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Мəтінге қатысты ақпарартты анықтай алуы,сұрақтар құрастыруға дағдыдланудың 
жолдарын ұсыну, сөйлемдерді сауатты айту дағдысын қалыптастыру. 

Орыс тілді мектептердегі қазақ  тілі  қазақ əдебиеті бірге жүргізілетіндіктен беріліп 
отырған тапсырма əрекеттері оқушы дағдысы мен жас ерекшелігіне қарай күрделендіре 
отырып нəтижеге жетуге болады. 
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Аннотация 

Мақала ақпараттық қоғамда маңызды болып табылатын ақпараттық мəдениет 
түсінігінің мəні мен мазмұнын зерттеуге арналған. Ақпараттық мəдениет түсінігіне шетелдік 
жəне отандық ғалымдар тарапынан берілген анықтамаларға талдау жасалып, ақпараттық 
мəдениетті қалыптастырудың маңыздылығы нақтыланған.  

Аннотация 
Статья посвящена исследованию сущности и содержания концепции информационной 

культуры, которая важна в информационном обществе. Понятие информационной культуры 
анализируется зарубежными и отечественными учеными, а также выясняется важность 
формирования информационной культуры. 

Аbstract 
The article is devoted to researching the essence and content of the concept of information 

culture, which is important in the information society. The concept of information culture is analyzed 
by the foreign and domestic scientists, and the importance of forming information culture has been 
clarified. 
 

Түйінді сөздер: ақпараттық қоғам, ақпараттық мəдениет, бұқаралық ақпарат 
құралдары, медиамəтін, медиабілім.  

Ключевые слова: информационное общество, средства массовой информации, 
информационнаякультура, медиатекст, медиаобразование.  

Keywords: information society,mass media, information culture, media text, media education. 
 
Қазіргі уақытта ақпаратқа қол жеткізу мен əлемдік жаңалықтармен жан-жақты 

хабардар болудың кең мүмкіндіктері қалыптасты. Медиа адам өмірінде, адамдар 
арасындағы мəдени алмасуда, өскелең ұрпақтың тəрбиесі мен білімінде, сондай-ақ 
əлеуметтік-мəдени сала мен басқару үдерістерінде маңызды рөл атқарып келеді.  Масс-
медиа баспасөз, теле, радио, видео, кинобағдарламалармен қатар компьютерлік базадағы 
жаңа телебайланыс құралдарынан жəне ғаламтордан тұрады. Осыған орай, ғаламтор мен 
бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндіктерін қолдануда болашақ маманның 
іскерлігі мен дағдысын қалыптастырудың қажеттігі туындады. Бұл міндетті жүзеге 
асыруға ықпал етуші шешуші факторлардың бірі болашақ маманның ақпараттық 
мəдениетін қалыптастыру болып табылады.  

Ғылыми-педагогикалық еңбектерді шолу қазіргі қоғамда мəдениеттің жаңа түрі –  
ақпараттық мəдениет пайда болғандығын көрсетті. Мəдениет адамзатқа тəн қарым-
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қатынастың озық үлгілерін өзінде жинақтайды.  Ақпараттық мəдениет əртүрлі мəдениет 
өкілдері арасында адамзат қарым-қатынасының озық үлгілерін алмасуға жəне осы 
арқылы əртүрлі елдердегі халықтар арасында өзара түсіністік орнатуға зор мүмкіндіктер 
жаратады.  

Зерттеу жұмысы аясында, ақпараттық мəдениет түсінігінің мəні мен мазмұнын 
талдап, берілген анықтамаларды нақтылау үшін шетелдік жəне отандық 
медиапедагогтар мен ғалымдардың еңбектеріне көз жүгірттік. Нəтижесінде, «ақпараттық 
мəдениет» түсінігі бірнеше мағынада қолданылатынын анықтадық: жалпыхалықтық 
мəдениет, білімдік іс-əрекет, ақпараттық іс-əрекет, ақпараттық қоғамдағы адамдардың 
мінез-құлқының ережелері жəне т.б. Ақпараттық мəдениет түсінігінің кең 
ауқымдылығын келесі себептермен түсіндіруге болады: біріншіден, бұл түсінік 
«ақпарат» жəне «мəдениет» деген екі ұғымның бірігуінен тұрады; екіншіден, бұл ұғым 
тек педагогика не медиабілім саласында ғана емес, көптеген ғылым салаларында əртүрлі 
атауда қолданыла береді: «библиографиялық мəдениет», «кітап оқу мəдениеті», 
«компьютерлік сауаттылық», «медиасауаттылық», «медиамəдениет» жəне т.б .  

Ақпараттық мəдениет ақпаратты жеткізе білу мəдениетімен оны қабылдай алу 
мəдениетінен тұрады. Оның деңгейі медиамəтінді қабылдай білетін, талдай алатын, 
бағалайтын, медиа шығармашылықпен айналысатын, медиа саласы бойынша білімін 
үнемі толықтырып отыратын тұлға дамуының көрсеткішімен өлшенеді. Осы 
ерекшелігінің арқасында «ақпараттық мəдениет» бұл қазіргі əлеуметтік теорияның жаңа 
үлгісі, яғни ақпараттық қоғамның ерекше мəдениетін көрсететін, қоғам мен мемлекет, 
əлеумет пен билік арасындағы дəнекер болып табылады. Ақпараттық мəдениетті адамзат 
тарапынан мəдени-тарихи даму барысында қалыптасатын ақпараттық-коммуникативтік 
құралдардың, материалдық жəне интелектуалдық құндылықтардың жиынтығы ретінде 
қарастыруға болады. 

Жалпы, шетелдік жəне отандық ғалымдардың еңбектерінде ақпараттық мəдениет 
түсінігі бейне жəне дыбысты (кино, теледидар, видео, ғаламтор жəне т.б) басып алу мен 
таратудың техникалық тəсілімен байланысты аудиовизуальды мəдениет ретінде 
қарастырылады. Ал, кейбір еңбектерде тұлғаның ақпараттық мəдениеті деп, оның 
ақпаратпен дұрыс бағытта жұмыс істеу іскерлігі мен мəдени қарым-қатынас орната алу 
сапасын айтады [1, б.19]. 

Философиялық көзқарас тұрғысынан қарағанда ақпараттық мəдениет қоғамның, 
əлеуметтік топтардың жəне жеке тұлғалардың рухани мəдениетінің комноненті ретінде 
ақпараттық ортамен өзара қатынасындағы білім, іскерлік, дағды жəне рефлексивті 
ұстанымдар түрінде көрініс табады. Ақпараттық мəдениет түсінігі  ресейлік 
басылымдарда ХХ ғасырдың 70 жылдарында пайда болды. Ең алғаш осы ұғым 
К.М.Войханский мен Б.А.Смирновтың 1974 жылы «Кітапхана жəне ақпарат» зерттеуінің 
материалдар жинағында «Ақпараттық мəдениет жайында кітапханашылар мен 
оқырмандар» атты ғылыми мақаласында қолданылды. Алғашында бұл түсінік 
кітапханашыларға қатысты қолданылғанымен 1980 жылдардың соңына қарай 
ақпараттық мəдениет қоғамтанушылар, философтар, бұқаралық ақпарат саласындағы 
мамандардың қолданысына ене бастады. 

Гендина Н.И., Колкова Н.И., Стародубова Г.А., Уленко Ю.В жəне т.б ресейлік 
ғалымдардың 2006 жылы жарық көрген «Тұлғаның ақпараттық мəдениетін 
қалыптастыру: оқу пəнін теориялық негіздеу жəне мазмұнын моделдеу» атты еңбегінде 
«ақпараттық мəдениет» түсінігінің шығу тарихына талдау жасалып, тұлғаның 
ақпараттық мəдениетін қалыптастыру тұжырымдамасы берілген. Аталған еңбекте 
ақпараттық мəдениет түсінігінің мəні мен мазмұны кітапханашылардың түсіндірмелі 
сөздіктерінде берілген анықтамаларға сəйкес  талданған. Киев қаласында 1996 жылы 
жарық көрген «Ақпараттық іс-əрекет негізіндегі түсіндірмелі сөздікте» бұл түсінікке 
ақпараттану жəне оның меңгерілу деңгейі, адамзат тарапынан қолдану сапасы; 
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информатиканың құралдары жəне əдістерін иелену; ақпараттық мəдениеттің құрамдас 
бөлігі компьютерлік сауаттылық деген анықтама берілген [2, б.7]. 

О.Р.Старовойтова, Т.И.Полякова, Ю.В.Лисовска, Г.И.Позднякованың ғылыми-
зерттеу жұмыстарында адамның ақпараттық мəдениеті жалпы адамзатқа тəн мəдениеттің 
бөлігі, əрі мұғалімдер мен білім алушылардың оқу іс-əрекетіндегі ақпараттық іс-
əрекетінің сапалық көрсеткіші ретінде талданады. Ақпараттық мəдениет адамның 
ақпараттық іс-əрекетке қызығушылығынан, оның білім беру үдерісіндегі маңызды 
рөлінен, ақпарат көздерін таңдау мүмкіндігінен, дəстүрлі, электронды жəне басқа да 
ақпараттық ресурстарды кешенді қолдануынан, өзін белсенді ақпараттық мінез-құлықта 
ақпаратты тасымалдаушы екендігін сезінуін көрінеді.  

1988 жылы Г.Г.Воробьевтің «Сенің ақпараттық мəдениетің» жəне А.П.Сухановтың 
«Ақпарат жəне өркендеу» атты еңбектері жарыққа шықты. Аталған еңбектерде 
«Ақпараттық мəдениет» ұғымына анықтама беріліп, жан-жақты талданды. Сондай-ақ, 
А.А.Виноградов, А.И.Ракитов, Э.П.Семенюк жəне т.б ғалымдардың еңбектерінде 
аталған түсінік əлеуметтік-ғылыми жəне философиялық мəнде қарастырылды. 
А.Ю.Харитонов зерттеулерінде ақпараттық мəдениет түсінігі «Ақпарат жəне ақпараттық 
процестердің негізгі əдістері жайындағы білімнің болуы жəне оларды өзекті мəселелерді 
шешуде қолдану іскерлігінің қалыптасуы» ретінде түсіндіріледі [3, б. 161].  

А.Н.Атаянның еңбектерінде «ақпараттық мəдениет» түсінігі ақпараттық қоғамның 
талаптары мен жағдайына сəйкес келетін психикалық процестер мен биопсихикалық 
қасиеттердің бағыттылығы, тəжірибесі мен ерекшеліктерінің даму деңгейі ретінде 
талданса, Ю.С.Брановскийның зерттеулерінде ақпараттық қарым-қатынасқа 
адамдардың қанағаттану деңгейі мен ақпаратты құру, жинақтау, сақтау жəне қолданудың 
нəтижелілігі деп көрсетілді. Ал, В.А.Каймин зерттеулерінде «ақпараттық мəдениет» 
түсінігінің мазмұны жаңаша өріс алды. Ол бұл түсінікті тұлғаның компьютерлік 
сауаттылығымен байланыстырып, ЭВМ-нің көмегімен ақпаратты жинақтау, іздеу жəне 
сараптау біліктілігі жəне ЭВМ-ді қолдана отырып əдеби, графикалық жəне 
шығармашылық формада өз ойын жəне идеясын білдіру іскерлігі деп те түсіндірді.    

Ресейлік медиапедагог А.А.Новикова бұл түсінікті медиамəдениет деп қолданып, 
оған «тұлғаның медиамəтіндерді қабылдау, талдау жəне бағалау, медиа-
шығармашылықпен айналысу, жаңа білімдерді игеру қабілеті» деген анықтама береді [4, 
б. 89].  

Отандық ғалымдардың еңбектерінде де бұл мəселелер назардан тыс қалмаған. 
Елімізде қорғалған ғылыми диссертациялар мен жұмыстарда бұқаралық ақпарат 
құралдарының оқу-тəрбие үдерісіндегі мəні мен маңызын нақтылауға, баспасөздің, 
телебағдарламалар мен ғаламтор сайттарының жастардың кəсіптік жетілуі мен 
психологиялық қалыптасуына тигізетін əсерін бағамдауға мəн берілген. Соңғы 
жылдары, еліміздегі мектептер мен жоғары оқу орындарында оқушылар мен 
студенттерге медиабілім беру ісінің жолға қойылуына педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор П.Б.Сейітқазы өз үлесін қосуда. Қазақстан Республикасының Білім 
жəне ғылым министрлігінің қолдауымен профессор П.Б.Сейітқазының жетекшілігіндегі 
«Студенттердің ақпараттық мəдениетін медиабілім беру арқылы қалыптастырудың 
ғылыми-əдістемелік негіздері» атты ғылыми жоба Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінде жүзеге асты. Жоба аясында студент жастардың ақпараттық 
мəдениетін медиабілім арқылы қалыптастырудың əдістемесі жасалып, мəселені оңтайлы 
шешудің жолдары зерттелді [5, б.19].   

Мəдени келіс бойынша ақпараттық мəдениет түсінігіне анықтама беруде негізгі үш 
аспектіні ескеру қажет: аксиологиялық, технологиялық жəне тұлғалық-шығармашылық. 
Ақпараттық қоғам ақпараттық мəдениеттің келесі мазмұндағы аксиологиялық 
компонентін ұсынады: масс-медиа жайындағы білім мен көзқарастың жиынтығы, оның 
ақпараттық қоғамдағы қызметі мен мəні; ақпараттық қоғамның талаптары жайындағы 
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білім; информатика, орыс тілі, қоғамдық ғылымдар туралы білім; құндылық бағдар 
жүйесі, өмірлік ұстанымдар, этикалық жəне моральдық нормалар, қоғамдағы ережелер 
мен мінез-құлық қағидалары.  

Технологиялық компонент ақпараттық қоғамда белсенді позицияны ұстану, 
медиамəтіндерді талдау жəне бағалау, коммуникацияның мақсатын ұғыну, ақпараттық 
ағынның бағыттылығы, ақпаратты тасымалдау, техникалық құралдармен жұмыс істеу 
іскерлігі жəне т.б қамтиды. Тұлғалық-шығармашылық компонент ақпараттық 
мəдениетті шығармашылық акті ретінде иелену жəне іске асыру механизмдерін құрайды. 
Ақпараттық мəдениеттің құндылықтарын игере отырып, тұлға оны өзгертуге, талдауға 
қабілетті боллады жəне шығармашылық, зерттеушілік тəжірибені игереді.   

Қорыта келгенде, тұлғаның ақпараттық мəдениеті түсінігі тұлғаның əлеуметтенуі 
мен қоғамдық сананың қалыптасуына септігін тигізетін, мəдени-тарихы даму үрдісіндегі 
адамзатпен жинақталған, материалдық жəне интеллектуалдық құндылықтардың жəне 
ақпараттық-коммуникативті құралдарының жиынтығы болып табылады. Болашақ 
мамандардың ақпараттық мəдениетін қалыптастырудың  мазмұнына ақпараттық қоғамда 
жас ұрпақты өмірге дайындау, əртүрлі ақпаратты қабылдауға, оның зиянды əсерін түсіне 
білуге жəне техниканың көмегімен қарым-қатынас жасау қабілетін игеруге үйрету жəне 
т.б жатады. Тұлғаның ақпараттық мəдениеті ақпараттық іс-əрекетке деген 
қызығушылығынан, оның білім беру жүйесіндегі маңызды рөлін түсінуден, дəстүрлі, 
электронды, жүйелік жəне басқа да ақпараттық ресурстарды кешенді қолданудан, өзін 
ақпаратты жинақтаушы жəне таратушы екендігін ұғынудан жəне белсенді ақпараттық 
мінез-құлқынан көрінеді.   
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Аннотация 

Ыбырай Алтынсарин – қазақ арасынан шыққан тұңғыш педагог, балалар əдебиетіне зор 
үлес қосқан кемеңгер. Балаларға арналған «Əке мен бала», «Таза бұлақ», «Өрмекші, құмырсқа, 
қарлығаш», «Бай баласы мен жарлы баласы», «Қыпшақ Сейтқұл» , т.б сияқты əңгімелері бар, 
мəселе атында емес, тəрбиелік мəнінде. Бұл əдебиет саласындағы еңбектері – тəрбиелік 
міндеттерді тікелей жүзеге асыруға болатын əдістемелік мұра. Əңгімелері өмір құбылысы, 
адам өмірінің əр алуан жақтарын қамтиды. Солардың ішінде, əсіресе, оның «Бай баласы мен 
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