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МЕДИА-БІЛІМ ОҚЫТУДЫҢ ONLINE ЖҮЙЕСІНДЕ  

СТУДЕНТТЕРДІҢ МЕДИАМƏДЕНИЕТІ МЕН МЕДИАҚАУІПСІЗДІГІН 
ДАМЫТУДЫҢ ШАРТЫ РЕТІНДЕ 

 
Түйін 

Медиа-білім оқытудың online жүйесінде студенттердің медиа-мəде-
ниеті мен медиа-қауіпсіздігін дамыту шарттарының бірі ретінде қарасты-
рылады (Қазандағы экономика, басқару жəне құқық Институтының тəжі-
рибесі үлгісінде), оқытудың online жүйесінде студенттердің медиа-мəдение-
ті мен медиа-қауіпсіздігін дамыту мəселелерін теориялық жəне практика-
лық тұрғыда шешу мүмкіндіктері атап өтіледі.  

Кілт сөздер: медиа-білім, медиа-мəдениет, медиа-сауаттылық, ме-
диа-қауіпсіздік, қашықтықтан оқыту, online оқыту. 

 
1 Кіріспе 
Қазіргі жаһандану заманында ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуының 

нəтижесінде əлемде ақпараттық сауаттылық, ақпараттық мəдениет, медиамəдениет сияқты 
ұғымдар пайда болды. Бұл ұғымдар медиабілімді жүзеге асыру арқылы ғылыми айналымға 
ендірілді. Қазіргі таңда медиабілімнің басты мақсаты – өскелен ұрпақты қазіргі ақпараттық 
заманның жағдайында өмір сүруге, əртүрлі ақпараттарды қабылдай жəне түсіне білуге 
дайындау деп тұжырымдауға болады. Демек, медиабілім бұл жастар мен жасөспірімдерге 
медианың мүмкіндіктерін дұрыс пайдалануды үйретуді мақсат ететін педагогиканың ерекше 
бағыты болып табылады. Медиабілім негізінде тұлғаның ақпаратпен мəдени қарым-қатынас 
орната алу қабілеті мен медиамəтінді талдау іскерлігі қалыптасады. Сонымен қатар өскелең 
ұрпақ ақпаратты тек қана қабылдап немесе оны тұтынушысы ғана емес, ақпаратты белсенді 
түрде жасаушы болып есептеледі.  

Қазіргі таңда медианы өскелең ұрпақтың əлеуметтенуінің негізгі факторларының бірі 
болып табылуда. Шындығында қазіргі медианың əртүрлі құралдарынсыз заманауи өмірдің 
мəні жоқ: БАҚ, теледидар, ғаламтор, ұялы телефон. Ресейлік жəне шетелдік зерттеушілердің 
еңбектерінде байқалғандай, қазіргі жасөспірім бос уақытын алдағы уақытта оның қоршаған 
адамдармен қарым-қатынас жасау, серіктестермен іскерлік қатынасхаттар, келіссөздер жүр-
гізу қабілетіне кері əсерін тигізетін медиа құралдарының тікелей ықпалымен өткізеді екен.  

Бұл күндері бұқаралық коммуникация құралдары қоғам мен жеке адам өмірінің бар-
лық салаларына еніп үлгерген. Күллі мəдени кеңістікті жаулай отырып, медиа тек қана 
жетістіктің механизмі болуды тоқтатып, заманауи мəдениеттің негізгі құралына айналған. 
Осылайша, заманауи қоғамда болып жатқан үрдістер нəтижесінде, мəдениеттің ерекше фор-
масы – медиа-мəдениет қалыптасты [1].  

Осының нəтижесінде педагогикалық ғылымда медиа-білім атты жаңа бағыт пайда 
болды. Медиа-білімнің нақты бір адамның игілігі болуы үшін медиа-мəдениеттің мазмұны 
таралатын каналы бар. 
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2 Материалдар мен əдістер 
Медианың адам өміріне, əсіресе жастардың өміріне ықпал етуі күннен-күнге артып 

келеді. Ал бұл жағдай бүгінгі күні білім беру жүйесі алдына жаңа міндеттер қойып, жаңашыл 
техникалық құралдарды пайдалану жəне олармен жұмыс істей алуын талап етеді, сонымен 
қатар тұтынушының белгілі дəрежедегі сын тұрғысынан ойлауды (медиаақпаратты, медиамə-
тіндерді түсіне білу), ақпараттық материалды іздеумен, өңдеумен жəне ұсынумен байланыс-
ты жеке шығармашылық жұмыспен айналысу дағдыларын жəне ойлау қабілетін қажет етеді. 

Сонымен қатар, педагогика жəне психология ғылымы мен тəжірибеде жаңашыл ме-
диалардың білім беруді ұйымдастырудағы мүмкіндіктері, олардың дидактикалық жəне тəр-
биелік əлеуеті жеткілікті түрде пайдаланылып отырған жоқ. Бұл əлемдегі орын алып отырған 
əлеуметтік өзгерістер мен ақпарат тасқыны түрлі медиаресурстарды пайдалану контексінде 
дəстүрлі түрде қалыптасқан жүйелерді, оқыту əдістері мен технологияларын қайта қарасты-
руды талап етіп отыр.  

3, 4 Нəтижелер мен талқылау 
Отандық жəне шетелдік ғалымдардың жұмыстарына сүйене келе, біз «медиа-мəдени-

ет» ұғымының өз мəнін ұдайы кеңейтіп, барлық жаңа əлеуметтік, моральдік, психологиялық, 
эстетикалық жəне интеллектуалдық құрамдастарды қамтитындығын көре аламыз.  

Сондай-ақ, барша зерттеушілер медиа-мəдениеттің адам тұлғасының дамуына ықпал 
ету потенциалын да мойындайды. Айта кететіні, бұл ықпал жан-жақты сипатпен өзгешелене-
ді: медиа-мəдениет интеллектке, эмоцияларға əсер ете алады, дүниетанымның, өздігінен 
шығармашылық жəне критикалық ойлаудың, эстетикалық əртүрлі аспектілерінің (эстетика-
лық қабылдаудың, көркемдік анализ дағдыларының) дамуына ықпал ете алады.  

Сонымен қатар, заманауи білім беруде тұлғаның медиа-қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мəселесі тамырын тереңге жайған. Балаларды олардың денсаулығы мен дамуына зиян тигі-
зетін ақпараттан қорғау яғни, өскелең ұрпақтың медиа-қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақса-
тында елімізде көптеген жұмыстар жүргізілуде.  

Соңғы жылдары екінші жоғары білім алуға немесе қолда бар орта арнаулы білім не-
гізінде өз білім деңгейін көтеруге ниетті студенттер арасында қашықтықтан оқыту формасы, 
яғни online оқыту аса бір танымалдылыққа ие. Аталған форма бойынша оқыту процесін 
ұйымдастыру ерекшеліктеріне қарай, студенттер оқудың толық мерзімі бойы (2 жылдан 3 
жылға дейін) медиа құралдарының тікелей ықпалында болады.  

Сөйтіп, зерттеу мəселесі келесідей: медиа-мəдениеттің мəні мен арнаулы ерекшелікте-
рі жəне оnline оқыту жүйесінде студенттерге оның тиімді дамуын қамтамасыз етуге мүмкін-
дік беретін педагогикалық технологиялар неден тұрады?  

Жоғары оқу орынының білім беру жүйесіндегі медиа-мəдениет пен медиа-қауіпсіздік-
тің даму мəселелері əртүрлі ресейлік зерттеушілермен меңгерілген. Олардың ішінде Федо-
ров, В.А. Минкина, Л.К. Шиян ерекше танымалдылыққа ие. Студенттердің медиа-мəдениетін 
дамытуға арналған кіріктірілген жолды қолдануды В.А. Минкина ұсынады. Оның ойынша, 
медиа-білім міндеттерін оқытудың барлық мерзімі бойындағы əртүрлі пəндерді меңгеруге 
қосу керек. Алайда бұл ретте медиа-білімнің мақсатын студенттерді танымдық іс-əрекеттің 
жаңа білімді саналы жəне жүйелі іздеуге бағытталған тəсілдеріне оқытуда ғана көреді. Кей-
бір зерттеушілер (Л.К. Шиян, Е.А. Медведева, Л.А. Нагорная секілді) ЖОО-дағы медиа-мə-
дениетті дамыту үшін арнайы оқу пəндерін пайдалануды ұсынады, алайда олар ұсынған 
курстар студенттердің медиа-білімге, медиа-мəдениет пен медиа-қауіпсіздікке дайындау мə-
селелерін шеше алмайды.  

Бұдан өзге тəсілдемені ЖОО-дық оқыту үрдісінде А.В. Федоров ұсынуда. Ол əзірле-
ген курс медиа-білімнің мəселесін, негізінен, біздің ойымызша, жас өскелең ұрпақтың зама-
науи ақпаратты жағдайлардағы өмірге толыққанды дайындықты қамтамасыз ете алмайтын, 
медиа-білімнің ақырғы нəтижесі жəне тұлғаның медиа-мəдениеті мен медиа-қауіпсіздігі жай-
лы түсінік бермейтін экрандық өнер негізінде қарастырады [2].  



ҚМПИ ЖАРШЫСЫ №4 (56), 2019 ВЕСТНИК КГПИ №4 (56), 2019 
ISSN 2310-3353 ISSN 2310-3353 
 

94 

Осылайша, студенттердің, тіпті қашықтықтан оқыту (online) жүйесінде медиа-мəде-
ниетін дамытуға арналған əртүрлі педагогикалық технологияларды қолдану мəселесін то-
лыққанды зерттеуге арналған жұмыстарды анықтай алған жоқпыз. Қашықтықтан оқыту 
(online) жүйесінде студенттердің медиа-мəдениетін дамытуға арналған əртүрлі педагогика-
лық технологияларды дайындау жəне қолдану мəселелерінің күйінің анализі əлі күнге зерт-
теушілер тарапынан арнайы игерілген жоқ. Ал бұл жайт берілген зерттеудің ғылыми-əдісте-
мелік деңгейдегі өзектілігін айғақтайды.  

Аталған мəселені меңгеру барысында қазіргі əлеуметтік-мəдени жағдайда бұрын-соң-
ды болмағандай адам өмірінде, əсіресе өскелең ұрпақтың өмірінде медиа-мəдениет пен ме-
диа-қауіпсіздіктің ролі мен маңызы жоғары деген тұжырым жасадық, себебі соңғы аталған 
жас категориясында (дегенмен, жалпы аудиторияның басым көпшілігінде) медиа-мəтіндер-
дің көптеген факторлармен анықталады, атап айтқанда: мəдениеттің терапиялық, эстетика-
лық, танымдық, ақпараттық, коммуникативтік, адамгершілік, əлеуметтік жəне басқа да функ-
цияларының қолданылуымен; ойын-сауық жанрларға сүйенумен; стандартталумен, сенса-
циялықпен, гипнотизммен, қауымның ниетін ойлап табумен. Еліміздегі медиа-білімнің, ме-
диа-мəдениет пен медиа-сауаттылықтың даму мəселелерін меңгеру кезінде біз өскелең 
ұрпақты ақпараттық қоғам дəуіріндегі өмірге мектепке дейінгі, мектеп жəне жоғары білім 
беру контекстінде дайындыққа жеткілікті назар аударылып жатқан жоқ. Орын алған жағдай-
ды түсіндіретін бірқатар себептерді атап көрсетуге болады. Бұл медиа-білімнің мазмұны мен 
міндеттерін анықтаудағы келіспеушіліктер, мəселені шешуге деген техникалық тəсілдеменің 
басымдығы, берілген мəселені шешудегі əдістемелік қамсыздықтың болмауы, сонымен қатар 
көптеген педагогтардың іс-əрекеттің барлық салаларындағы медиа құралдарының əсеріне ба-
ғынған заманауи қоғамның жаңа шыңдықты қабылдауға жəне медиа-білімнің идеияларын 
меңгеруге мүлдем дайын болммауы. Жағдай тəрбиешілер мен мұғалімдердің білім беру ме-
кемелерінде медиа-білімнің міндеттерін жүзеге асыруға даярлығының жүйесінің болмауы-
мен күшейтіле түседі.  

Сөйтіп, медиа əлемі əрбір заманауи адамның өміріне терең енген, ал оқушылар мен 
студенттер (əсіресе қашықтықтан оқыту технологияларын қолданып оқитын студенттер) оны 
белсенді қолданушылары болып табылады. Сондай-ақ бұл күндері өскелең ұрпақтың өмірін-
де медиа маңызды роль ойнап, келесідей қызметтері атқарады: бұл жаңалықтар, алуан-түрлі 
танымдық ақпарат, білім беру, демалыс, ойын-сауық, қарым-қатынас. Қазіргі таңда оқыту 
үрдісін əлемде болып жатқан өзгерістерді есепке ала отырып ұйымдастыру қажет. 

Тағы да бір айта кететін жайт, медиа-мəдениет соңғы жылдар ішінде əдебиеттің, му-
зыканың, бейнелеу өнерінің, театрдың қырларын шебер сіңіріп қана қоймай, көп жағдайлар-
да өнердің бұл түрлерінен гөрі əсер етудің едəуір кең спектрін қолдана бастады.  

Қазіргі таңда елімізде бұл мəселеде қолға алынып жатыр. Қазақстан Республикасы-
ның нормативті жəне құқықтық құжаттарында оқушылар мен білім алушылардың ақпарат-
тық мəдениетті қалыптастыруға бағытталған арнайы құжаттар болмағанымен, білім алушы-
лардың ақпараттық технологияларға кол жетімділіктерін қамтамасыз етуге бағытталған құ-
жаттарды кездестіруге болады. Атап айтқанда, ҚР «Білім туралы заңында» ақпараттық сауат-
тылық пен ақпараттық мəдениетке қатысты қашықтықтан оқыту, бiлiм беру жүйесiн басқару 
органдарын ақпараттық қамтамасыз ету, бiлiм беру жүйесiн басқару мекемелерін ақпараттық 
қамтамасыз етуге байланысты мəселелер ескерілген жəне Қазақстан Республикасы білім бе-
ру саласындағы стратегиялық маңызы бар құжаттың бірі ҚР Білім беруді дамытудың 2011 – 
2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында да аталған мəселелер қарастырылған 
[3]. Оның мақсаты білім беру үрдісінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурста-
ры мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету. 2015 жылы – білім беру ұйым-
дарының 50 %-ында, 2020 жылы – олардың 90 %-ында электронды оқыту жүйесі қолданыла-
тын болады. Тиісінше 2010-2015 жылдарына электрондық оқыту жүйесі тұжырымдамасы-
ның көздейтіні білім беру ұйымдарының технологиялық инфрақұрылымын дамыту; оқу үде-
рісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдануды дамыту; сандық білім ре-
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сурстарын дамыту; ұйымдастырушылық қамтамасыз ету жəне электрондық оқыту жүйесін 
пайдаланушыларды даярлау. 

Жастар мен жасөспірімдердің медиасауаттылығын қалыптастыруда үлкен жауапкер-
шілік ең алдымен мұғалімдер мен оқытушы-профессорларға жүктеледі. Қазақстан республи-
касының жоғары педагогикалық білім берудегі реформасы жоғары оқу орындарында өздікте-
рінен ойлай білетін, мақсат қоюға қабілетті, педагогикалық жағдайларды шеше алатын, оқу-
тəрбие үрдісін жоспарлай жəне оны жүзеге асыра алатын, өзінің қызметін қадағалай жəне ба-
ғалай алатын мұғалімдер дайындауға бет бұруды көздейді. Соған сəйкес қазіргі кезде жоғары 
білімді педагогикалық білімі бар мамандарға деген талаптар жəне олардың алдына қоятын 
міндеттер де күрделене түсті. Заман талаптарына ілесе алатын маман – бұл жаңаша ойлайтын 
жəне жаңалыққа жақын, жаны рухани бай, шығармашылық тұлға. Өйткені, бүгінгі күні білім 
беру мен тəрбие жұмысында қызметін шығармашылыққа бейімдейтін, үнемі ізденісте жүре-
тін мамандардың мəртебесі жоғары болып отыр. 

Осы орайда атап өтсек Л.Н. Гумелов атындағы ЕҰУ-нің профессоры Сейітқазы П.Б 
«Педагогикалық білім» бағыты бойынша магистрлардың оқу жоспарына магистрлардың 
критикалық ойлаудың дамуына бағытталған «Медиабілім теориялары мен мəдениет», «Ме-
диа-білім мен медиа-мəдениет негіздері» атты курс сəтті енгізілуде [4]. 

5 Қорытынды 
Қорытындылай келе біздің көзқарасымыз бойынша, білім жəне тəрбие беру үрдісте-

рінде мұндай арнайы курстарды енгізу бім алушылардың медиа-мəдениет пен медиа-қауіп-
сіздікті оқу, кəсіби жəне ойын-сауық мақсаттарында тиімді пайдалану дағдыларына үйретуге 
септігін тигізіп, адамның танымын БАҚ-тың кері əсер етуінен қорғау мəселесін шеше алады.  

Осылайша, медиа құралдары, адам тұлғасының даму мүмкіндіктерінің кең спектріне, 
оның эмоциялық жəне интеллектуалды сферасына ие бола отырып, шығармашылық, жиі сыни 
ойлаудың, бізді қоршаған ортаның шығармашылық қабылдауы мен талдауына игі ықпал етеді, 
дəстүрлі пəндерді меңгеру барысында алынған білімдерді белсенді қылуға мүмкіндік береді. 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ И МЕДИАБЕЗО-

ПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ONLINE ОБУЧЕНИЯ  
Статья посвящена раскрытию особенностей и причин негативного влияния гаджетов на 

психическое развитие ребенка. Автором проанализированы факторы, детерминирующие течение 
личностной деструктивности в развитии ребенка.  
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MEDIA EDUCATION AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF MEDIACULTURE AND 

MEDIA SECURITY OF STUDENTS IN ONLINE EDUCATION SYSTEM 
The article is devoted to the disclosure of the features and causes of the negative impact of gadgets 

on the mental development of the child. The author analyzes the factors determining the course of 
personality destructivity in the development of a child. 
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