтеді.

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

 

СЛАЙД № 4

Дербесдеректерді қорғайтын құралдар туралы ақпарат

• Онлайн-ресурстар мен қосымшалардағы аккаунтарыңызды бөтен адамдардан 
қорғау үшін сенімді құпиясөздер енгізу керек.

• Жекешелендіретін баптаулардан (настройки приватности) сіздің әртүрлі онлайн-ре-
сурстарда жарияланған дербес деректеріңізді бөтен қолданушылардың көре алмай-
тындай қылуға болады. 

• Дербес деректерді басқару ережелері сізге интернетте жарияланған дербес дерек-
тердің сіздің желідегі беделіңізге қалай әсер ететінін түсінуге көмектеседі.

Интернетте дербес деректеріңізді жазбас бұрын, ресурстың алаяқтардың қолымен 
жасалған жалған парақша еместігіне көз жеткізіңіз. 
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«Әлеуметтік желіде өзін-өзі қалай ұстаған жөн» 
ролигін көру (видеороликті «Карусель» телеарнасы 
дайындады, ашық ақпарат көздерінде жарияланған) 

https://www.youtube.com/watch?v=3SWy6FUNFzg&inde
x=12&list=PLeACsCPrcY3CfKKo75y98FvsUCvv2FDK9

1-қадам. «Интернет-гигиенаның қарапайым ережелері» тақы-
рыбында пікірталас.

Интернет-гигиена деген не?

Денсаулықты қоршана ортада тіршілік ететін вирустар мен бак-
териялардан қорғауға мүмкіндік беретін ережелер гигиена деп 
аталатынын білесіз. Біз кішкентай кезімізден бастап гигиенаны 
сақтауға (тіс тазалау, тамақтанар алдында қол жуу, жеміс-жи-
дектерді жуып жеу) дағдыландық.

Интернетте де вирустар мен басқа да қатерлерден зардап 
шегуге болады. Одан денсаулыққа зиян келмесе де, адамның 
жан- дүниесіне, көңіл-күйіне, ақшасына жағымсыз әсерін тигі-
зеді. Біз кішкентай кезімізден бастап жеке бас гигиенасы ереже-
лерімен танысамыз. Сондықтан да, кез келген қолданушы желі-
де интернет-гигиена ережелерін  бұлжытпай орындауы керек. 

2-қадам. Оқушылар үш топқа бөлінеді.

3-қадам. Әр топқа тапсырма таратылады. Тапсырманы орын-
дап болған соң, әр топ презентация жасадйы.

1 топ. Интернет қатерлердің қандай түрлері бар? 

2 топ. Интернет-гигиенаның қандай ережелерін білесіз? 

3 топ. Геолокация деген не? Оның артықшылықтары мен 
кемшіліктері қандай? 

4-қадам. Топтардың презентациялары. Оқушылардың жауапта-
рын тыңдау.

 3-ЖАТТЫҒУ. «ИНТЕРНЕТ-
ГИГИЕНА»

(ҰСЫНЫЛАТЫН УАҚЫТ: 15 МИНУТ)
  

СЛАЙД № 5

Сіз қандай да бір сайттардың материалдарын көру үшін тіркелгенде, әлеуметтік 
желілерде жаңа аккаунт ашқанда сіз форма толтырасыз. Кейде бұл тармақтардың 
кейбіреуі болмауы мүмкін. Алайда, өзіңіздің дербес деректеріңізді желіде енгізген 
кезде, ары қарай бақылауда ұстай алмайтыныңызды ұмытпауыңыз керек. Замана-
уи адам техникалық құрылғылардың адамдар туралы деректерді жинайтын және 
өңдейтін технологияларынан жасырына алмайды. Сондықтан, дербес деректерді 
жариялағанда қарапайым ережелерді есте ұстаған абзал.
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СЛАЙД № 7

 Интернет (жаһандық компьютерлік желі) қазіргі уақытта әлемнің 150-ден астам 
еліндегі 15 миллионға жуық абонент, желінің көлемі ай сайын 7-10 % артып отыр. 
Бұрын Дүниежүзілік желі файлдар жіберу мен электронды пошта арқылы хат алмасу 
үшін қолданылатын. Қазір Интернеттің көмегімен күрделі мәселелер шешіледі, Ин-
тернет өте танымал. Алайда, Интернеттен төнген қауіп-қатер өте көп. 

Егер Интернет-гигиена ережелерін бұлжытпай орындайтын болсаңыз, онда қауіп-қа-
терден қорғануға болады. 

 

СЛАЙД № 9

Интернет-гигиена деген не?
Денсаулықты қоршана ортада тіршілік ететін вирустар мен бактериялардан қорғауға 
мүмкіндік беретін ережелер гигиена деп аталатынын білесіз. Біз кішкентай кезімізден 
бастап гигиенаны сақтауға (тіс тазалау, тамақтанар алдында қол жуу, жеміс-жидек-
терді жуып жеу) дағдыландық.
Интернетте де вирустар мен басқа да қатерлерден зардап шегуге болады. Одан ден-
саулыққа зиян келмесе де, адамның жан- дүниесіне, көңіл-күйіне, ақшасына жағым-
сыз әсерін тигізеді. Біз кішкентай кезімізден бастап жеке бас гигиенасы ережелерімен 
танысамыз. Сондықтан да, кез келген қолданушы желіде интернет-гигиена ереже-
лерін  бұлжытпай орындауы керек. 
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СЛАЙД № 10

 Қайта қалпына келтіру құралдары (құпия сұрақтар, қосымша пошта жәшігі, 
ұялы телефон нөмері. Құпия сөзді есіңізге түсіре алмағанда қайта қалпына келтіруге 
болады, ол үшін сіз телефон нөмеріңізді жазуыңыз керек.

 

СЛАЙД № 11

Интернет-гигиенаның негізгі ережелері 
Интернет-гигиенаның негізгі ережелері 
 Қырағы, сақ болыңыз! 
СПАМ деген өте қауіпті!
Желіде ештеңені бұзбайтын алаяқтар да көп. Олар сіздің поштаңызды 
хат жібереді. Хатта  сізге алыстағы жақыныңыздан мұра қалғанын, оны 
алу үшін сілтеме арқылы өтіп, картаңыздың деректерін жазуыңызды 
немесе мұраны рәсімдеу үшін ақша аударуыңыз керек деп жазылады.  
Мұндай алаяқтардың қақпанына түстеу үшін міндетті түрде сайтқа кірудің 
қажеті жоқ. Жалпы, мұндай күмәнді сілтемелерді ашпаған жөн.
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СЛАЙД № 12

 

СЛАЙД № 13

Сенімсіз, күдікті сайттардан тегін бағдарламаларды жүктемеуге тырысыңыз. Ондай 
бағдарламалармен жұмыс жасағанда да абай болған жөн. Ондай бағдарламаларме 
бірге (немесе соның кейпінде) сіз вирус немесе шпиондық бағдарламаны жазып ала-
сыз.  
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Интернет-гигиенаның негізгі ережелері 
Киберқатерлерден қорғану.

Зиян келтіретін бағдарламалардан қорғану үшін әрдайым жаңарып тұра-
тын кешенді бағдарламаларды қолданыңыз.
Антивирусты уақтылы жаңартуды әдетке айналдырыңыз. Компьютеріңіз 
бен кез келген флешканы вирусқа тексеріңіз. Зиян келтіретін бағдарла-
малар компьютерде жасырынып жылдап сақталып тұра береді. Бір күні 
сіздің маңызды ақпаратыңызды жоқ қылып жібереді.



 

СЛАЙД № 14

               «Интернеттегі қауіпсіздік» видео-ролик (видеороликті «Карусель» теле-
арнасы дайындады, ашық ақпарат көздерінде жарияланған)

   https://www.youtube.com/watch?v=FjGJjJ-ddrw&list=PLeACsCPrcY3CfKKo75y98FvsUCv
v2FDK9&index=10&t=4s

 

СЛАЙД № 15

 «Геолокация» сөзі гректің «жердің беткі қабаты» деген мағына беретін «гео» сөзі-
нен және ағылшынша ««location» «орналасқан жер», «позиция» деген сөздерінен 
құралған. Бұл – радиосигналдар арқылы объектінің тұрған жерін анықтауға арналған 
үрдіс.  
Соңғы жылдары бізге бұрындары беймәлім болған сөздер қолданысқа еніп кетті. Со-
ның бірі – геолокация. Бұл сөзді бұрын әскери адамдар, теңізшілер, ұшқыштар секілді 
кейбір мамандықтың өкілдері ғана қолданған. Қазір бұл сөз күнделікті өмірде, интер-
нетте  жиі қолданылады. 
«Геолокация» сөзі гректің «жердің беткі қабаты» деген мағына беретін «гео» сөзі-
нен және ағылшынша ««location» «орналасқан жер», «позиция» деген сөздерінен 
құралған. Бұл – радиосигналдар арқылы объектінің тұрған жерін анықтауға арналған 
үрдіс.  
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СЛАЙД № 16

 Бізді тұрған жерімізді белгілеп, интернетке сурет жүктеген кезде бақылау-
ды жоғалтып алғанымызды байқамай қаламыз. Негізгі қауіп-қатер геолокациямен 
ұқыпсыз жұмыс істеуден келіп туындайды. Желіге жүктелген кез келген ақпарат 
өзіңізге таяқ болып тиюі мүмкін. 
Алаяқтар уақтыңызды қалай өткізетініңіз туралы ақпараттан сіздің хоббиіңіз, қы-
зығушылықтарыңыз туралы біліп, соны өз мақсаттарында пайдаланады. Біз бұл 
туралы алдын-ала ойланбағандықтан, мұндай жағдайларға кезіккенде адам не 
істерін білмей қалады. Сондықтан, сіздің бос уақтыңызды қалай өткізетініңіз секіл-
ді жеке ақпаратты желіге жазбастан бұрын, оның болуы мүмкін салдарын жақсы-
лап ойланыңыз.
Геолокацияның артықшылықтары: ол практикада кең қолданылады. Геолокация – 
жұмыс барысында, мәселен аймақтарда жол табу үшін, бағытты жоғалтып алмас 
үшін қолданатын мамандық иелері үшін таптырмас құрал.  

 

СЛАЙД № 17

Қарапайым адамдар геолокация көмегімен:
• Бөтен аймаққа барғанда өзінің тұрған жерін анықтай алады, баратын жеріне қалай 
жетуге болатынын біле алады;
• Бейтаныс қалаға келгенде тез бейімделе алады, өзіне қажетті ұйымдарды, мекеме-
лерді, дүкендерді, кафе мен мейрамханаларды, мұражайларды, саябақтарды, қоғам-
дық көлік аялдайтын аялдамаларды және т.б. таба алады.
• Автокөлігі тұрған жерді таба алады. Бұл – 
көлікті ұрлап кеткен жағдайда өте пайдалы дүние. 
• Ұрланған немесе жоғалған электронды гаджеттерді: телефон, планшет және т.б. 
табуға көмектеседі.
• Тасымалдап жатқан жүктерін, жіберген заттарының қайда келе жатқанын қадағала-
уға мүмкіндік береді.  
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СЛАЙД № 17

«Әлеуметтік желіде өзін-өзі қалай ұстаған жөн. 2-бөлім» ролигін көру 
(видеороликті «Карусель» телеарнасы дайындады, ашық ақпарат көздерінде 
жарияланған) 
https://www.youtube.com/watch?v=mMN9CkER7dw&index=11&list=PLeACs
CPrcY3CfKKo75y98FvsUCvv2FDK9

 

СЛАЙД № 18
           Түйін:

- Интернетте біз өзіміздің дербес деректерімізді өзіміз 
жариялаймыз және олардың ары қарай пайдаланылуын 
қадағалай алмаймыз;
- Дербес деректерді қорғаудың түрлі әдіс-тәсілдері бар; 
- Интернетпен жұмыс жасағанда интернет-гигиена ереже-
лерін пайдаланған жөн.

 266

267ИНТЕРНЕТПЕН БІРГЕ ЖАРАСЫМДЫ ҒҰМЫР КЕШУ

ИНТЕРНЕТПЕН БІРГЕ ЖАРАСЫМДЫ ҒҰМЫР КЕШУ



КУРСТЫ ТОЛЫҚ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАУ 

КРОССВОРД

Мұғалім қорытынды жасайды: 
«міне, біз сіздермен медиа-
сауаттылық курсын аяқтадық. 
(Егер мұғалімнің уақыты бар 
болса, курстың негізгі тақы-
рыптарын қысқаша еске түсіру 
ұсынылады). Бұл курстың 
соңында біз бақылау немесе 
тексеру жұмыстарын жазбай-
мыз, бірақ кроссворд шешу 
арқылы барлық тақырыптарды 
қорытындылаймыз. Оқушылар 
үш топқа бөлінеді, оларға крос-
свордтар мен тапсырмалар 
жазылған парақшалар беріледі. 
Мұғалімнің қалауы бойынша 
бұл тапсырмаға жарыстыру 
компонентін енгізуге болады, 
яғни кроссвордты тез шешкен 
топқа ынталандыру шарасын 
тағайындай аласыз.

Содан кейін кроссвордтың 
дұрыс толтырылғанын тексеру 
керек.
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КРОССВОРД
 1. Қандай да бір жағдайға немесе оқиғаға тәуелділігі жоқ, 
тек нақты ақпаратқа сүйену … деп аталады.

2. Заттар, құбылыстар мен адамдар туралы барлық деректі қа-
лай атаймыз?

3. Қолға ұстап нақты көре алмаймыз, тек комуникациялық құрал 
ретінде пайда болып, кейіннен бүкіл әлемге таралған.

4. Бұл сөзді осы уақытқа дейін теңізшілілер мен ұшқыштар 
көбірек қолданған, алайда қазіргі журналистика талабына сәйкес 
жиі қолданылатын географиялық термин.

5. Өзгелерден өзгеше ойлаудың түрін атаңыз

6. Қылмысқа немесе қандай да бір оқиғаға қатысы жоқ адамға 
таңылған, сот арқылы немесе өзге де дәлелдермен негізделме-
нен айып түрі.

7. Тотарлитарлық жүйелер мен қандай да бір идеяны бұқараға 
тану үшін, аталмыш идеяның дұрыс екенін жеткізетін ақпааттың 
түрі.

8. БАҚ рөлі мен функциясын, ол таратқан ақпараттың растығын 
немесе терістігін анықтай алуды не деп атайсыз?

9. Ақпарат мәдениетінің өлшем бірлігі  Танымал фразалар мен 
суреттердің көмегімен өз ойыңды жеткізуге, шешен адамдар жиі 
қолданатын ақпараттық бірлік

10. Бұл электронды БАҚқа жатады. Қазақстанда ең алған 1958 
жылдың 8 наурызында пайда болған.

11. Әлемдегі ең ірі әлеуметтік желі.

12. Қоғамдық қызметтің бір түрі. Бұқалық коммуникация арқылы 
ақпаратты тарату, өңдеуге арналған мамандық түрі.

13. Бұл үшін ҚР Қылмыстық кодексінде арнайы бап қарасты-
рылған. Оны соңғы БАҚ туралы Заң бойынша шектеді және оны 
жасау үшін ЭЦҚ арқылы авторлану қажет. Бұл не?

14. Әлемдегі ең үлкен ашық энциклопедия.

15. Тек үшінші рет шақырғанда ғана Гуглға жұмысқа барған біздің 
отандасымыз кім?

16. Ол қазір барлық салада кездеседі. Қиындық деңгейі бойынша 
қарапайым, орташа, күрделі, өте қиын болып бөлінеді. Кейбір 
жағдайда бірнеше аутинтификацияны қажет етеді.

17. Оқиғаға тікелей қатысы жоқ, алайда сол оқиғаға байланысты 
деп таралған видео немесе фото ақпаратты қалай атаймыз?

18. Кең тараған БАҚ түрі.

19. Жинақталған немесе өңделген ақпаратты БАҚ тарататын 
бірнеше топтан тұратын бірлестікті қалай атаймыз?

20. Елде сөз бостандығы мен пікір еркіндігі артқан кезде ол да 
артады. Ол әр азаматты жеке адам ретінде қарап, оларлың 
құқықтарын шектемейді. Бұл не?

Тігінен: 
2. ақпарат 
4. геолокация     
5. критикалық     
7. пропаганда      
8. медиасауаттылық     
9. мем       
10. телевидения     
11. фейсбук  
12. журналистика     
13. пікір        
17. фейк 
19. аудитория 
20. Демократия

Көлденеңінен:
1. обьективтілік 
3. ғаламтор
6. жала 
14. Уикипедия 
15. Бекетаев
16. пароль
18. газет
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