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КРИТИКАЛыҚ ҲӘМ САПАЛы 
ЖУРНАЛИСТИКА УШыН МИС

Тилсиз адамзат болмайды. Журналистикасыз демократия болмайды. Медиа ҳәм 
информация саўатлылығы болмай (МИС) адамлар арасында демократиялық 
қатнаслар жүзеге келмейди.

Медиaласыў турмысымызға терең ҳәм тезлик пенен кирип баратырған, мағлыў-
матлар көлеми кем-кемнен артып баратырған жаңа глобал дәўирге кирип 
барыўымыз процесинде, журналистика ҳәм МИС ортасындағы уйғынлық ғалаба 
демократиялық байланыстың ең жақсы кепили болып есапланады. Бундай 
байланыс адамлардың өз ҳуқықларын әмелге асырыўға ерисиўине үлес қосыўшы 
ҳәм де бул процессте шешиўши фактор болып табылады.

Сонлықтан да, жақын келешекте журналистиканың сапасын тәмийинлеўде МИС 
ҳәм журналистика арасындағы бирге ислесиў әҳмийетли мәселе болып ортаға 
тасланбақта. МИСти журналистика әмелиятына ҳәм журналистикалық тәлимге 
енгизиў – сиз қолыңызда услап турған қолланбаның тийкарғы мақсети, бул болса 
бүгинги журналистиканы қайта «ашыў» ушын зәрүр болған темалардан саналады.

Сапалы журналистика ҳәм МИС арасындағы бирге ислесиўдиң келешеги бар, 
себеби олардың қәдириятлары ҳәм мақсетлери бир-бирине уқсас. Еки жағдайда да 
адамлардың еркин ҳәм сын пикир жүритиўине ҳүрмет пенен қатнас жасаўы талап 
етиледи. Екеўи де ҳақықатлықты излейди ҳәм мағлыўматты тексереди. Екеўиниң де 
мақсети – ғалаба байланысты орнатыў, өз-ара байланыс арқалы түсиниўге ерисиў 
ҳәм де ҳәр қандай цензурадан жырақ плюрализм ҳәм көп пикирлиликти қорғаў.

Усы күнге шекем дәстүрий көринистеги журналистика МИСти итибарсыз қалдырып 
келди ҳәм жақын күнлерге шекем журналистлер өз хызметиниң бирден-бир ўазый-
пасы деп, тек ғана жәмийетшилик пикирди қәлиплестириў мақсетинде репортаж 
таярлаў ҳәм ўақыяларды критикалық сәўлелендириў, деп билген. Олар өзлерин реал 
ўақыялық ҳәм тамашагөйлер ортасында тийкарғы байланыстырыўшы сыпатында 
тән алып, телерадиожурналистика парадигмасында қолай орын ийелеген ҳалда, 
баслаўшы (журналист) сыпатында актив, тамашагөйлер (пуқаралар) болса пассив 
қатнасыўшы деп қабыл еткен.
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Бирақ, бүгинги күнде жағдай түптен өзгермекте. “Дигитализация” арқалы инсан 
өмириниң жедел “медиаласыў”ы дәстүрий пассив тамашагөйлердиң актив қатна-
сыўшыларға айланыўына имканият берди, яғный, аудитория көп жағдайларда 
дәстүрий журналистиканың катнасысыз ғалаба хабар қураллары менен өз-ара 
байланыста болыўына, информация таярлаў ҳәм тарқатыўда, еркин түрде тартыслы 
байланысларды алып барыўда активлигин көрсетпекте.

Бундай журналистика ролиниң өзгериўиниң жаңа жағдайларында оны қайтадан 
«ашыў» зәрүр. Ендиликте оның жаңа ўазыйпасы информациялардан пайдала-
ныўдың эксклюзивлигин сақлап қалыў емес, ал исенимли дәрек, ҳақыйқый кепил 
болып хызмет етиўди талап етеди. Соның ушын оны исенимли қәлиплестириў ҳәм 
сақлап қалыў жүдә әҳмийетли.

Басқаша етип айтканда, ендиликте журналистика “социаллық концерттиң” уллы 
солисти емес, ал, журналистиканың жаңа ўазыйпасы пуқаралардың ғалаба 
байланыста тең қатнасыўы ушын мүмкиншилик жаратыў ҳәм сол арқалы ғалаба 
байланыстың демократиялық болыўын тәмийинлеўден ибарат. Журналистиканың 
жаңа ўазыйпасы – ҳәр қандай пуқара қатнасыўы мүмкин болған, кем-кемнен 
кеңейип барыўшы, көп санлы қатнасыўшылардан ибарат “социаллық оркестр”диң 
уйғынласыўына үлес қосыўға ҳәрекет етиў.

Буларды МИСтиң ҳәрекетисиз әмелге асырыў имкансыз.

Бул дегени, ғалаба байланыста пуқаралардың сапалы қатнасысыз сапалы журна-
листика болмайды. Буған ерисиў ушын барлық пуқаралар арасында тең тийкарда 
медиа билим, көнликпе ҳәм тәжирийбени раўажландырыў ҳәм тарқатыў керек.

Туқым өнимдар топырақсыз өнбегени сыяқлы, ғалаба хабар қураллары ҳәм 
информация тараўында жетерли билимге ийе болмаған пуқараларсыз нәтийжели 
журналистика раўажланбайды, оның бир топары болса да үнсиз болса, нәтийжели 
инсанлар-аралық қатнасыққа ерисиў қыйын.

Көп жыллар бурын, ҳәм африкалы ҳәм европалы болған журналист ҳәм де әдебият 
тараўында Нобель сыйлығының ийеси Альберт Камю журналистика сапасына 
байланыслы үш талапты белгилеп берген: 1) асықпастан ҳәм ҳаўлықпастан пуқта 
мағлыўмат бериў; 2) дәреги ҳәм мақсети ҳәр қашан да анық болмаған мағлыўмат-
ларды бақлаўлар арқалы анықлаў ҳәм сол арқалы оларды түсиниўге үлес қосыў; 3) 
халықтың «критикалық жандасыўын қорғаў» мақсетинде информация усыллары, 
методлары ҳәм стратегиялары ҳаққында мағлыўмат берип барыў. Сол арқалы, 
avant la letter, Камю әдиликке ерисиў, өз аудиториясының сын компетенциясын 
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қәлиплестириў ҳәм де МИСты пропаганда етиў ушын журналистикаға зәрүрлик 
бар екенлигине итибар қаратты.

Бүгинги күнде журналистлер ҳәм МИС ҳәрекети ортасындағы бирге ислесиў 
әллеқашан мәжбүрийликке айланған, журналистика халық/пуқараларлардың 
сын ҳәм еркин пикирлеўин ҳүрмет етеди ҳәм олардың медиа саўатлылығын 
қоллап-қуўатлайды.

Бул мәжбүрият неге тийкарланады? Мениңше, усы қўлланбада толық сәўлеленген 
журналистика ҳәм МИС ортасындағы бирге ислесиўди талап етиўши бес усылға 
тийкарланады.
1. Ҳақыйқат бәршениң қатнасында – журналистлер ҳәм пуқаралардың өз-ара 

қатнасы нәтийжесинде қәлиплеседи. Ҳақыйқат ҳәр қашан тексериў, салыстырыў, 
өза-ара түсиниў ҳәм критикалаў менен байланыслы үзликсиз жумыстың нәтий-
жеси, журналистика ҳәм МИС ҳәрекети буны биргеликте әмелге асырады.

2. Өтирикке, өсекке, стереотиплер ҳәм жабық пикирге қарсы гүресиў. Бул дегени 
биз жақтырмайтуғын, “нақолай” болыўы мүмкин болған пикирлерди қабыл 
етиўге тосқынлық етиў «үнсиз цензура»ны жаратады. Ҳақыйқат әдетте идеялар 
ағымына қарсы турыў, өз пикирлеримизге ҳәр қашан сын ҳәм сергеклик пенен 
жандасыў, дыққат пенен анализ етиў ҳәм гуман астына алыў стилинен келип 
шығады. Демек, журналистика да, МИС хәрекети де ҳәр дайым сәйкес емесликте 
(неконформизм) бирлеседи ҳәм бәрҳама жуўапларға қарағанда сораўларға 
көбирек әҳмийет береди.

3. Этика, ҳадаллық ҳәм жуўапкершиликсиз журналистика абырайға ерисе алмайды. 
Исеним журналистлер ҳәм аудитория ортасындағы өз-ара ҳүрмет, әдеплилик 
нормалары ҳәм ҳадал профессионал әмелиятқа тийкарланады. Булардың ҳеш 
бирине бул қағыйдаларсыз ҳәм жәмийетшиликтиң усы қағыйдаларға сергеклик 
пенен қатнасысыз ерисип болмайды.

4. Жәмийеттиң/пуқаралардың қатнасысыз сапалы журналистика болмайды. 
Бүгинги журналистика бир тәреплемели емес, ал, пуқаралардың қатнасына 
сүйенеди, ол социаллық байланысты қәлиплестириў ҳәм активлестириўи лазым. 
Адамлар сапалы журналистикадан пайдаланғаны сыяқлы, журналистика да 
халықтың, пуқаралардың қатнасы ҳәм дөретиўшилигинен пайдаланады. Демек, 
демократия ҳәм журналистиканың дәрежеси усы байланыстың сапасынан 
ғәрезли. Сол себепли, МИС ҳәм сапалы журналистика пуқалардың медиа/
ғалаба хабар қураллары ҳәм информацияға тийисли ҳуқықларын кеңейтиўге 
үлкен әҳмийет береди ҳәм журналистика МИС тиң раўажланыўына байланыслы 
ҳалда раўажланып барыўы мүмкин.

5. Сапалы журналистика ҳәм МИС, әдиликке ерисиў ҳәм де инсанлардың 
ҳуқықларын беккемлеў жолында да байланыс қуралы ҳам мақсети сыпатында 
қолланылыўы зүрүр. Буның ушын олар ҳүкимет тәрепинен өткизилетуғын хәр 
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қандай басымның – сиясий, экономикалық ямаса басқа басымларының түрле-
рине қарсы турыўы керек. Солай етип, я сиясий манипуляция, я экономикалық 
басым, я пайда алыўға умтылыў сапалы журналистика ҳәм МИС ушын дәстүрий 
болған пуқаралық парыздан үстем турмайды.

Мениң пикиримше, усы бес усылға тийкарланып, сапалы журналистика – оған 
кем-кемнен көбирек зәрүрлик сезетуғын жәмийетте ҳәм де ғалаба хабар қурал-
лары тараўында адамлардың ҳуқықларын кеңейтиўши МИС ҳәрекети ортасында 
беккем байланыс орнатыў мүмкин.

Буның тийкарында күшли аўқамды қәлиплестириў мүмкин. Бундай хызметтиң 
үлгиси сыпатында ғалаба хабар қураллары ҳәм информация саўатлылығы бойынша 
Глобал Альянс (GAPMIL) ҳәм ЮНЕСКО тәрепинен бир қанша ўақыттан берли 
пропаганда етилип киятырған халық-аралық МИС ҳәм мәдениятлар-аралық 
Байланыс университети тармағын көрсетиў мүмкин. Буның тийкарында жаңа 
социаллық байланысты қәлиплестириў ушын журналистлер ҳәм пуқаралардың 
тәжирийбесин арттырыўға ерисиў мүмкин.

Сизиң қолыңыздағы китап журналистиканың сапасын арттырыў ҳәм МИСти 
жетилистириў ушын әжайып қолланба

.

Хосе Мануэль Перес Торнеро
Торнеро ЮНЕСКОның сапалы журналистика бойынша МИС кафедрасы дирек-

торы Барселона автоном университети ЮНЕСКО-БМШ  
цивилизациялар аўқамы ағзасы МИС ҳәм мәдениятлар-аралық диалог 

бойынша университетлер тармағы.
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ЮНЕСКО ның МИС БОЙыНША УСы 
ҚОЛЛАНБАСыНың ӘҲМИЙЕТИ
Чатлардағы жеңил сёрфинг ҳәм қурғақ гәплерден биз сездирместен жәмийетти 
манипуляциялаў ҳәм жәмийетти изден шығарыў мақсетинде санлы мағлыўмат-
ларды суўырып алыўға киристик. Санлы технологиялар ҳәм медианың бундай 
бузылыўы ғалаба коммуникция қураллары ҳәм улыўма информация мәканын 
сын көзқарастан қабыл етиўге бағдарланған билимлендириўге талаптың 
өсип баратырғанынан дәрек береди. Ол бизге тек медиа түсинигиниң өзин 
ғана емес, ал, оның сиясий ҳәм этикалық тийкарларын қайта аңлаўға жәрдем 
бериўи керек.

Дивина Фрау-Майгс (Франция)
Жаңа Сорбоннадағы информация-коммуникация илимлери профессоры, 

ЮНЕСКОның “Турақлы санлы раўажланыў дәўиринде бейимлесиў көнликпеси” 
кафедрасы баслығы

Усы қолланба журналистлердиң кәсиплик хызметин әмелге асырыўда ҳәм тийка-
рынан медиа информациялық саўатлылықты (МИС) ийелеўде әҳмийетли ҳәм 
әмелий қурал саналады.

Жәҳән әмелиятында фэйк жаңалықларды ажыратыў, дезинформация менен ислесиў, 
жалған фактлерди анықлаў темаларына байланыслы көп санлы материаллар менен 
танысыў мүмкин. Мәселен, Халықаралық журналистлер орайы (ICFJ) тәрепинен 
жақында «A short guide to the history of 'fake news' and disinformation» (“Жалған 
жаңалықлар” тарийхы бойынша қысқаша жол көрсеткиш) басылып шығылған 
болып, онда авторлар ўақтыншалық шкала жәрдеминде фэйк жаңалықлардың 
ҳәзирги дағдарыс эволюциясы ҳаққында сөз жүритеди. Басылымда Клеопатра 
дәўиринен тартып, Cambridge Analytica (Кембридж аналитикасы)ға шекем болған 
тарийхый басқышлар ажыратып көрсетиледи. Фэйк жаңалықлар дағдарысы ҳәм оған 
қорғаныў реакциялары раўажланыўда даўам еткени себепли баспашылар барлық 
қәлеўшилерди өз мәмлекетлери тарийхына байланыслы мысаллар ҳаққындағы 
жаңа белгилерди (ўақыяларды) ўақыт шкаласына киргизиў арқалы оны даўам 
еттириўди усыныс етпекте.1

Brasilian fact-checking platform Aos Fatos тәрепинен 2017-жылдың апрелинде 
басылып шыққан Fredfact doesn´t fall for fake news деп аталған қолланбада анық 

1 Julie Posetti, Alice Matthews. A Short Guide to the History of ‘Fake News’ and Disinformation. 
https://www.icfj.org
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мысаллар менен қалайынша санлы тасыўшылар жәрдеминде жалған мағлыўматлар 
аңсатлық пенен тарқалыўы мүмкинлиги көрсетип берилген. Авторлар дезинфор-
мация ҳәм фэйк жаңалықлар жөнинде тоқталса да, әйне пайытта теманы медиа 
информациялық саўатлылық жәрдеминде сәўлелендиреди. Усы темаға байланыслы 
соңғы басылымлардан бири сыпатында 2017-жылдың ноябринде Sophie Chauvet 
ҳәм Emmanuel Marty авторлары жумысы тийкарында жәҳән журналистикасы ҳәм 
ҒХҚ нан алынған мысаллар жәрдеминде таярланған The Impact of Cross Check 
on Journalists & the Audience ни атап өтиў мүмкин, онда өз тәжирийбесинен 
келип шыққан ҳалда тараўдағы айырым әмелий жағдайлар ҳаққында түсиниклер 
бериледи.

Усы басылымларды үйрениў авторлар ушын да пайдадан жырақ болмады, себеби 
контентти әмелийликке бағдарлаў, сондай-ақ, кейс-қатнас жасаўды ислеп шығыўда 
қол келди. Усы қолланба еки тилде басылып шығылады, бул болса Өзбекстан 
ушын үлкен әҳмийетке ийе. Қолланба контенти теманың әмелий тәрепин қамтып 
алады, еркин үйрениўге бағдарланған ҳәм соның менен бирге гилт сөзлер, әмелий 
шынығыўлар ҳәм кейслер менен байытылған.

Қолыңыздағы қолланба авторы, Интернет — ҒХҚ ҳәм санлы трансформация изертлеў-
шиси сыпатында 2011-жылда өз изертлеўи гипотезасы арқалы төмендеги пикирди 
алға сүреди: “Өзбекстанда медиа-орталықтың кеңейиўи мәмлекет медиа-база-
рында жаңа мультикултурал информация мәканын жаратыў ушын тийкарларды 
таярлайды. Бунда мектеп билимлендириўи басқышында-ақ, қәлиплестирилиўи 
лазым болған халықтың информациялық мәденияты мәселеси айрықша әҳмийетке 
ийе. Интернеттиң жәмийетке, социаллық топарларға ҳәм индивидлерге тәсириниң 
күшейип барыўы мүнәсибети менен халықты үзликсиз медиа оқытыў мәселесин 
көтериў зәрүрлиги жүзеге келди” (автордың илимий басылымынан).2 Бүгинги күнге 
келип, усы гипотеза өз тастыйығын тапты. Буннан тысқары, автор миллий эксперт 
сыпатында Интернет универсаллығы халықаралық изертлеўинде қатнасқан, усы 
жойбар Концепциясы 2015-жылда ЮНЕСКОның Бас конференциясы тәрепинен 
тастыйықланған ҳәм ҳәзирге шекем оны әмелге асырмақта.3

Медиа информациялық саўатлылықтың (МИС) улыўма концепциясынан 
ҳәм журналистлердиң информация дәреклери менен ислесиўиниң өзине тән 
өзгешелигинен келип шығып, усы қолланбада фактчекинг мәселелери көрип 
шығылады, атап айтқанда, фактлердиң ҳақыйқыйлығын тексериў, фактчекингтиң 

2	 Муратова	Н.	Интернет-журналистика	в	Узбекистане.	Особенности	on-line	изданий	и	их	
функционирование	в	условиях	глобального	информационного	рынка.	/Автореферат	дисс.	
НУУз,	2011.	Онлайн-версия	размещена	по	адресу:	http://site.ziyonet.uz/ru/
3	 https://ru.unesco.org/internetuniversality/first-consultation-results
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ең тыйымлы форматларын таңлаў имканын бериўши қураллар келтириледи, 
сондай-ақ, фактлерди салыстырыў ҳәм тексериў ушын ашық мағлыўматлардан 
пайдаланыў имканиятлары үйрениледи.

Сондай-ақ, қолланбада алдынғы әмелият, усыныс етилетуғын шынығыўлар, оқыў 
текстлери ҳәм тапсырмаларға байланыслы мысаллар келтириледи. Булар “жалған 
жаңалықлар”ды түсиниўди тереңлестириўге ҳәм олар ҳаққында есабат дүзиўге 
жәрдем береди. Қолланба журналистлер ушын, тренерлер ҳәм педагоглар ушын 
оқыў модули бойынша қосымша оқыў материалы сыпатында ислеп шығылған 
болып, жаңалықлар менен ислесиўши шөлкемлер, ғалаба хабар қуралларын 
раўажландырыў курслары ҳәм журналистлер мектеплеринде пайдаланыўға 
мөлшерленген. Топланған теориялық ҳәм әмелий материал массмедиа тараўы 
қәнигелери ушын жаңалықларға байланыслы материаллар ҳәм аналитикалық 
материалларды жазыўда, сондай-ақ, журналистлик тексериўлерди өткериўде 
жәрдем береди.

Келтирилген чек-листлер ҳәм карталарды әмелиятшы журналистлер, ҒХҚ басшы-
лары ҳәм бас редакторлары, блогерлер, массмедиада ислеўши жәмийетлик 
хызметкерлер ҳәм белсендилер, изертлеў институтлары ҳәм билимлендириў 
мәкемелери ўәкиллери, социаллық тармақлардың белсенди пайдаланыўшылары 
бийғәрез рәўиште билимин асырыўы ушын пайдаланыўы мүмкин.

Усы қолланба коммуникция тараўындағы изертлеўшилер, медиа-саўатлылық 
бойынша оқытыўшылар ушын баҳалы ресурсқа айланады.
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1.1. МЕДИА ҲӘМ ИНФОРМАцИЯЛыҚ САЎАТЛыЛыҚҚА 
БАЙЛАНыСЛы ТИЙКАРҒы ТҮСИНИКЛЕР

Медиа ҳәм информациялық саўатлылық концепциясы улыўмаинсаныйлық 
ҳуқықларға тийкарланады ҳәм де айырым шахслар, топарлар ҳәм пүткил миллетлер 
сөз еркинлиги ҳуқықы ҳәм информациядан пайдаланыў еркинлиги ҳуқықынан 
пайдаланыўының тийкарғы шәрти деп есапланады. Инсан ҳуқықлары улыўма 
жәҳән декларациясының 19-статьясында белгилеп өтилиўинше: “Ҳәр бир инсан 
исеним еркинлиги ҳәм оны еркин тәрийиплеў ҳуқықына ийе; бул ҳуқық ҳеш бир 
тосқынлықсыз өз исенимине әмел етиў еркинлигин, сондай-ақ, информация ҳәм 
идеяларды ҳәр қандай қурал менен, мәмлекет шегараларына қарамастан, излеў, 
алыў ҳәм тарқатыў еркинлигин өз ишине алады”.4

Усы принциптен келип шығып, ЮНЕСКО медиа-информациялық саўатлылық 
концепциясы дүньяның барлық еллери пуқараларына толық мәнисте усы тийкарғы 
инсан ҳуқықынан пайдаланыў имканын береди, деп есаплайды.

ЮНЕСКОның медиа ҳәм информациялық саўатлылық ҳаққындағы басылымларында 
айтылыўынша, «медиа ҳәм информациялық саўатлылықты өзлестирген пуқаралар 
1) тийисли технологиялардан пайдаланған ҳалда информация ҳәм медиа-контентти 
алыў, баҳалаў, жаратыў ҳәм тарқатыў көнликпесине ийе болады». 5 Бул адамлар 
2) өзлериниң информация ҳәм ҒХҚ менен ислесиў тараўындағы ҳуқықларын, 
сондай-ақ, өз ықтыярына көре бийпул, бийғәрез ҳәм ҳәр түрли информация 
ҳәм медиасистемалар берилиўи бойынша талап ушын өз жуўапкершилигин 
түсинеди ҳәм биледи. Медиа менен мүнәсибетте олар 3) информация ҳәм медиа 
тәмийнатшылары роли ҳәм функциясын, сондай-ақ, усы функциялардың әмелге 
асырылыўы шәртлерин түсинеди. Бул еле ҳәммеси емес, өз ара информация 
алмасыўдың белсенди қатнасыўшысы болған ҳалда, олар 4) билим жаратыўға 
ҳәм олар менен кең көлемде алмасыўға уқыплы.

Медиа-саўатлылық көнликпелерин үш тийкарғы бағдарлар бойынша бөлистириў 
мүмкин:

• түсиниў
• пайдаланыў
• жаратыў

4 United Nations Human Rights Declaration, Article 19 (1948). http://www.un.org/en/
documents/udhr/index.shtml.
5	 Медиа-	и	информационная	грамотность	в	обществах	знания	/	Сост.	Кузьмин	Е.	И.,	Парша-
кова	А. В.	—	М.:	МЦБС,	2013.		—	С.	29.



15

Ең дәслеп түсиникке байланыслы аппарат пенен танысып алыў тийис. 
Басланыўында гилт сөз — саўатлылықты көрип шығайық. Не деп ойлайсыз, 
бул жерге усы сөзди анықлайтуғын қандай қосымша атамаларды қосыў мүмкин?

Тийкарында, бул сөзлердиң бәршеси орайдағы қосымша сөзди толтырады. Егер 
де, алдын саўатлылық ҳаққында сөз кеткенде адамның мағлыўматы, оның жазба 
ҳәм аўызеки сөз сөйлеўи, пикирлеў кеңлиги ҳәм ойлаўы нәзерде тутылған болса, 
бүгинги күнде усы түсиник инсан хызметиниң көп санлы бағдарларын, соннан, 
информация, медиа ҳәм санлы коммуникация қураллары менен байланыслы 
хызметин де қамтып алады. Бул болса, усы түсиниктиң кеңейиўине алып келген.

Саўатлылық та МИСтиң тийкарғы түсиниклеринен бири есапланады. Усы көзқа-
растан оны төмендеги тәрийиплер менен толтырған ҳәм анықластырған ҳалда 
көрип шығыў мақсетке муўапық:

Усы категориялардан ҳәр бири өз шегарасына, өзиниң өзгешелигине, базы да 
кесисетуғын, алдынғы тәрепин толтырыўшы айырмашылығына ийе. Мәселен, 

САЎАТЛыЛыҚ

?

?

??

?
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computer literacy (компьютер саўатлылығы) бул компьютер техникасынан пайда-
ланыў көнликпеси, информатика тийкарларын билиўди аңлатса, audiovisual literacy 
ҳәм visual literacy (аудиовизуал саўатлылық) мәкан ҳәм ўақытқа байланыслы 
аудиовизуал барлықты анализ ҳәм синтез етиў уқыплылығын нәзерде тутады. Бул 
аудиовизуал медиа-текстти өзине тән “оқыў” көнликпеси, аудиовизуал техникадан 
пайдалана алыў, оның тийкарларын билиў болып, булар медиа-компетенциясының 
қурамлы бөлими саналады. Information literacy (информациялық саўатлылық) 
улыўма бәрше санап өтилген түсиниклерди, соннан информация менен танысыў, 
анализлеў ҳәм синтезлеўди өз ишине қамтып алады. Барлық санап өтилгенлерден 
media literacy (медиа-саўатлылығы) түсиниги ажыралып турады ҳәм ол медиа 
барлығын анализлеў ҳәм синтезлеў, медиа-тексттен пайдаланыў ҳәм оны түсиниў, 
медиа-мәденият тийкарларын билиўди, яғный медиа-билимлендириў нәтийжесин 
нәзерде тутады.

Медиа-билимлендириў санлы технологиялардың өсип баратырған тәсири менен 
тығыз байланыслы ҳәм үлкен әҳмийетке ийе. Егер, алдынлары Интернеттен 
пайдаланыў әпиўайы сёрфинг ҳәм чатлардағы сөйлесиў менен шегараланған 
болса, ҳәзирги пайытта санлы тасыўшылар менен информация алмасыўы соншелли 
кең тарқалған ҳәм жедел. Тармақтан мобиль пайдаланыў смартфонның дүньяға 
өзине тән айна болыўын тәмийинлейди, оның пайдаланыўшысын болса, белсенди 
пайдаланыўшыға, информация тарқатыўшыға, оны жаратыўшыға айландырады. 
Сол себепли медиа-билимлендириў тараўындағы цифраластырыў менен байла-
ныслы және бир әҳмийетли түсиникти — просьюмер — медианы жаратыў, ислеп 
шығарыў қатнасыўшысын көрип шығыў мақсетке муўапық. Бул сөз 1980-жылда 
Элвин Тоффлер тәрепинен усынылған болып, ислеп шығарыўшы ҳәм тутыныўшы 
консьюмер сөзлеринен қуралған.

Саӯатлылық

Компьютер 
саӯатлылығы 

Аудиовизуал 
саӯатлылық 

информациялық 
саўатлылық 

 Медиа-
саӯатлылығы 

Санлы 
саӯатлылық 

Мультимедиа 
саӯатлылығы
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Жаңа информация барлығы да медиаға толып тасқан дүньяда, newmedia: санлы-медиа, 
мобиль-медиа, социаллық тармақлар ҳәм т.б. лар пайдаланыўшысынан нетворкинг, 
ремиксинг, sharing, контент ҳәм мультимедианы жүклеп алыў, жаратыў, тарқатыў 
ҳәм саўатлы пенен пайдаланыў көнликпелерин талап етеди. Әйне сол себепли 
newmedia экосистемасын тәрийиплеўши жаңа түсиниклер — санлы саўатлылық, 
жаңа медиа-саўатлылық, мультимедиа-саўатлылығы түсиниклери пайда болды.

Ҳәзирги пайытта гипертекстуаллық түсиниги тек ғана санлы информацияға емес, 
ал тармақтан пайдаланыўшыларға да тийисли. Нетворк санлы байланыслар жәрде-
минде бәршени ҳәм барлық нәрселерди байланыстырыў принципи сыпатында 
адамлар ҳәм машиналар, машиналар ҳәм программалар, роботлар ҳәм басқа да 
техникалар ортасындағы белгили бир коммуникацияны аңлатады. Ендиликте, 
олардың қатарына жаңа ўәкилликлер қосылады:6

Яғный, медиа-саўатлылық ҳаққында сөз кеткенде, экспертлер былай дейди: 
“көнликпелердиң дәстүрий топламы кеңеймекте... үлкен мағлыўматлардан хабар-
дарлық, персонал мағлыўматлардың қупыялылығы, интернетте қолланылатуғын 
алгоритмлерди билиў, сондай-ақ, медиаға кирисиў ҳәм оннан шығыў арасын-
дағы теңсалмақлылыққа бойсына алыў жаңа медиа-саўатлылық компонентлери 
есапланады”. 7 Сол тәризде, пайдаланыўшының «online» яки «offline» режимин 
билдиретуғын түсиниклер бүгинги күнде адамлараралық мүнәсибетлерде ҳәм 
информация алмасыўда ең әҳмийетли сигналға айланды.

Медиа-саўатлылыққа тийисли және бир әҳмийетли түсиник netiquette — нетикет 
(санлы этикет). Бул сөз Интернеттен пайдаланыўшылардың ҳәрекет қағыйда-
ларының улыўмалығы саналады. Санлы этикетке бойсыныў жаңа информация 
тәртибинде медиадан саўатлы пайдаланыўдың мәжбүрий талабы болып табылады.

6 Rayimjanov R.Z. Requirements for media competencies in new media enviroment. Media, 
Human,	Society	in	Asia.	Korea	&	Uzbekistan.	Seoul,	South	Korea,	April	21–26,	2019.	—	P.	119	–124.
7	 Медиа-	и	информационная	грамотность	в	обществах	знания	/	Сост.	Кузьмин	Е.	И.,	Парша-
кова	А. В.	—	М.:	МЦБС,	2013.

МЕДИА-САЎАТЛыЛыҚҚА ТӨМЕНДЕГИЛЕР КИРИТИЛГЕН
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Басқаша айтқанда, қәнигелердиң айтыўынша, медиа-билимлендириў массмедианы 
түсиниў ҳәм анализлеўдиң баслы шәрти, яғный ол пуқараларды ҒХҚ тәрепинен 
тарқатылатуғын жалған яки манипулятив информациядан қорғаўдың тийкарына 
айланбақта. Соның менен бирге ол бәршениң информация алмасыўында белсене 
қатнасыўына себеп болады.

1.2. МЕДИА ҲӘМ ИНФОРМАцИЯЛыҚ САЎАТЛыЛыҚТың 
ӘҲМИЙЕТИ

Инсанды информациялық жәмийетте жасаўға информация арқалы таярлаў мәселеси 
дәстүрий рәўиште халықаралық жәмийетшилик ҳәм ең алды менен халықаралық 
шөлкемлер дыққат орайында турады. ЮНЕСКО медиа ҳәм информациялық саўат-
лылықтың раўажланыўына көмеклеседи ҳәм оны “инклюзив, ашық, қатнасыўшы 
ҳәм плюралистлик билимлер жәмийетин қурыў ушын тийкар” деп есаплайды. 8 

Бүгинги информация менен тойынған жәмийет ҳәм шегарасыз информация 
алмасыў шараятында журналистлердиң қалыслығы ҳәм медиа-саўатлылығы 
мәселеси жүдә әҳмийетли саналады.

Бул жағдайда жаңалықлар бөлими журналистлери ҳәм редакцияларына фактче-
кингтиң тексерилген ҳәм жаңа нәтийжели усылларынан, сондай-ақ, фейк жаңа-
лықларды идентификация етиў қуралларынан пайдаланған ҳалда информацияны 
тексериў жумысларын турақлы рәўиште жетилистириў талап етиледи. Бунда усы 
ўазыйпаны орынлаў ушын журналистлер команда болып ислеўи үлкен әҳмийетке 
ийе. Бул нәрсе соның ушын да керек, яғный массмедиа ҳәм информациялық 
технологиялардың адамлар турмысына тәсири өсип барыўы мүнәсибети менен 
халықаралық жәмийетшилик инсанды информациялық жәмийетте жасаўға 
таярлаў машқалалары ҳаққында бас қатырмақта. Усы көзқарас глобал дәрежеде 
ЮНЕСКО ҳәм ИФЛА ҳүжжетлеринде, соннан, Медиа-билимлендириў бойынша 
Грюнвальд декларациясында (1982), “Информациялық саўатлылық ҳәм пүткил 
өмир даўамында билим алыў бойынша Александрия декларациясы”нда (2005-ж.), 
“Париж бағдарламасы ҳәм медиа-билимлендириў бойынша 12 усыныс” (2007-ж.) 
ҳүжжетлеринде өз көринисин тапқан.

ЮНЕСКОның Грюнвальд декларациясында атап өтилиўинше, «медиа-билимлен-
дириў ата-аналар, педагоглар, ғалаба хабар қураллары хызметкерлери ҳәм қарарлар 
қабыл етиў ушын жуўапкер болған шахслар, тыңлаўшылар, тамашагөйлер ҳәм 

8	 Медиа-	и	информационная	грамотность	в	обществах	знания	/	Сост.	Кузьмин	Е. И.,	Парша-
кова	А. В.	—	М.:	МЦБС,	2013.	—	С.	14.
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китапқумарларда сын көзқарастан пикирлеўди раўажландырыў ушын жуўапкер-
лигин раўажландырыўдағы ролин аңлағанда ең көп дәрежеде нәтийже береди. 
Билимлендириў системасы ҳәм де ғалаба хабар ҳәм коммуникация қураллары 
системалары арасындағы интеграцияның жоқары дәрежеси билимлендириўдиң 
нәтийжелилигин асырыў жолында әҳмийетли қәдем есапланады».

XXI әсирдиң биринши он жыллығы ушын ЮНЕСКО ҳәм ИФЛА медиа-саўатлылық 
ҳәм информациялық саўатлылық интеграциясы концепциясын шөлкемлести-
риўши жаңа басламаларды белгилеп берди. Бул идея төмендеги халықаралық 
ҳүжжетлерде өз көринисин тапқан: Медиа ҳәм информациялық саўатлылық 
ҳаққындағы Фес Декларациясы (Фес қаласы, Марокаш, 2011-жыл 15–17-июнь), 
ИФЛАның медиа ҳәм информациялық саўатлылық бойынша усыныслары (Гаага 
қаласы, Нидерландия, 2011-жыл 7-декабрь, Россия, 2012-жыл 24–28-июнь) ҳәм 
бир қатар басқа ҳүжжетлерде.

Бул ҳүжжетлердиң тастыйықланыўы жәҳән жәмийетшилигиниң билимлендириў, изерт-
леўлердеги ҳәрекетлерин бирлестириў, усы бағдарларды интеграциялаў ушын мәсе-
лени ҳүкимет дәрежесинде күн тәртибине алып шығыўға таяр екенлигин билдиреди.

Саўал сонысы менен әҳмийетли, яғный ҒХҚ редакциялары ҳәм мәлимлеме хызмет-
лери жумысының әҳмийетли тәрепин компетенция ҳәм фейк жаңалықларды 
индентификациялаў, фактлердиң ҳақыйқыйлығын анықлаў, тексериў қурайды, онда 
фактчекинг көнликпелерин ийелеў мәселесине итибар қаратылады. Информация 
менен профессионал ислесиўдиң өзине тәнлиги тексерилмеген жаңалықларға жол 
қойылмайды, себеби, ҳақыйқый информация сенсациясы ҳәм бийтәртиплилиги 
дәўиринде бул жағдай кең ғалабаласқан.

Егер, алдын дүнья көриниси ғалаба хабар қураллары (ҒХҚ) тәрепинен көрсетилген 
болса, бүгинги күнде буны ҳәр қандай адам әмелге асырыўы мүмкин. Бул болса 
және бир мәрте жаңалықларды топлаў ҳәм тарқатыў бойынша ўазыйпаларды 
орынлаўда журналистлердиң саўатлылығы мәселесин кескинлестиреди. Әне усы 
себепли ҒХҚ бойынша бир қатар жойбарларды әмелге асырыўда тиккелей усы 
бағдарда журналистлерди оқытыўға үлкен итибар қаратылған.

«Инсан бул — медиа, барлық басқа медиалар оны тесип өтеди» — медиа-би-
лимлендириў изертлеўшилери МИС мәселесин усылай тәрийиплейди. Бүгинги 
күнде планетамызда жасайтуғын ҳәр бир инсанның өзи информация тасыўшысы 
ҳәм тарқатыўшысы саналады. Ҳәммениң арасында МИСти күшейтиўге ҳәр қыйлы 
қатнас жасаўлар ҳәм усыллардың кеңейиўи мүнәсибети менен күн тәртибине 
медиа-билимлендириўге экологиялық қатнас жасаў шығады. Бул болса, ол жерде 
информация индивид барлығы ушын ресурс болып хызмет етеди ҳәм инсанның 
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өзи коммуникациялық универсумның бир бөлими есапланатуғын коммуникатив 
шынжырда қандай орын ийелеўин түсиниўди талап етеди. 9

1.3. ЮНЕСКОНың МИС БОЙыНША БЕС НыЗАМы 
(ПРИНцИПИ)

1-принцип. Информация, коммуникация, китапхана, медиа, технологиялар, 
интернет жәмийет тәрепинен сын көзқараста пайдаланылыўы керек. Олар статусы 
бойынша тең ҳәм усы дәреклердиң бирде-биреўин басқаларына қарағанда 
әҳмийетлирек деп қарамаў керек.

Бул орында еки әҳмийетли сөзге итибар қаратпақшымыз: “сын” ҳәм “статусы 
бойынша тең”. Биринши принципке көре, информация тутыныўшыларында ҳәм 
оны жаратыўшыларда өзлери алып атырған мағлыўматларға сын мүнәсибетте 
болыў қаншелли әҳмийетли екенлиги белгилеп алынады. Атап айтқанда, 
талқылаў ҳәм баҳалаўға бейим адам информациядан хабардар болыў ушын ең 
ҳақыйқый, ең қалыс мағлыўматларда болады.

Барлық медиалардың статусы теңлесиўи болса, ол яки бул ҒХҚ яки информация 
дәреги үстин болмаўынан сақланыў ушын көрсетилген ҳәм альтернатив информация 
дәреклерин излеўге түртки береди.

 2-принцип. Ҳәр бир пуқара информация, билим жаратыўшысы болып табылады. 
Ҳәр ким информация, билимнен пайдаланыў ҳәм өзин көрсетиў ҳуқықына ийе. 
Медиа ҳәм информациялық саўатлылық еркеклер ушын да, ҳаял-қызлар ушын 
да, инсан ҳуқықлары менен тығыз байланыслы болыўы керек.

Интернет ҳәм заманагөй медиа шараятында ҳәр қандай адам информация 
авторы, соавторы ҳәм тарқатыўшысы болыўы мүмкин. Бул түрдеги хызметти 
әмелге асырыў ушын жәҳән жәмийетшилиги тәрепинен бәршеге информация 
бериў қуралларынан пайдаланыў бойынша тең имканият жаратыў усыллары 
ислеп шығылмақта. Ҳүкиметлер бул бағдарда жумыс алып бармақта ҳәм өз 
нызамшылық ҳүжжетлерине информация алмасыўы тараўындағы ҳуқықый 
мүнәсибетлерди, мағлыўматларды алыў ҳәм тарқатыў бойынша ҳуқықты, 
жеке шахслардың басып шығылған материаллар бойынша мәжбүриятлары 
ҳәм жуўапкершилигин тәртипке салыўшы түрли нормаларды киритпекте.

9	 Медиаобразование	2015:	Сб.	трудов	Всероссийского	форума	конференций	«Медиаобра-
зование	2015.	Медиа-информационная	грамотность	для	всех»,	Москва,	11	декабря	2015	г.	
/	Под	редакцией	И. В.	Жилавской.	М.:	МПГУ,	2015.	—	236	с.
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 3-принцип. Информация, билим ҳәм хабарлар ҳәр қашан да бийтәреп, бийғәрез яки 
қалыс бола бермейди. MILдиң ҳәр қандай концептуализациясы, оннан пайдаланыў 
ҳәм қолланыў усы ҳақыйқатлықты бәрше пуқаралар ушын ашық ҳәм түсиникли 
болыўын тәмийинлеўи керек.

Фактлерди ажыратып алыў ҳәм таңлаўды әмелге асырар екенбиз, биз инфор-
мацияға ҳәм оның фильтрациясына тәсир көрсете баслаймыз. Бул бәрқулла 
манипуляция менен байланыслы болмайды, ал пәт бериў ушын биз биринши 
дәрежели ҳәм екинши дәрежели мағлыўматларды ажыратамыз. Әйне пайытта, 
бул дүньяның өзимиздиң көзқарасымыздан көрсетиў жолындағы қәдем есапла-
нады. Усы принцип, дәреклер менен ислеўде де, улыўма медиа менен ислеўде 
де бундай жағдай бақланыўы мүмкинлигин билдиреди, усы фактти әлбетте 
есапқа алыў керек.

4-принцип. Ҳәр бир пуқара, бундай умтылысты көрсетпесе де, жаңа мағлыў-
матлар, билим ҳәм хабарларды алыў ҳәм оларды түсиниўди, басқалар менен 
сәўбетлесиў имканиятына ийе болыўды қәлейди. Олардың бундай ҳуқықы ҳеш 
қашан бузылмаўы керек.

Усы принцип сондай-ақ, дерлик бәрше еллердиң нызамшылығында беккемленген. 
Бирақ ИКТ раўажланыўы себепли бул ҳуқық соның менен бирге технологияларға 
да тийисли болып қалды, технологиялық имканиятлар коммуникация усылларын 
өзгертти, усы мүнәсибет пенен, усы конституциялық ҳуқық ҳәтте ҳәзирги 
информация алмасыў процесине, электрон форматқа санлы өтиў шараятында 
да бузылмаўы керек.

5-принцип. Медиа ҳәм информациялық саўатлылықты бирден өзлестирип 
болмайды. Бул турақлы және динамикалық тәжирийбе ҳәм процесс. Ол өз ишине 
информациядан пайдаланыў, оны жаратыў ҳәм узатыў, медиа ҳәм технология-
 лық контент бойынша билим, көнликпе ҳәм көзқарасларды қамтып алғанда 
жуўмақланған, деп есапланыўы мүмкин.

Бүгинги күнде МИС әсте-ақырын, ҳәр бир шахстың қәлиплесиўине параллель 
тәризде қәлиплестирилетуғын компетенцияға киргизиледи. Бүгинги күнде 
МИС мектепке шекемги билимлендириўден баслап оғада әҳмийетли екенлиги 
ҳаққында сөз кетер екен, экспертлер, бүгинги күнде информация ҳәммени, 
барлық орында ҳәм мудамы орап алғанлығын айрықша атайды. Ҳәр бир үйде, 
ҳәр бир шаңарақта бар болған медиа-ресурслар есаплап шығылса, МИСтиң 
қәлиплестирилиўи аўқатланыў, жеке гигиена ҳәм т.б. лар сыяқлы биринши 
дәрежели зәрүрликке айланғаны мәлим болады.
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1.4. МИСти РАЎАЖЛАНДыРыЎ БОЙыНША БИРГЕ 
ИСЛЕСИЎШИЛЕР СыПАТыНДА МИС ҒХҚнан ҒХҚна 
ШЕКЕМ ҚОРҒАНыС СыПАТыНДА

Пуқаралардың медиа саўатлылығы ҳаққында сөз кетер екен, гейде ойланып 
қаласаң, бул ҳәр бир жеке адамның медиа реаллығын аңлата ма яки бунда 
массмедианың роли өзиниң биринши дәрежели әҳмийетин сақлап қала ма? 
Басқаша айтқанда, MIL сатып алыў арқалы адамлар ҒХҚнан қорғана ма яки 
информацияны алыў, таярлаў ҳәм тарқатыўда журналистлер менен бирге 
ислесиўшиге айлана ма?

Усы жағдайда медиа саўатлы адамның тийкарғы сезими есапланатуғын сын 
пикирлеў деген көнликпеге итибар қаратыў зәрүр.

Сын пикирлеў — бул информация ҳәм билимлерди тутыныў процесине тийисли кате-
гория есапланады. Бул жүз берип атырған ўақыя объекти ҳәм предметин анализлеў, 
мағлыўматларды салыстырыў, гүманланыў ҳәм саўаллар бериў көнликпеси дегени. 
Онда медиа-текст уқсас темалар ҳәм ўақыялар менен байланыстырылады. Сын 
пикирлеўди раўажландырыў нәтийжесинде адам тийкарланған жуўмақларды 
билдириў, тийкарланған баҳа бериў, шолыў, алынған нәтийжелерди жағдайлар 
ҳәм машқалаларға салыстырып орынлы қоллана алыўға уқыплы болады. Бул 
информацияны алыўға тутыныўшы сыпатында мүнәсибетте болыўға жол қоймай-
туғын аудиторияның белсенди позициясы саналады. Сын пикирлеў информация 
бериўшилер тәрепинен манипуляцияларға жол қоймайды ҳәм ақылға муўапық 
гүманланыўды нәзерде тутады.

МеДиА -
ТУТыНыЎ

ПАЙДАЛАНыЎ 
ИМКАНИЯТы 

БАҲА

АНАЛИЗ 

РЕФЛЕКСИЯ

ҲӘРЕКЕТ МеДиА-
САЎАТЛыЛыҚ



23

Массмедиаға тийисли бәрше нәрселерди медиатекст сыяқлы түсиниктен айрықша 
қарап болмайды. Бул медиа-саўатлылықты қәлиплестириўдиң тийкарғы қуралы. 
Медиа-текст бул орында өз ишинде журналистлик текст, PR-текст, публицистикалық 
текст, газета тексти, теле ҳәм радио текст, реклама тексти, интернет-ҒХҚ тексти, 
социаллық тармақлар, блоглар тексти ҳәм т.б. ларды қамтып алыўшы ғалаба 
коммуникациялық өними сыпатында анализленеди. Медиа-текст ғалабалық 
(медиа- өнимлерди жаратыў тараўында да, оларды тутыныў тараўында да), 
интегративлик ҳәм ашық-айдынлық сыяқлы категориялар бар екенлигин нәзерде 
тутады.

Усы тәризде, медиа-тутыныў бул ҒХҚ менен аңлы мүнәсибетлердиң басланыўын 
аңлатады, буның жуўмақлаўшы нәтийжеси болса, медиа-саўатлылық болады. Усы 
процессте инсан информацияға байланыслы болады ҳәм оған тәсир көрсетеди.

информациялық 
саўатлылық

медиа-билимлендириў 

медиа-саўатлылық 

медиа-мәденият

Информацияға болған мүтәжликти 
идентификациялаў, оны нәтийже-
ли излеў, баҳалаў ҳәм пайдаланыў 

уқыплылығы

Медианы үйрениў

Анализлеў ҳәм синтезлеў 
уқыплылығы

Шахслар улыўма жәмийет 
мәдениятын асырады
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Солай етип, медиа-саўатлылық көнликпелерин ийелеў даўамында, яғный инфор-
мацияны алыў, анализлеў, баҳалаўды үйрениў арқалы адам тек жаңа билимлерди 
ийелеп ғана қоймайды, ал өзиниң профессионал искерлиги шеңберинде ҳәм 
улыўма турмысында нәтийжели билим алыў көнликпесин өзлестиреди. Түрли 
мақсетлер ушын информацияны излеў, системаластырыў ҳәм оннан пайдаланыў 
тараўындағы имканиятлары және де кеңейип барады.

Сын пикирлеўди раўажландырыў даўамында адам бар билимлери ҳәм тәжирий-
бесине таянып қалмайды, жаңа фактлер ҳәм жаңа информация тәсири астында өз 
көзқарасларын қайта көрип шығыўға уқыплы болады. Бул айрықша тоқталыўымыз 
керек болған ең әҳмийетли тәрепи. Яғный, биз тутыныўшы тәрепинен информация 
блогы ҳаққында айтып атырғанымыз жоқ, ал бар болған мағлыўматларды түсиниў, 
қайта көрип шығыў жүз берип атырғанына дыққат қаратамыз, буның нәтийжесинде 
аудиторияның көзқараслары өзгериўи мүмкин. Усы орында ҒХҚ тутыныўшының 
информация барлығын толтырыўшы қосымша канал сыпатында көрип шығылады.

Усы тийкарғы месседжди атап өтиў керек, яғный MILҒХҚ нан қорғаныў қуралы емес, ал 
бул аудиторияның ҒХҚ менен бирге ислесиўге өтиў усылы. Сиз не себептен деп сораўыңыз 
мүмкин? Мине, жоқарыда келтирилген пикирди тастыйықлаўшы еки дәлил. Медиа-
информациялық саўатлылық, жәмийет раўажланыўының тийкарғы векторларынан бири 
сыпатында, пуқараларға ҒХҚ менен өз ара бирге ислесиў ушын зәрүр компетенциялар, 
соннан, төмендегилерди бериў арқалы олардың ҳуқықларын кеңейтиўди нәзерде тутады:

• ҒХҚ роли ҳәм ўазыйпаларын түсиниў;
• Оларда ҒХҚ өз ўазыйпаларын орынлай алатуғын шәртлерди түсиниў;
• Медиа-контентти сын көзқарастан баҳалаў;
• Өзлигин көрсетиў ҳәм сапалы контентти тутыныў ушын түрли медиалар 

менен бирге ислесиў;
• Түрли медиа-контентти жаратыў ушын керекли көнликпелер ҳәм маман-

лықты ийелеў. 10 

1.5. МИС ӘМЕЛИЯТы: ШыНыҒыЎЛАР ҲӘМ КЕЙСЛЕР

Қаншелли медиа-саўатлы екенлигиңизди тексериўди қәлейсиз бе? Қәлейтуғын 
болсаңыз, төмендеги сораўларға жуўап бериң. Пикиримизше, алынған мағлыў-
матлар өз үстиңизде ислесиў ҳәм МИС тараўындағы еле белгисиз көнликпеле-
риңизди анықлаўға жол ашып береди.

10	Жилавская	О. П.	Медийно-информационная	грамотность	как	целостное	понятие	в	изме-
няющемся	мире.	//	Международный	электронный	научно-образовательный	журнал	«Ме-
диа.	Информация.	Коммуникация».	http://mic.org.ru/2016g/16-nomer-2016/562-medijno-
informatsionnaya-gramotnost-kak-tselostnoe-ponyatie-v-izmenyayushchemsya-mire
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1.  информация — бул?
А. бул адамлар, предметлер, фактлер, ўақыялар ҳәм процесслер ҳаққындағы 

мағлыўматлар
Б.  бул белгили тема бойынша көзқарас яки баянатлар
В.  бул адамлар ҳәм предметлер ҳаққындағы көркем гүрриңлер,
Г. бул адамлар бир-бирлерине жеткизетуғын мағлыўматлар.

2.  Төмендеги информация теңсалмақлы есапланады…
А.  ўақыя, процесс, келиспеўшиликтиң бәрше тәреплерге өз пикирин билдириў 

имканияты жаратылған болса
Б. түсиниў ҳәм қарар қабыл етиў ушын сол жетерли болса
В. ол кимниңдур пикирине байланыслы болмаса
Г.  еки қарама-қарсы көзқарас келтирилген болса

3. Медиа-саўатлылықтың қайсы тәреплерин ажыратып көрсетиўиңиз мүмкин?
А.  компьютер саўатлылығы
Б.  визуал саўатлылық
В.  информациялық саўатлылық
Г.  бәрше санап өтилген тәреплер

4.  Медиадан жаңа информация тәртибинде пайдаланыўда не мәжбүрий талап 
есапланады ҳәм не нәрсе пайдаланыўшылардың интернеттеги ҳәрекетлери 
қағыйдаларын билдиреди?

А. netiquette
Б. networking
В. sharing
Г. playing

5. информацияға сын мүнәсибетте болыў нени аңлатады (бир неше вариантты 
таңлаң)

А. өз-өзине саўал бериў
Б. пикирлеў
В. гүманланыў
Г. қосымша информация излеў
Д. анализлеў
Е. манипуляция етиўге имкан бериў

6 . МиСти бир гәп пенен қалай тәрийиплеў мүмкин?
 _____________________________________________________________________________________
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7 .  Балаларда қайсы жастан информация ҳәм медиа әдетлерди қәлиплестириў 
зәрүр?

А. 5 жастан
Б.  10 жастан
В. 20 жастан
Г. 25 жастан

8. ЮНеСКОның МиС бойынша 5 принципиниң ҳәр бирин бир сөз бенен айтың
1. ___________________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________________________________  

4. ___________________________________________________________________________________  

5. ___________________________________________________________________________________  

9. Мағлыўматлар ҳәм информация көлеминиң көбейиўи қай тәризде МиС 
көнликпелерин ийелеўге тәсир көрсетеди (өз сөзиңиз бенен тәрийиплең)?

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

10. “Медиа-жүклемели дүнья” атамасын қалай түсинесиз ?
 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________  

1-шынығыў. Информациялық тайм-аут шынығыўы. Усы шынығыў информация 
ағымынан хабардарлықты көрсетеди.

Тапсырма: Сиз белгили мүддетке әдеттеги информация ағымлары менен пикирле-
сиўден ўаз кешиўиңиз — медианың бәрше әдеттеги түрлеринен ҳәм интернеттеги 
социаллық тармақлардан “үзилиўиңиз” керек. Тайм-аут жуўмақланғаннан соң, сиз 
өз медиа-тутыныўыңызды, медиа-орталық пенен байланыстырыўыңыз ҳәм оған 
байланысыңызды анализ етиўиңиз керек. Төменде келтирилген кестеге өзиңиз 
жөнеткен хабарлар, постлар, мағлыўматлар санын жазып қойың ҳәм олардың 
әҳмийетин тәрийиплең.
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Социаллық 
тармақ сайт ҒХҚ 
мессенджер

 жәми 
постлар

 әҳмийетли 
информация 

 Социаллық әҳмий-
етли/ шахсый /жеке 
әҳмийетлилик

1

2

3

4

5

6

2-шынығыў. “Мениң медиа-кестем” шынығыўы. Өзиңиздиң медиа-майда-
ныңызды ҳәм медиа-тутыныў әдетлериңизди анализлең. Нәтийжелерин тайм-
лайн түринде бериң. Ўақыт шкаласында өзиңиз күнниң қайсы пайытында ҳәм 
қандай мақсетте, қаншелли тез-тез ҳәм қандай шараятларда ол яки бул сайтқа 
кириўиңизди, ол яки бул мессенджерден пайдаланыўыңызды яки социаллық 
тармаққа кириўиңизди сәўлелендириң.
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II БӨЛИМ. МЕДИА ҲӘМ 
ИНФОРМАцИЯЛыҚ САЎАТЛыЛыҚ 
ЖУРНАЛИСТ ШОЛыЎыНДА
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2.1. ЖУРНАЛИСТСТУДЕНТЛЕР ҲӘМ ЖУРНАЛИСТИКА 
ТАРАЎы ОҚыТыЎШыЛАРы УШыН МЕДИА ҲӘМ 
ИНФОРМАцИЯЛыҚ САЎАТЛыЛыҚ ТАРАЎыНДАҒы 
КОМПЕТЕНцИЯЛАРДы ҚӘЛИПЛЕСТИРИЎ

Мазмуны жағынан еки принципиал айрықшаланатуғын түрли бағдарларды 
ажыратыў зәрүр: медиабилимлендириў (mediaeducation) ҳәм медианы үйрениў 
(mediastudies). Медиа мәселелерин басқа пәнлердиң оқыў режелери ҳәм бағдар-
ламаларына интеграция етиў, сын пикирлеўди раўажландырыў, ҒКҚның (ғалаба 
коммуникация қуралларының) мәдений ролин сәўлелендириў ҳәм де турмыс 
сапасын жақсылаў ушын медиа менен нәтийжели бирге ислесиў көнликпелерин 
сиңдириў — бул медиа-билимлендириў тараўы. Теориялық ҳәм концептуал 
тәреп  лер — бул медианың үйрениў тараўы.

Улыўма, төмендеги билимлерди ийелеў зәрүр: информацияны излеў, оны анализлеў, 
дурыс баҳа бере алыў ҳәм ислеп шығарыў. Усы уқыплылықлардың бәршеси тек 
инсанның ҒКҚ менен өз ара бирге ислесиўин жақсылап қалмастан, машқалаларды 
аңлаўға, сын пикирлеўге ҳәм оларды нәтийжели шешиўге, турмыслық жағдайларды 
шешиўге көмеклеседи.

Медиа менен бирге ислесиў даўамында ҳәзирги заман адамы турақлы рәўиште 
информацияға тартылады ҳәм оның менен бөлиседи, жаңа онлайн-мәдениятқа 
кириседи. Бул орында сөз ҳәтте өзине тән санлы этикет ҳаққында бармақта. 
Санлы орталық пайдаланыўшыдан ойнай билиў ҳәм түрли симуляцияларға тартыў 
көнликпесин талап етеди, бул болса оның тармақтағы түрли жәмийетшиликлер 
қатнасыўшысына айландырады. Информация мәканында ҳәрекетлене алыў 
көнликпеси зәрүр көнликпеге айланбақта.

Пропаганда, фейк информация, пранкинг, санлы зулымлық, троллинг ҳәм т.б. ҳәдий-
селер себепли медиа мәкандағы бузылыўлар журналистика тараўын дағдарысқа 
ушыратпақта. “Артықша информация” “информация абстрактлилигин” келтирип 
шығармақта. Усы қураллар жәрдеминде аң менен манипуляциялаў аудиторияның 
“сын автономиясы” жоқлығы себепли дүньяда ҳәр қандай мағлыўматларды “жутып 
жибериў” күшейиўине алып келмекте.

1982-жылда «ЮНЕСКО»ның Халықаралық Симпозиумында қабыл етилген Медиа-
билимлендириў бойынша Грюнвальд Декларациясында 19 ағза мәмлекет ўәкил-
лери сондай деп атап өтти: “Информация қуралларының анық күшин талқылаў 
яки мақуллаў орнына биз оның турмыстың барлық тараўларына салмақлы тәсир 
көрсетиўи ҳәм сиңип барыўын бар факт сыпатында тән алыўымыз, сондай-ақ, 
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олардың заманагөй мәденияттың ажыралмас элементи сыпатында әҳмийетин 
есапқа алыўымыз зәрүр.

Сиясий ҳәм билимлендириў бағдарламалары соны тән алыўы керек, яғный олардың 
мәжбүриятына пуқаралар тәрепинен коммуникация ҳәдийсесин сын көзқарастан аңлаўға 
көмеклесиўди қурайды... медиа-билимлендириў бойынша дәлиллер аңлы пуқаралықты 
таярлаў қуралы сыпатында ҳәзир белгили бир екилениўлерге себеп болса, ең жақын 
келешекте, коммуникациялық технологияларға секириў жүз берген соң, усы дәлиллер 
анық болып қалады”. Медиа-саўатлылық концепциялары раўажланыўы ҳәм зәрүрлиги 
мүнәсибети менен ҒХҚ ҳәм журналистиканың медиа-билимлендириў функциясы жедел 
раўажланбақта. Бул ғалаба аудиторияның медиа-компетентлигин асырыў, оның ҒХҚдағы 
мағлыўматларды сәйкес рәўиште қабыл етиў, оны анализлеў ҳәм де информация 
мәденияты нормалары ҳәм принциплерине сәйкес келетуғын социаллық әҳмийетке 
ийе медиа-текстлерди жаратыў уқыплылығын раўажландырыўдан ибарат. 11 Мәлим 
болыўынша, тек басқалар тәрепинен жаратылған мағлыўматлар ҳәм информация-
ларды табыў, анализлеў, усы мағлыўматлар ҳәм информациялардан ўақыялар жаратыў 
көнликпелерине ийе журналистлер ғана өз функцияларын атқара алады. Социаллық 
ўақыялар нени аңлатыўын ҳәм оқыўшылар буған таяр болыўы ушын нелер қыла алыўын 
талқылайтуғын ҳәм буннан соң нелер болыўын түсиндире алатуғын журналистлер ғана 
аудиторияға билимли, ҳәммеге түсиникли болған мағлыўматларды жеткериўи мүмкин.

ҒХҚ ҳәм журналистика МИС тараўындағы еки бағдар бойынша қатарма-қатар 
ҳәрекетленбекте:

• Бириншиси — бул журналистлердиң МИС бойынша компетенциясын 
асырыў ушын ресурсларды раўажландырыўға бағдарланған жедел илажлар, 
жойбарларды әмелге асырыў

• екиншиси — бул ҒХҚ жәрдеминде МИСти ғалабаластырыў, аудиторияны 
информацияны тутыныўда анализ ҳәм сын пикирлеўден хабардар етиў.

журналистлер ушын МиС бойынша билимлендириў платформалары

Медиа ҳәм информациялық саўатлылық көбинесе турмыс ушын ҳәм глобал медиа- 
дүнья ушын билимлендириў сыпатында белгиленеди. МИСтиң билимлендириў 
ресурслары — бул мультимедиалы контенттиң әҳмийетли, эксперт базалы өзине тән 
хабарлары саналады. ЮНЕСКО усы бағдардағы көп санлы жойбарлар ҳәм бағдар-
ламалардың инициаторы ҳәм муўапықластырыўшысы есапланады. Халықаралық 
дәрежеде медиа-билимлендириўге жол ашып берген Грюнвальд Декларациясы 
(1982) қабыл етилген пайыттан баслап, ЮНЕСКО адамлар арасында MIL тараўында 

11	Медиаобразовательные	технологии	печатных	СМИ.	Жилавская	И. В.	Вестник	Московского	
Университета.	Серия	10.	Журналистика.	2011.	№5.
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компетенциялар раўажланыўын қоллап-қуўатлаўды даўам етпекте. Усы әмелий 
қәдемлер “Париж бағдарламасы яки медиабилимлендириў бойынша 12 усыныс” 
шеңберинде ислеп шығылған усынысларды әмелге асырыўға қаратылған. 12 .

Төменде MILди еркин үйрениў ушын онлайн ресурслар, сондай-ақ қәнигелер 
арасында байланысларды үйрениўге, изертлеўлерге көмеклесиўши платформалар 
келтирилген.

Медиа-саўатлылықты оқыў процесине фундаментал ҳәм турақлы енгизиў ушын 
журналистлерди жоқары дәрежеде ҳәм арнаўлы таярлаўда академиялық ҳәм қысқа 
мүддетли курслар түринде улыўма билимлендириў бағдарламалары процесине 
бир қатар пәнлердиң киргизилиўин нәзерде тутады.

Канада көп жыллар даўамында мәмлекеттиң билимлендириў процеси қатнасыўшы-
ларына медиа-саўатлылыққа үйретиў талабын қояды — мектеплер, колледжлер, 
университетлерде түрли курслар, пәнлер ҳәм МООС (кең пайдаланылатуғын 
онлайн курслар) жолға қойылған. Онтарио билимлендириў министрлиги төмен-
дегилерди белгилейди: медиа-саўатлылық студентлерге ҒХҚ тәбиятын, олар 
тәрепинен пайдаланылатуғын техникалар ҳәм усы техникалардың тәсирин аңлы 
ҳәм сын көзқарастан түсиниў көнликпесин раўажландырыўға бағдарланған. МИС 
билимлендириўи оқыўшылар тәрепинен ғалаба хабар қураллары қандай ислеўи, 
пикирлерди қәлиплестириўи, қандай дүзилгени ҳәм бул әлемниң қалайынша 
қәлиплескенлигин түсиниўлерин күшейтиўди нәзерде тутады 13 . Жас әўлад инфор-
мацияны барлық процесслер, ўақыя-ҳәдийселердиң репрезентациясы деп емес, 
кериси деп қарайды. Гейде оны бирден-бир ҳақыйқат деп қабыл етеди. Тек сын 
ойлаў ҳәм мағаналарды ажыратып алыў көнликпеси оның мазмунын түсиниўге, 
информацияны әтираптағы әлем ҳаққындағы символлық — санлы, аудио, видео, 
баспа деп қабыл етиўге жәрдем береди.

“Мен медиа-саўатлылықты турмыслық саўатлылық деп билемен, себеби мен 
коммуникациялардың ҳәзирги түрин түсине алмасам ҳәм оннан нәтийжели пайда-
ланбасам, мен пуқаралық дәрежесинде де, жеке дәрежеде де ҳәм профессионал 
дәрежеде де пайдалы инсан бола алмайман”, — дейди өз интервьюлеринен 
биринде Нейл Андерсон. Медиа-билимлендириў тараўында бириншилерден 

12	«Парижская	программа	или	12	рекомендаций	по	медиаобразованию»	(Paris	Agenda	
or	12	Recommendations	for	Media	Education)	были	приняты	по	итогам	международного	
симпозиума	ЮНЕСКО	по	медиаобразованию	Media	Education	—	Advances,	Obstacles,	and	
New	Trends	Since	Grunwald:	Towards	a	Scale	Change?	Подробнее	о	симпозиуме	см.	«Сооб-
щение	для	СМИ»	МОО	ВПП	ЮНЕСКО	«Информация	для	всех»	по	адресу	http://www.ifap.ru/
pr/2007/070625b.htm
13 https://medialiteracynow.org/what-is-media-literacy/
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MIL тараўындағы бирге ислесиў бойынша глобал альянс 
(GAPMIL)

MILID NETWORK
Global Alliance for 

Partnerships on Media and 
Information Literacy

Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy 
MILID Network медиа ҳәм информациялық саўатлылық ҳәм мә-
дениятлараралық пикирлесиў бойынша биринши халықаралық 
университет тармағы ҳәм GAPMILдиң изертлеў бөлими есаплана-
ды. Үш бағдар бойынша жедел жумыс алып барады: изертлеў, би-
лимлендириў, МИСти раўажландырыў мәселелеринде қатнасыў.

MIL CLICKS — бул социаллық тармақлардағы инновациялық 
стратегия. Ол социаллық тармақлардан пайдаланыў арқалы 
әмелге асырылады: 1) Адамлардың медиа ҳәм информаци-
ялық саўатлылығын асырыў ушын олардың ең көп санын тартыў 
мақсетинде 2) Жәмийетшилик итибар медиа ҳәм информаци-
ялық саўатлылық (МИГ, MIL) әҳмийетине қаратыў.

Жыллық Глобал медиа ҳәм информациялық саўатлылық 
ҳәптеси

МИС орайы журналистлерге, медиа тараўы педагогларына 
сын анализин өткериў, сапалы медиа-контенттен пайдала-
ныў ҳәм жаратыў ушын қуралларды изертлейди ҳәм усынады. 
Жергиликли, миллий ҳәм халықаралық дәрежеде медиа ҳәм 
информациялық саўатлылық мәселелери бойынша изертлеўлер, 
информация- үгит-нәсият, билимлендириў ҳәм профессионал 
раўажланыў орайы сыпатында ис жүргизеди.

Медиа-саўатлылығына үйретиў бойынша миллий аўқам, мил-
лий ағзалық шөлкеми болып, АҚШ та медиа-саўатлылыққа 
үйретиўди раўажландырыў менен шуғылланады.

Бул тараўдағы дәслепки шөлкем, Медиа-саўатлылық орайы 
(CML) — информациядан пайдаланыў, оны анализлеў, баҳа-
лаў, жаратыў, ҳәм де медиа-контент пенен ислесиўде тийкар 
сыпатында медиа-саўатлылыққа оқытыўды үгит-нәсият етиў 
ҳәм қоллап-қуўатлаў ушын мөлшерленген. CML пуқараларға, 
әсиресе, жасларға XXI әсир — медиа-мәденият әсиринде тур-
мыс ушын зәрүр болған сын пикирлеў ҳәм медиа-контентти 
жаратыў көнликпелерин раўажландырыўға жәрдем береди.

Freedom Forum Institute онлайн ресурс ҳәм табыслы жойбар 
болып, журналистика тараўы оқытыўшылары ушын студентлер-
диң медиа-саўатлылығын раўажландырыўға жәрдем беретуғын 
пайдалы ресурс. Турақлы рәўиште МИС бойынша сабақлар, те-
матикалық изертлеўлер ҳәм есабатлар, аналитикалық материал-
ларды басып шығарады.
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болып, ол медиа-саўатлылықты раўажландырыўға үлкен үлес қосты, оқытыўшыларға 
МИС компетенциялары технологияларын өз бағдарламаларына интеграциялаўға 
жәрдем берди. Илимпаз Азия, Австралия, Европа, Канада ҳәм АҚШ мәмлекет-
леринде көп санлы билим асырыўға бағышланған лекциялар ҳәм семинарлар 
өткерди.14

МИСти оқыў процесине интеграция етиў дүньяның түрли еллеринде ҳәр қыйлы 
темплер менен кетпекте. Мәселен, АҚШтағы Стони Брук университети өзине тән 
жаңалықлар орайы (newsliteracy) есапланады. Ол жерде жаңалықлар журнали-
стикасы бағдарламасында медиа-саўатлылықты төрт бағдарға бөлген: инфор-
мацияның ҳәр қыйлы түрлерин анықлаў, бул факультет “сизиң информацияға 
қоңсышылығыңызды билиў” деп аталады; информация дәреклери ҳәм жаңа-
лықлардағы дәреклерди баҳалаў; жаңалықлар ҳәм пикирлерди анықлаў; ҳәм ҒХҚ 
тәрепдарлығын түсиниў ҳәм анықлаў, сондай-ақ, жаңалықлар тутыныўшыларының 
көзқараслары олардың медиатекстлерди қалай түсиниўине тәсир көрсетиўин 
түсиниў.15

Америкалы илимпазлардың пикиринше, МИС компетенциясы ҳәм медиа-кон-
тентке байланыслы сын көзқарас жас әўладтың саламатлығы ҳәм абаданлығы, 
сондай-ақ, олардың мәмлекеттиң пуқаралық ҳәм экономикалық турмысындағы 
келешектеги қатнасында шешиўши әҳмийетке ийе, деп есаплайды. Media Literacy 
Now жойбары ғалаба хабар қуралларының саламатлыққа тәсирин анықлаў бойынша 
изертлеў өткерди ҳәм медиа-саўатлылықты усы процесске араласыў стратегиясы 
деп белгиледи.

Шегиў — АҚШта биймезгил өлим жағдайларының тийкарғы себеплеринен бири 
болып есапланады ҳәм шегиўден қайтыс болғанлардың 90 проценти шегиўди 
өспирим дәўиринен баслаған. Изертлеўлер ҒХҚдағы шегиў менен байланыслы 
хабарлар, соннан, фильмлер ҳәм реклама дағазаларындағы персонажлардың 
шегиўи өспиримлер арасында шегиўшилер санын әдеўир көбейтеди.

Кейинги ўақытларда әмелге асырылған жойбарлар даўамында олар сондай 
жуўмаққа келген, оған көре, өз ишине медиа-саўатлылықты қамтып алыўшы 
оқыў бағдарламасы шегиўге қарсы дәстүрий сабақларға (олар нәтийжели, бирақ 
медиасаўатлылықты нәзерде тутпайды) қарағанда бираз нәтийжели болып, 
оқыўшыларды шегиўден сақланыўға жәрдем береди.16

14 http://www.medialit.org.	Voices	of	Media	Literacy	project,	March	4,	2011.
15	Toward	2020:	New	Directions	in	Journalism	Education/Ryerson	Journalism	Research	Centre.
16	U.S.	Dept.	of	Health	and	Human	Services,	Dept.	of	Adolescent	Health,	Adolescents	&	Tobacco	
Trends	https://www.hhs.gov/ash/oah/adolescent-development/substance-use/drugs/tobacco/
trends/index.html
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Усы баянат шегиў, алкогольли ишимликлерди ҳәм наркотик затларды тутыныў; 
семириў ҳәм тойымсыз аўқатланыў; руўхый саламатлық, уйқының бузылыўы 
ҳәм академиялық характеристикалар, интернет ҳәм социаллық тармақлардың 
тәсири, зорлық-зомбылық; жаслар ушын дене тәрбия ҳәм саламатлық образы 
сыяқлы әҳмийетли мәселелерди қамтып алады. Есабатта медиа информациялы 
тутыныўдың усы машқалаларының ҳәўиж алыўына тәсири көрсетилген ҳәм МИС 
медиа саўатлы жаслар қолындағы дурыс таңлаў қабыл етиўде, өлимшилик жағдай-
ларының алдын алыўда ҳәм жарқын келешек қурыўда ең нәтийжели қураллардан 
бири сыпатында келтирилген.

Және бир мысал келтиремиз, дүньяда 2011-жылдан баслап өспиримлик депрес-
сиясы ҳәм өзин-өзи өлтириў дәрежеси оғада көбейип кетти. “Жас әўлад руўхый 
саламатлық тараўында соңғы он жыллықлар даўамындағы ең аўыр дағдарысты 
бастан кеширмекте, деп биймәлел айтыў мүмкин... Биз жаслардың қолына берип 
қойған үскенелер олардың өмирине үлкен тәсир жасап, оларды аўыр бахытсыз 
жағдайларға дус келтирип атырғанына исенимли дәлиллер бар” 17 . Жақында 
өткерилген басқа изертлеўлер болса соны көрсетеди, яғный күнине 2 сааттан 
артық социаллық тармақларда болыў өспиримлер арасында руўҳый саламатлығы 
жаманласыўына алып келеди, буған депрессия белгилери, қәўетерлениў ҳәм 
өзин-өзи өлтириў ҳаққындағы пикирлер киреди.

Илимпазлардың анықлаўынша, медиасаўатлылық пенен бирге студентлер ҒХҚнан 
жуўапкершиликли, қәўипсиз ҳәм этикалық пайдаланыўға да үйренеди, буған 
ҳәдден зыят пайдаланыў қәўпи, “санлы азықланыў” концепциясы ҳәм де ҒХҚ 
ҳәм технологиялардан пайдаланыўдың саламатлық ушын қәўпи де нәзерде туты-
лады. Изертлеўлер соны көрсетпекте, яғный бизиң социаллық тармақлар менен 
мүнәсибетлеримизди ҳәм олардың тәсирин және де тереңирек түсиниў жасларға 
олардан пайдаланыўға дурыс мүнәсибетте болыў ҳәм ҳақыйқый байланысларды 
излеўге имкан береди. 18

Сондай сораў туўылады: жас кадрларды оқытыў ҳәм таярлаўда қайсы пәнлер 
әҳмийетли есапланады?

Бул бағдарда да қатар изертлеўлер алып барылмақта ҳәм усыныслар, сыналған 
тәжирийбелер бар. Соннан, айырым мәмлекетлер МИС бағдарламасын енгизиў 
бойынша жедел басқышқа кирискен, раўажланып атырған мәмлекетлер келешек 
ушын журналист кадрларды таярлаўда олардың тәжирийбесин өзлестириўи, 

17	Jean	Twenge,	«iGen:	Why	Today’s	Super-Connected	Kids	Are	Growing	Up	Less	Rebellious,	More	
Tolerant,	Less	Happy—and	Completely	Unprepared	for	Adulthood»,	2017.
18	Joni	Siani,	«Celling	Your	Soul»,	2013.
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исленген ашық дәреклер ҳәм ресурслардан пайдаланыўы мүмкин. Төменде, бизиң 
нәзеримизде, 4-информация революциясы дәўиринде журналистлер ушын зәрүр 
болған айырым курслар ҳәм бағдарламаларды келтиремиз.

• Медиа-анализ — ҒХҚдағы хабарлар, әдетте оларды ислеп шығарыўшылар 
ҳәм тарқатыўшылардың қәдириятлары ҳәм идеологиясын көрсетеди. 
Контент-анализге сүйенип, журналист информация, жағдай жүзеге 
келиўиниң себеплери, мақсети, дәреклерин көре билиўи мүмкин.

• Mediareading — медиа-контентти оқыў, қайта аңлаў. Қайерде? ҳәм не? деп 
емес, қаншелли тез-тез көзге тасланады? деп сораў бериў.

• Медианы манипуляция етиў анализи — кейслерди үйрениў, медиадан 
манипуляция мақсетлеринде пайдаланыў қуралларын үйрениў.

• Тарийхый байланысларды жаратыў — Биз тарийхтан қандай сабақ 
алыўымыз мүмкин ҳәм ол бүгинги қәдириятларды, ҳәдийселерди ҳәм 
ўақыялар процесин қалай қәлиплестиреди?

• Медиа-прогнозлаў — медиа ҳәм ҒХҚ бул әлемди көрсетиўши айна ҳәм 
соның менен бирге олар маркерлер, жол көрсеткиш, келешекке жоллама. 
Журналист жаңалықлардың информация ағымы қайерге жетеклеп 
атырғанын түсиниўи керек.

• Дата анализ — информациялардың үлкен көлеми менен ислесиў, пайдалы, 
тренд информацияларды анықлаў, дәстүрий болмаған нызамшылық, жаңа 
шамалаўларды көре билиў бойынша комплекс көнликпелер.

• Техник үскенелерди ийелеў ҳәм олардан пайдаланыў көнликпелери — 
информацияны излеў, она қайта ислеў, анализлеў, жуўмақ жасаў, визуализа-
циялаў менен байланыслы.

• Онлайн тексериў журналистикасы — исенимли фактлерди анықлаў ушын 
онлайн ресурслар, платформалардан пайдаланыў, онлайн қураллар жәрде-
минде ҳақыйқатты излеў, себеп-байланыс ўақыяларын визуализация етиў.

• Фактчекинг — олардың жәрдеминде басып шығылып атырған фактлер 
менен ҳақыйқатында бар фактлер арасындағы сәйкес келмейтуғын факт-
лерди тексериў. 

Тапсырма

1. Төмендеги кестеде аудитория итибарын тартыў ушын пайдаланылатуғын 
тийисли илгеклер (hooks) ҳәм олардың тәрийпи келтирилген. Олар түрли 
контентлерди алға сүриў мақсетинде аудиторияға эмоционал тәсир көрсетиў 
ушын пайдаланылады.
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Белгилер 
Аңсат танылатуғын белгилер мақсетли аудиторияның ҳәр түрли топар-
ларына байланыслы күшли жуўапкершилик, мақтаныш, немқурайлық, 
жеккөриўшилик сезимлерин туўдырады.

Юмор Қуўаныш сезими, жақсы есте қалады.

Адамлар Исеним, жақынлық, жанашырлық яки бирге қатнасыў сыяқлы туйғылар-
ды оятады.

әдеттеги адамлар Скептик мүнәсибет ҳәм исенимсизлик оятады. “Ең жақсы...”, “ең зор...” 
сөзлери гүман ҳәм анықсызлықты келтирип шығарады.

Мақтаў
Тамашагөй өзин жақсы сезиўи, бағдарлаў, информация буйыртпашы-
сы, ийеси ушын пайдалы болған таңлаўды әмелге асырыў ушын 
пайдаланылады. 

2.2. МИС ЖӘРДЕМИНДЕ цЕНЗУРА ҲӘМ БОЙКОТТы 
САПЛАСТыРыЎ, ХАЛыҚТың СыН ПИКИРЛЕЎ ЕРКИН
ЛИГИН ТӘМИЙИНЛЕЎ

цензура пикирди еркин билдириў, мәлимлеме еркинлиги ҳәм улыўма ғалаба хабар 
қуралларының еркинлиги менен тиккелей байланыслы. ЮНЕСКОның Мәлимлеме 
еркинлиги бойынша тенденциялары ҳаққындағы соңғы Баянаты, сондай-ақ, 
"Freedom House"ның 2018-жылғы есабатқа көре, пүткил дүньяда ҳүкиметлердиң 
цензура орнатыўға умтылысы баспасөз еркинлигине унамсыз тәсир көрсетпекте. 
Айырым социаллық тармақлар ҳәм хызметлерди техникалық қураллар жәрдеминде 
шеклеў бойынша усыныслар саны артып бармақта. Бул жағдай журналистлер ҳәм 
журналистика тараўы қәнигелеринде қызығыўшылық оятпақта.

ҒХҚда цензура ҳәм бойкот келип шығыўының ҳәр түрли қурамалы себеплери бар. 
Олардың басым көпшилиги журналистика бойынша стандарт оқыў бағдарлама-
ларының ажыралмас бөлими есапланады. Оларға төмендегилер киреди:

• ғалаба хабар қуралларының сиясат, сайлаўлар ҳәм улыўма мәмлекетлик 
басқарыўға тәсир өткере алыў өзиншелиги;

• ғалаба хабар қуралларының мәдениятты қәлиплестириў ҳәм сақлаўдағы 
орны;
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• ғалаба хабар қуралларының халықтың турмысына кери тәсири;
• көп жағдайларда информация тарқатыў процесинде информация туты-

ныўшылары, медиа ҳәм техникалық қураллардан түрли мәплер жолында 
пайдаланыў;

• ҳүкиметтиң социаллық өзгерислерди басқарыў ҳәм қадағалаўға 
урыныўлары;

• ғалаба хабар қуралларына орайласқан ҳалда ийелик етиў;
• ири бизнес ийелери ҳәм халықтың санасын басқарыўға умтылған басқа 

топарлардың тәсири.

Бул дизим ғалаба хабар қуралларын цензура ҳәм бойкот етиўге үлес қосатуғын басқа 
факторлар менен толтырылыўы мүмкин. Ғалаба хабар қураллары ҳәм қолланылап 
атырған технологиялық қуралларға итибар қаратыў көбинесе цензура ҳәм бойкот 
ушын тийкар болып қалмақта. Журналистика тараўындағы билимлендириў ҒХҚ ҳәм 
интернет басқарыўын белгили дәрежеде тәртипке салыў зәрүрлигин есапқа алады.

Соған қарамай, журналистика бойынша оқыў бағдарламаларында МИС цензураны 
кемейте алыўға анық итибар берилмеген. Алдынғы бөлимлерде айтып өтилге-
нинлей, МИС пуқаралық ҳәрекет сыпатынла көп аспектлерге,соннан динлер-
аралық кеңпейиллик, мәдениятлараралық диалог, теңлик, социаллық интеграция, 
масласыўшаңлық, тынышлық ҳәм турақлы раўажланыўды хошеметлеў имканына 
ийе. Сондай-ақ, МИС пуқараларға ҒХҚ еркинлиги не ушын зәрүрлиги, ҒХҚна 
қатнаслы олардың ҳуқықлары ҳәм шахсый турмысын қалай қорғаў кереклигин 
түсиниўге имкан береди. Бул жерде журналистлер ҳәм тараў педагоглары адам-
лардың имканиятларын қалайынша кеңейтиўди билиўлери усыныс етиледи. МИС 
абзаллықлары арқасында адамлар ҒХҚ еркинлигин қорғай алады, ҒХҚларынан 
сапалы хызмет ҳәм ҳақыйқатты талап етиўи, сондай-ақ, ҒХҚ менен қалай өз ара 
мүнәсибет орнатыў ҳәм технологиялық платформалардан қалай пайдаланыўын 
аңлы рәўиште таңлаўы мүмкин.

Соннан келип шығып, журналистика оқыў бағдарламаларына төмендеги мәселелер 
ҳәм темалар киргизилиўин усыныс етемиз:

• МИСти енгизиў арқалы ҒХҚның өзин-өзи басқарыў, хызметин муўапықлас-
тырыўға ерисиў, информациялық процесслерге пуқаралардың кең 
тартылыўы есабынан ҒХҚның мәмлекет тәрепинен тәртипке салыныўын 
күшейтиў;

• ҒХҚда МИС талапларына жуўап беретуғын редакция сиясатын белгилеў; 
• Информация жеткизиўшиси сыпатында журналистлер ҳәм ҒХҚның өзлерин 

шеклеў ҳәм ашық-айдын болыўы мәселесин шешиў;
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• Адамларға жаңалықлар ҳәм басқа медиа-өнимлер қалай жаратылыўын 
түсиниўге жәрдем бериў ушын медиа-редакциялар тәрепинен ҒХҚның 
бағдарламаларының тип ҳәм форматларының ислеп шығылыўы;

• Пуқаралық жәмийет пенен медиа бирге ислесиўди раўажландырыў;
• Жәмийетти қызықтырған темалар ҳәм олар дус келип атырған машқала-

ларды кең сәўлелендириў;
• ҒХҚның бюджет ҳәм мүлк ийелиги, қәўендерлер ҳәм реклама бериўшилер 

менен мүнәсибетлериниң ашық-айдынлығы;
• Усы қолланбада сәўлеленген МИС темаларын журналистика әмелиятына 

енгизиў;
• Халыққа потенциал унамсыз тәсирди кемейтиў ушын ҒХҚ хабарларын 

мониторинг ҳәм модерация етиў. Усы тема кейинги параграфта қысқаша 
талқыланады.

2.3. ХАЛыҚҚА ПОТЕНцИАЛ УНАМСыЗ ТӘСИРДИ 
КЕМЕЙТИЎ УШыН ҒХҚ ХАБАРЛАРыН МОНИТОРИНГ 
ҲӘМ МОДЕРАцИЯ ЕТИЎ

Ҳақыйқат сонда, сапасыз информацияны узатып атырған журналистика ҒХҚдағы 
хабарлар арқалы манипуляция, инсанлар аңын басқарыўға себеп болыўы мүмкин-
лиги цензура орнатыў ушын тийкарғы дәлил ҳәм дәрек есапланады. Буны бийкарлап 
болмайды, пуқараларды ҒХҚдағы зыянлы хабарлардан қорғаўдың ең нәтийжели 
ҳәм турақлы усылы — барлық мәпдар тәреплер, соннан ҒХҚ, оларға ғалаба хабар 
қураллары ҳәм информациялық саўатлылық арқалы өзлерин қорғаўларына имкан 
бериў. Соған қарамастан, журналистлик билимлендириў журналистлердиң пуқа-
ралық санасын асырыўы керек. Буны әмелге асырыўдың усылларынан бири 
журналистлерди адамлардың белгили бир хабарларға болған мүнәсибетин аңлаўға 
үйретиў, буны басқарыў ушын этикалық тәрептен зәрүр илажларды көриў ҳәм 
процессти ҳүжжетлестириў.

Медиа-шөлкемлерде редакция сиясаты орнатылыўы қандай информациялар 
узатылып атырғаны яки басып шығарылып атырғанын мониторинг етиўдеги 
сыналған механизм. Машқала сонда, журналистлер ҳәм ҒХҚның жаңалықларды 
топлаў, редакторлаў ҳәм басып шығарыўдағы жеделлиги гейде сапаға әдеўир зыян 
жеткереди. ҒХҚда узатылатуғын хабарлардың унамсыз тәсирин мониторинг етиў 
ҳәм кемейтиў бойынша журналистлерге билим бериў үш дәрежели қорғаныўды 
тәмийинлейди, атап айтқанда, этикалық қорғаныў ҳәм халыққа ҳақыйқатты узатыў 
принципин әмелге асырыўға имкан береди.
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Соның ушын журналистлерди оқытыўда ҳақыйқат, анықлық, актуаллық, өз ўақтында 
узатыў, теңсалмақлық, әдиллик, қалыслық, бийғәрезлик сыяқлы журналистиканың 
дәстүрий принциплери бойынша билим бериледи. Соның менен бирге, журна-
листлик тәлим пуқаралардың мәпи жолында ҒХҚдағы хабарларды толық модерация 
етиў ҳәм бақлаўда журналистика жәрдем бериў ушын төменде усынылатуғын 
компетенцияларды алға сүриўи лазым:

• инсанлардың қандай да бир пикирге қалай келиўи ҳәм жаңа информацияға 
қандай мүнәсибет билдириўи, информацияны қалай қабыл етиўи ҳәм 
түсиниўи тараўындағы таяныш психологиялық таярлық;

• пуқаралар ҳәм тамашагөйлер көзқарасынан эмоционал саўатлылық;
• аудиторияның сын ойлаўына стимул бериўши усыл сыпатында МИСти қолланыў;
• Аудиторияның медиа-хабарларға болған реакциясын баҳалаў ушын олар 

менен байланыс орнатыўға мөлшерленген платформа ҳәм инструментлер 
ислеп шығыў ҳәм олардан пайдаланыў, усы нәтийжелерди бәршеге жәрия-
 лаў ҳәм келешекте аудиторияға хабар узатыўда усы пикирлердеги этикалық 
нормаларды енгизиў;

• Шынығыў: "Полдағы машқалалар" төменде журналистика тараўындағы 
педагоглар оқыў процесинде қолланыўы мүмкин болған бир неше қосымша 
усыллар усынылады. 

2.4. ҒХҚ ТАРАЎыНДАҒы ПРОФЕССИОНАЛЛАР ҲӘМ 
КИТАПХАНАҒА БАЙЛАНыСЛы КӘСИПЛЕР 
ОРТАСыНДА МИСти АЛҒА СҮРИЎ АРҚАЛы 
БАЙЛАНыС ОРНАТыЎ

Инсаният информация жәмийетшилигине кирип бармақта, онда жаңа техноло-
гиялар тәсири астында информация ағымлары жеделлик пенен өсип бармақта, 
ғалаба хабар қуралларының тәсири күшейип бармақта. Инсан турмысының барлық 
тараўларында информация-коммуникация технологияларының қолланылыўы 
динамик ҳәм глобал характерге ийе болады, адамлар, әсиресе өсип киятырған 
әўлад бүгинги күнде жаңа медиа тәсири астында қалмақта.

Китапханалар мудамы информация сақлаўшысы болған ҳәм сондай болып қалмақта. 
Бүгинги күнде китапханалар үлкен информация ҳәм билим ресрусларына ийе болып, 
олардың менеджментинде медиа көнликпелер жүдә зәрүр. Китапханалар хызмет-
керлери информация лабиринтлери бойлап жол көрсеткишлер сыяқлы ислейди, 
енди олардың еки ўазыйпасы бар: информация базаларын санлы жоллар бойлап 
ҳәрекетлениў ушын шөлкемлестириў ҳәм соның менен бирге олар китапханларға, 
информация ресурслары пайдаланыўшыларына информациялардың үлкен көлеминде 
ҳәм массивлеринде зәрүр мағлыўматларды табыўға жәрдемлесиўи керек.
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Шахстың информация мәденияты усы мағлыўматлардан пайдаланыў шегинде 
қәлиплеседи, шахс қәлиплесиўи дәрежесинде бул ўазыйпаны китапхана орын-
лайды ҳәм тап усы орында информациялық саўатлылық ҳәм медиа-саўатлылықты 
қәлиплестириў хызметине жол ашыў керек. Бул жерде бүгинги күнде усы еки 
түсиник бирлесип кеткен.

Медиа-саўатлылықты қәлиплестириўде китапхананың бас абзаллығы сонда, 
бул жерде информация менен ислесиўге ҳақыйқый үйренилген информация 
ағымлары бойынша жол көрсеткиш бар. Жаңа китапханалар қәнигелери бүгинги 
күнде бурынғыдай хызмет көрсетиў тараўы хызметкерлери сыяқлы мағлыў-
матлар каталогынан пайдаланыўда жәрдем берип қалмай, көбирек мәсләҳәтши, 
китапқумарларды бағдарлаўшы қәнигелерге айланбақта, олар алынып атырған 
информацияның характери, көлеми, өзине тән тәреплери ҳаққында мағлыўмат 
бериўи мүмкин. Бул болса, соны аңлатады, яғный олардың информация тәжирий-
беси информациядан пайдаланыў имканиятын жаратыўда шешиўши маркетинг 
қуралына айланбақта.

Не ушын бул әҳмийетли?

Китапханалар халықтьң медиа- 
саўатлылығын қәлиплестириў қу-
ралы сыпатында әҳмийетли роль 

ойнайды, себеби,
ИНФОРМАцИЯ,

П АЙДАЛАН ыЎШ ы ҲӘМ 
ПАЙДАЛАНыЎ НОҚАТы 
АРАСыНДАҒ ы КӨПИР 

ЎАЗыЙПАСыН
атқарады.

Медиа 

Китапхана

ҒХҚ

Пайдолана алыў Мәсләҳат Пайдоланиўши

Китапханалар
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Китапхана сыяқлы информация ҳәм билимлерден пайдаланыў пунктлери медиа-би-
лимлендириў, медиа-экология ҳәм медиа-саўатлылықты қәлиплестириў мүмкин болған 
майданша. Китапханалар өспиримлер ҳәм жасларға интернет ҳәм технологиялардан 
кең пайдаланыў имканиятын жаратар екен, олар соның менен бирге санлы компетен-
циялар ҳәм медиа-саўатлылықты сақлаўда белсендирек қатнаса баслыўы әҳмийетли. 
Баҳалаўдың ҳеш қандай системасысыз фейк жаңалықлар аңсат ҳәм тез тарқалмақта. 
Китапханашылар жасларды өзлери дус келип атырған мағлыўматларды баҳалаўға 
ҳәм тексериўге үйретиўи мүмкин, бунда оларға бир пайытлары баспа хқзметкерлери, 
редакторлар ҳәм экспертлер атқарған тексериўши ролин ойнаў имканы бериледи.

Жаслар китапханаларында төмендегилерди әмелге асырыў ушын барлық имка-
ниятлар бар:

• жасларға интернеттеги жаңалықлар ҳәм басқа информацияларды “саламат” 
тутыныў көнликпелерин сиңдириў;

• фэйклерди анықлаў ҳәм жаңалықларға байланыслы онлайн-ресурслардың 
исенимлилигин анықлаў бойынша жол-жоба көрсетиў (мәселен, заголово-
кларға исенбеў, дәреклерди қайта тексериў, фотоға исенбеў, жазылғанларға 
гүман туўылса, оны талқылаў ҳәм анықлаў) — бул медиа-саўатлылыққа 
оқытыў түри болып, оннан ғалаба китапханаларда ҳәм мектеп китапханала-
рында пайдаланыў мүмкин;

• жаслар китапханашылары информацияны бир-неше медиа-дәреклерден 
алыў арқалы информациядан дурыс пайдаланыўға үйретиўи мүмкин;

• усы ҳәрекетлердиң жуўмақлаўшы мақсети — жаңалықлардың сапалы туты-
ныўшылар әўладын тәрбиялаў, олар ҳәзирги жәмийетте бағдарын таба алады, 
дүньяда жүз берип атырған ўақыялардан хабардар ҳәм соның менен бирге 
китапхана ресурсларының нәтийжели ҳәм талапшаң пайдаланыўшылары.

Буның ушын китапханаларда медиа-саўатлылыққа үйретиўдиң түрли формалары 
ҳәм усылларынан пайдаланыў мүмкин:

• Тренинглар;
• Ашық лекциялар;
• Жойбарлы оқытыў;
• Презентациялар;
• Брошюралар;
• Плакатлар;
• Веб-бетлердеги мақалалар;
• Социаллық медиадағы материаллар;
• ҒХҚдағы шығыўлар (аўызеки ҳәм жазба) ҳәм т.б.

Киши китапқумарларға үлкен информация әлеминде туўры жол таба алыў ушын 
Америка китапханашылары бирлеспеси тәрепинен “The Great Websites for Kids” 
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(http://gws.ala.org/) жаратылған — бул балалар ушын мөлшерленген сапалы ҳәм 
билимли дәреклер дизими.

Италияның Reggio Emila қаласы халқы балаларды жаңа идеялар дәреги деп 
билмекте. Балалар өз пикирлерин сөз бенен, сүўретлеў арқалы, даўыс арқалы ҳәм 
басқа да усылларда, “бала тиллери”нен пайдаланған ҳалда көрсетеди. Голландия 
китапхана шөлкеми (Dutch Library Organization — NBLC) балалар китапханасын безеў 
концепциясын ислеп шығыў нийетинде болған, онда балалар коммуникациялар 
идеялары ҳәм усылларынан пайдаланыўы нәзерде тутылған.19

Данияда “Китапханадағы ойын” сыяқлы жойбарларға үлкен дыққат қаратылған, бул 
жерде ойын мәдениятын контенттиң тийкарғы қурамлы бөлимине айландырыўға 
ҳәм де балалар ҳәм олардың ата-аналарына хызмет көрсетиўде “дәлдалшылық”қа 
үлкен итибар бериледи. Китапхана түрли медиалардың ойынын жаратыўға қосқан 
унамлы үлесин есапқа алған ҳалда балалар ойын мәдениятын қоллап-қуўатлай 
алады, сондай-ақ, ойыншықлар ҳәм ойыннан пайдаланыў имканиятын тәмийин-
леўде хызмет етиўи мүмкин.20

2005-жыл июльде “Оқыў ҳәм жазыў мәдениятын қоллап-қуўатлаў ҳаққында”ғы 
нызам қабыл етилди. Япония китапхана бирлеспесиниң ўазыйпасы усы нызамның 
формулировкасын ислеп шығыў ҳәм бунда балалардың оқыў ҳәм жазыўға 
көнликпесин раўажландырыўдан әмелий нәтийжеге көбирек итибар бериўден 
ибарат еди. 2005-жыл июль айында усы нызам күшке кирди. Ол оқыў ҳәм жазыў 
мәдениятын қоллап-қуўатлаўдың тийкарғы концепциясын белгилеп берди ҳәм 
оны әмелге асырыў шеңберинде миллий ҳәм жергиликли ҳәкимият органлары 
мәжбүриятларын көрсетип берди. Усы нызамға муўапық, 27-октябрь, Китап оқыў 
ҳәптелигиниң биринши күни, оқыў ҳәм жазыў мәденияты күни деп белгиленген. 21

Өзбекстан миллий китапханасында сондай-ақ, китапханашылар мектепте медиа-
текстлерди анализ етиў бойынша сабақ өтиў басламасы менен шыққан жойбар 
сынаўдан өтти. Оның тийкарында басланғыш класс оқыўшыларында медиа-саўат-
лылық көнликпелерин қәлиплестириў ўазыйпасы қойылды.

Әмелияттан мысал: медиа-текстлердиң анализи ҳәм синтези не екенлигин түсиндириў 
ушын балалар ушын әдеттеги нәрселерден пайдаланыў мүмкин, бунда буйым бөлек-

19	SCL	News	Issue	59,	Dec	2003.
20	Библиотечное	обслуживание	детей	за	рубежом:	опыт,	инновации,	источники	информа-
ции	/	В. П.	Чудинова,	К. О.	Чудинова;	пер.	с	англ.	и	яп.	К. О.	Чудиновой.	—	Москва,	2011.	—	
28	с.	http://slq.nu/wp-content/uploads/2015/12/SLQ-4.2015.pdf
21	Там	же.	—	52	с.
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лерге ажыратылады ҳәм жаңа фигура жасалады. Тап сондай, жаңалық бөлеклерден 
ибарат, оны түрли тәризде бирлестириў ҳәм ҳәр түрли шолыўларды алыў мүмкин.

Америка китапхана бирлеспесиниң 2016-жылдағы “Америка Қурама Штатлары 
китапханалары” ҳүжжетине муўапық, китапханашылар ҳәм басқа да информация 
тараўы қәнигелериниң итибары ресурслардан пайдаланыў имканиятынан және 
де интерактив информация хызметлерин ҳәм информация билимин усыныўға 
қарай өзгермекте. Китапханашылар информация тренери ролин атқарып, тек ғана 
информациядан пайдаланыў имканиятын тәмийинлеўи ғана емес, ал пайдала-
ныўшыларды қандай информацияға исендириў мүмкинлигине үйретиўи мүмкин.

2.5.  ДӘСТҮРИЙ ЕМЕС ИНФОРМАцИЯ ДӘРЕКЛЕРИ МЕНЕН 
ИСЛЕСИЎ

Журналистика — бул сондай хызмет, оның ўазыйпасы әтирапымызда жүз берип 
атырған жаңалықлар ағымынан, ҳақыйқатында да әҳмийетли болған нәрселерди 
таңлаў, адамлар не ҳаққында айтып атырғаны, не ҳаққында тәшиўиш шегип 
атырғанын сәўлелендирип бериўден ибарат. Яғный, усы пайытта әҳмийетли болған, 
тийкарғы — жаңалық есапланған нәрселерди таңлаў. 22 Журналисттиң тийкарғы 
ўазыйпасы әҳмийетли социаллық жаңалықты профессионал топлаў, қайта ислеў 
ҳәм тарқатыўдан ибарат.

Баслаўшы журналистлер ушын қолланбада усы тәрийип келтирилген. Бул хызмет 
түриниң тийкарын ҳәрдайым фактлер — ҳүжжетли тийкар қурайды. Журналист 

22	Баканов	Р. П.,	Симкачева	М. В.,	Туманов	Д. В.,	Журналистика	для	начинающих:	Учебное	
пособие	для	студентов	вузов.	—	М.:	«Аспект-Пресс»,	2018.	С.	—	61.

Легоға уқсатып бөлеклерге ажыратыў жаңа фигураны жасаў ушын бөлек-
лерди жыйнаў
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өзиниң жумыс күнин, дөретиўшилик процессти усы дәреклер ҳәм фактлер үстинде 
ислеўден баслайды ҳәм бул процессте медиа информациялық саўатлылық түсиник-
лерине дус келеди ҳәм оның профессионал ўәкиллиги мийнетиниң жуўмақлаўшы 
өнимине тәсир көрсетеди. Усы дөреклер менен ислей алыў көнликпелери, факт-
леди қайта ислеў, алынған материалды талқылаў ҳәм сын көзқарастан баҳалай 
алыў уқыплылығының барлығы дөретиўшилик өниминиң толық түрдеги ҳәм 
профессионал дүзилиўине тәсир көрсетеди.

Информация топлаў үстинде ислеп атырған, журналист ушын биринши дәрежели 
мәселе алынған материалының дурыслығына исенимди беккемлеўден ибарат 
болады. Бул орында соны ядта тутыў зәрүр, яғный “фактлердиң ҳақыйқыйлығы 
қәнигелердиң саўатлы пикирлери, шолыўлары менен тастыйықланады, дәлиллер 
менен беккемленеди” 23 . Усы санап өтилген характеристикалар журналистлер 
информациясын әҳмийети кемирек болған, информациялық ўақыя төмен яки 
улыўма болмаған басқа хабарлардан ажыралып турады.

Дөретиўшилик процесстиң басқышлары ҳаққында сөз кеткенде, соны айтыў керек, 
биринши нәўбетте биз теманы таңлаў ҳаққында ойлаймыз. Тема бул журналистлик 
материалдың тийкарғы тәрепи. Әдетте, ол сиз қайсы басылым ушын жазып 
атырғаныңыздан келип шығып, қәлиплестириледи. Мәселен, ҳуқықый басылым 
ушын тийисли бағдардағы темалар таңланады, жаслар, сиясий, билимлендириў 
ҳәм басқа басылымлар да ҒХҚ форматына сәйкес келетуғын темалар бар екенлигин 
нәзерде тутады.

Таңланған теманы түрли тәреплерден көрип шығыў мүмкин болса, материалдың 
идеясы ҳаққында пикир жүргизиў керек. Идея, деп жазады теоретик илимпазлар, 
“бул авторлық көзқарастың билдирилиўи, яғный мен бул материалды не ушын 
жазып атырман?”. Материал ким ушын ҳәм не себептен жазылып атырғаны таяр-
ланып атырғанын түсиниў әҳмийетли. Бул сораўға жуўап тапқаннан соң жумысты 
даўам еттириў, материаллар, фактлер, шолыўлар, дәлиллер ҳәм т.б. ларды топлай 
баслаў мүмкин.

Фактлер журналист текстти жазыўға кирисиўден бир қанша алдын топланып барады. 
Көп санлы дәреклерди, ҒХҚ материалларын, темаға байланыслы мақалаларды 
үйрениў ҳәм т.б. нәтийжесинде журналист басында ўақыя, ҳәдийсе көриниси, 
сәўлелениўи керек болған темалар қәлиплесип барады. Мақалаға байланыслы 
фактик материал менен ислесиўде еки басқышты ажыратыў мүмкин: информацияны 
топлаў ҳәм информацияны қайта аңлаў.

23	Баканов	Р. П.,	Симкачева	М. В.,	Туманов	Д. В.,	Журналистика	для	начинающих:	Учебное	
пособие	для	студентов	вузов.	—	М.:	«Аспект-Пресс»,	2018.	С.	—	61.
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Информацияны топлаў ушын түрли усыллардан пайдаланылады: адам менен 
сәўбет яки интервью, өзиниң бақлаўлары, архивлерде ҳүжжетлер менен ислесиў, 
социаллық изертлеўлерди талқылаў, басқа ҒХҚлар, соннан, интернет дереклери 
мазмуны менен танысыў.

Информацияны қайта аңлаў. Ҳүжжетлер, фотосүўретлер, диктофон жазыўлары — 
ҳәммесинен пайдаланылады! Булардың барлығын еле аңлаў ҳәм қайта аңлаў зәрүр. 
Басланғыш информацияны муқыятлап үйрениў зәрүр, буның ушын мағлыўматлар, 
фактлер, цитаталарды тексериў ҳәм қайта тексериў зәрүр ҳәм т.б.

Информацияны қайта аңлаўда әдетте теманы қалайынша кеңирек сәўлелендириў 
мүмкинлиги ҳаққында пикир жүритиледи. Усы жерде қандай информация дәрекле-
ринен пайдаланыў мүмкинлигине итибар қаратыў керек. Тек мәпдар шахслардан 
интервью алыў менен шегараланбаў керек.

Зәрүр фактологиялық материал алынғаннан соң, оны биринши дәрежели ҳәм 
екинши дәрежелиге ажыратыў керек. Бундай бөлиниў бириншисине көбирек, 
екиншисине азырақ итибар қаратылыўын билдирмейди. Усы қатнас тийкарғы 
концептти қәлиплестириў ҳәм материалыңызда баслы айтылатуғын мәселени 
таңлаў имканын береди. Тийкарғы факт сыпатында ҳәрдайым күшли, экспертлер 
жуўмақлары менен тастыйықланған, дәлилли тийкарға ийе элементти таңлаў 
керек. Қалғанларын әҳмийети кемейиўине қарап, терип шығыў керек.

Информация топлаў ҳәм текстти жазыўға таярланыў жумыстың ең әҳмийетли 
басқышы. Алынған мағлыўматларды дурыс узатыў зәрүр. Солай етип, фактлер 
таңланып, информация системаға түскеннен кейин, текстти жазыўға отырыў 
мүмкин.

Жумысты баслаў ҳәрдайым қыйын кешеди. Ең тийкарғысы — баслаў. Дәслеп 
болажақ материалдың дүзилисин ойлап көриў, жанры ҳәм оны баянлаў 
формасын анықлаў, фотосүўретлерди таңлаў зәрүр. Кәсипке кирисиў бойынша 
китаплар авторлары ҳәм ҳәзирги күнде “... инфографика яки коллаж — яғный 
текстти максимал дәрежеде толтыратуғын элементлер ҳаққында ойлап көриў 
керек” деп жазады. 24 Қолланбаның “Информацияны визуализация етиў: жаңа 
имканиятлар” параграфында визуализация элементлери ҳәм түрлери ҳаққында 
толық жазылған.

24	Баканов	Р. П.,	Симкачева	М. В.,	Туманов	Д. В.,	Журналистика	для	начинающих:	Учебное	
пособие	для	студентов	вузов.	—	М.:	«Аспект-Пресс»,	2018.	—	С.	66.
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1-шынығыў: «Аяқ астындағы машқалалар»
1. Социаллық тармақлар ҳәм ҒХҚ анализине тийкарланған ҳалда ең көп талқы-

ланатуғын тема бағдарларын таңлаў керек.
2. Бағдарды бир темаға шекем тарайтыў талап етиледи.
3. Фокусты анықлаў ушын теманы ҳәр тәреплеме тарайтыў керек.
4. Сол тәризде, «аудиторияның дәрти»н тәрийиплеў, яғный машқаланы анықлаў 

мүмкин.
5. Бул машқала олардың мәпине тәсир көрсететуғын адамларды анықлаў ҳәм 

өз ара байланыслылықты сызып шығыў керек.

Тематикалық бағдар

Тема

Теманың аспекти

Машқала

Аудитория дәрти

Мен не ҳаққында жазып 
атырман?
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2-шынығыў. Ҳүжжетли информация дәреги менен ислесиў.

Белгили тема бойынша материал алыў ушын дөреклер дизимин анықлаң. Алынған 
информацияны «исенемен», «исенбеймен» тайпаларына бөлип шығың. Факт 
кеминде үш бийғәрез дөрек тәрепинен тастыйықланған болыўы керек.

Тема  Мен «исенетуғын» дерек  Мен «исенбейтуғын» 
дерек

Алкоголли ишимликлер саўдасы-
на руқсатнама алыў ушын онлайн 
мүрәжат етиў мүмкин

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Тергеў ҳәм тексериў физикалық 
шахслардың барлық банк есап 
бетлерин «музлатып қойыўы» 
мүмкин

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Наркотик ҳәм психотроп затлар 
дизими кеңейтилген

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Өзбекстанда валютаны сумға 
комиссиясыз аўмастырыўшы бан-
коматлар иске түсти

1.
2.
3.

1.
2.
3. 

Өзбекстанда 2.5л. турбодвигател-
ге ийе жаңа «Malibu» презентаци-
ясы өткерилди

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Сильвестр Сталлоне рак кеселли-
гинен қайтыс болды

1.
2.
3.

1.
2.
3.

интернет информация дөреги сыпатында. Жәҳән тармағы имканиятлары журна-
листлер ушын фактлерди излеў, тексериў, басып шығарыўда үлкен имканиятлар 
жаратады. Бурынлары информация ҒХҚда көрсетилгени яки баспасөзде басып 
шығылғанының өзи информацияға исеним оятқан. Бирақ, Интернет бундай 
көзқарасларды өзгертип жиберди, бүгинги күнде барған сайын көбирек жалған, 
надурыс хабарлар тарқатылып атырған фактлер анықланбақта, бул болса гейде 
көпшилик журналистлерди де шалғытпақта.

Архивлерде саатлап отырыў, китапханаларда мағлыўматларды излеў орнын 
информацияны вирутал әлемнен излеў ийеледи. Көп мағлыўматлар цифрала-
стырылған ҳәм бундай үлкен мағлыўматлар базасынан пайдаланыў имканиятын 
қолға киргизип, журналистлер гейде бийықтыяр қәтеге жол қоймақта.
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Информацияның усы дәреги менен ислесиў бүгинги күнде айрықша билим ҳәм 
тәжирийбе талап етиледи. Тармақтағы пайдаланыў мүмкин болған информациялар 
массиви қосымша хызметкерлерге — SMM қәнигелер, фактчекерлар, mining қәнигелерге 
ҳәм де хызмети Интернет жәмийетшилиги мониторингинен басланып соның менен 
жуўмақланатуғын журналистлерге мүтәжлик оятты. Солай етип, журналистлер инфор-
мация алатуғын, соның менен бирге оларға мағлыўматларды тексериў имканиятын 
бериўши еки ресурсты көрип шығайық. Әҳмийетли ҳәм ең көп додаланатуғын тема, 
ҳәдийсени излеў түрлеринен бири блоглар мониторинги болыўы мүмкин. Ҳәзирги 
пайытта белгили бир тараўда тән алынған көп экспертлер, түрли тараўлар қәнигелери, 
жәмийетшилик пикир жетекшилери (ЖПЕ) өз сайты ҳәм блогларын жүргизеди. Бирақ 
бундай ресурслардан абайлы болып пайдаланыў керек, текст басылып шығылғанына 
қарамай, бул жерде информация ҳақыйқый екенлигине толық кепиллик жоқ. Өз 
рейтинги ҳәм күнделигинен цитата алыў индексин асырыў ушын автор ерси, таң 
қаларлық мағлыўматларды тарқатыўға қол урыўы мүмкин. Сизди қызықтырған мағлыў-
матқа дәрҳал исенип қалмасаң, оны тексериў ҳәм қайта тексериў зәрүр. Абыройлы 
авторларға көбинесе сенсация керек емес, олар өзлерин ойландырып атырған нәрселер 
ҳаққында жазады, тар темалар бойынша белгилеп алады, жазылыўшыларды көбейтиўге 
ҳәрекет етлейди. Журналистлер бундай авторларға қызығыўы, оларды оқып, материа-
лынан пайдаланыўы керек. Сондай-ақ, бул жерде усы автор жазылыўшыларды, оның 
постларын шолыўшы адамларды үйрениўи мүмкин. Соның менен бирге сизге айырым 
мағлыўматларға шолыў жасайтуғын, тастыйықлайтуғын, бийкарлайтуғын экспертлерди 
де табыў мүмкин. Сондай-ақ, блогсфераның ең көп додаланатуғын темаларын бақлап 
барыў керек. Бүгинги күнде Интернет ҒХҚ да ҳәтте “Бүгин блогларда” рубрикасы да 
бар, ол жерде тармақ күнделиклериниң ғалабаласқан темалары жайғастырылады. 
Блоглардың абзаллығы сонда, ол жерде ўақыяларға рәсмий көзқараслардан айрық-
шаланып турыўшы пикирлер менен де танысыў мүмкин.

Дәреклер менен ислесиўде және бир усыл сыпатында социаллық тармақлар мони-
торингин келтириў мүмкин. Бул ең соңғы ўақыялардан хабардар болыў имканын 
береди. В Контакте, Twitter ҳәм Facebook те мудамы “қызықлы материалар” 
ушырасады, солардан келип шығып, тема таңлаў, қаҳарманды, экспертти табыў, 
жүз берип атырған ўақыя көлемин аңлаў мүмкин болады. Айырым адамлардың 
жеке бетлеринен тысқары, журналистлик хызметте ҳәр түрли тармақ пабликлери де 
пайдалы. Социаллық тармақлар жәрдеминде тек ғана сәўбетлеслерди табыў ғана 
емес, ал айрықша жағдайлар, басқа ҳәдийселер бойынша да толық мағлыўматларға 
ийе болыў, олардың гүўаларын табыў ҳәм саўалларға жуўап алыў, адамлардың 
биографиясын билип алыў, мақала ушын фотосүўрет ҳәм видео табыў, тиккелей 
ҳәтте ҳүкимет ағзаларына сораў бериў мүмкин.

Бундай ресурслар, тематикалық бирлеспелер (сообщество) сыпатында жәмий-
етшилик пикирин үйрениў, сораўнамалар өткериў ушын пайдалы. Сондай-ақ, 
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бирге ислесиў мүмкин болған экспертлерди излеў, оларға ўақты-ўақты қандай 
да бир машқала бойынша комментарий бериўди сорап мүрәжат етиў мүмкин.

Және бир әҳмийетли Интернет ресурсқа мағлыўматлар базасы киреди. Бул жерде 
жайластырылатуғын информация көбинесе өзинше жаңалық бола алмайды, лекин 
фактлерди беккемлеў ҳәм дәлиллеўде, цифралар ҳәм статистиканы қолланыўда 
оғада пайдалы болыўы мүмкин. Мағлыўматлар базасы менен ислей алыў ҳәзирги 
пайытта аналитикалық ҳәм қуўдалаўшылық журналистикасындағы әҳмийетли 
көнликпе. Интернет имканиятлары болса, үлкен көлемли қағаз материалларына 
ўақыт сарпламастан, тезлик пенен салыстырыўды әмелге асырыў, динамиканы, 
тенденцияларды анықлаў, бурылыс ноқатын билип алыў ҳәм т.б. имканиятларын 
жаратады.

2.6.  МИСтиң ГЕНДЕР ТӘРЕПЛЕРИ: МИС ГЕНДЕР 
ТЕңЛИКТИ АЛҒА СҮРИЎ ҚУРАЛы СыПАТыНДА.

Гендер сезиўшеңлик МИС шеңберинде журналистлерди таярлаў ҳәм қәнигелигин 
асырыўда үлкен әҳмийетке ийе. Себеби, ҒХҚ конентинде гендер теңсизлик, ескише 
қараслар яки кемситиў белгилери барлығы журналистлердиң зәрүр таярлыққа 
ийе емеслиги белгиси есапланады.

ЮНЕСКО қәнигелери ҳәм медиа-экспертлери тәрепинен массмедиа ушын гендер 
сезиўшең индикаторлар ислеп шығылған, олардың мақсети “пайдаланылатуғын 
технологияларға қарамастан бәрше түрдеги ғалаба хабар қураллары арқалы 
гендер теңликке көмеклесиў ҳәм де ҳаял-қызлардың ҳуқық ҳәм имканиятларын 
кеңейтиў”ден ибарат 25.

Бундай қуралларды билмеў көбинесе баспасөзде, ТВ, радио, интернет медиада, 
сондай-ақ, рекламада гендер стереотиплерге ийе контентлер ушыраўына алып 
келеди.

“Океанлардың бирлесиўи” деп аталған усы сүўрет қолланба авторы Alton Grizzlдиң 
гендер мәселесине көзқарасларын көрсетип береди. Медиа ақ сызық түринде 
көрсетилген болып, олар “еки полюс”ти ажыратыўы да, бирлестириўи де мүмкин. 
ҒХҚ ушын гендер индикаторлар, бирлестириў ўазыйпасына бағдарланған лакмус 
қағаз болып табылады. Усы индикаторлар ескирген көзқарасларды сапластырыў, 

25	Gender-Sensitive	Indicators	for	Media.	Framework	of	indicators	to	gauge	gender	sensitivity	in	
media	operations	and	content.	UNESCO	2012.	https://ru.unesco.org/events/kazahstan-usilenie-
uchebnoy-programmy-po-gendernoy-zhurnalistike
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гендер теңлик ҳәм әдиллик мәселелерин сәўлелендириў, коммерциялық хабар-
ларда ҳаял-қызлар ҳәм еркеклерди қалыс сүўретлеў жолы менен ҒХҚда еркеклер 
ҳәм ҳаяллардың әдил сүўретлениўин анықлаўға үйретеди.

МИС көзқарасынан ҒХҚда гендер сезгирлик тәрбиялық ўазыйпаны да орынлаўы 
керек. Мәселен, гендер теңлик темасын сәўлелендириў арқалы журналистлер 
аудиторияны бул мәселеге итибарын қаратыўы, оларда усы темаға кеңпейилликти 
тәрбиялаўы керек.

Гендер индикаторлар (гендер-сезиўшең индикаторлар) — бул жәмийетте белгили 
бир ўақыт даўамында жүз берип атырған гендерлик әҳмийеттеги өзгерислерди 
көрсетиў ушын мөлшерленген сапа ҳәм сан көрсеткишлеринен пайдаланыўшы 
қолланба. Гендер индикаторлар ҳаял-қызлардың белгили норматив стандартқа 
байланыслы жағдайлар бойынша көрсетпелерди нәзерде тутады. Мине, АҚШ 
масс медиалардағы бар болған гендер ҳәр түрлилиги анализине бир мысал. Усы 
изертлеў гендер ҳәр түрлилигин көрсетеди ҳәм де АҚШтың жаңалықлар бөлиминде 
ислеўшилердиң ишинде ҳаял-қызлардың аз екенлигин көрсетеди (төмендеги 
кестеде 2018-жыл сораўнама нәтийжелери келтирилген). 26

26	How	Diverse	Are	US	Newsrooms?	https://googletrends.github.io/asne/?fbclid=	
IwAR3qyKcDsJRd6MMry6tu	KgUGPgHswN2Jos1X8luwt6_Cyfbdgv3Ci4nwySo&view=0

ОКеАНЛАРДың БиРЛеСиЎи

 ҳАяЛ-ҚызЛАР
еРКеКЛеР

МеДиА
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Төмендеги кестеден жылдан жылға жағдай өзгерип баратырғанлығы 
сәўлелендирилген. 

Бундай изертлеўлер не себептен өткериледи?

Оқыўшымызды әне усы сораў қызықтырыўы мүмкин. Гәп сонда, жаңалықлардағы 
гендер ҳәртүрлилик те усы темаға байланыслы шығыўлар саны көбейиўине алып 
келеди.
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Төменде болажақ қәниге билиўи лазым болған гендер машқаласы менен байла-
ныслы үш мәселе комплекси келтирилген:

Мәселен, 2010-жылда Bloomberg News агентлиги журналистиканы көп санлы 
ҳаял-қызлар менен толтырыў жойбарын әмелге асыра баслады — олар дәрек-
 лер ҳәм даўыслар, сондай-ақ бизнесте, базарларда, сиясатта ҳәм ҳүкиметте 
ньюсмейкерлер сыпатында ис жүритиўи керек еди. “Ҳаял-қызлар, — деп жазады 
жойбар авторы, — бул инсанияттың ярымы ҳәм олардың раўажланып баратырған 
экономикалық тарийхқа тәсирине жетерли баҳа берилмей атыр”.27

WAN-IFRA тәрепинен Португалияда шөлкемлестирилген “Ҳаял-қызлар жаңа-
лықларда” екинши жыллық саммити ҳаял-қызлардың ғалаба хабар қуралла-
рындағы қатнасы бойынша тәшиўишли (лекин үмит оятыўшы) статистиканы ҳәм 
де Gizmodo ҳәм BBC сыяқлы шөлкемлер өз рәңбәреңлигин жақсылаў бойынша 
алып баратырған қәдемлерин сәўлелендирип берди (WAN-IFRAның “Ҳаял-қызлар 
жаңалықларда” басламасы нәтийжесинде ғалаба хабар қуралларында гендер 
рәңбәреңлик бойынша қолланба жаратылды, онда Ботсванадан Уллы Британияға 
шекем 10 тематикалық изертлеўлер қамтып алынған).

Машқаланы изертлеген және бир автор Poynter былай деп жазады: “Ҳәр жылы 
ҳаял-қызлар журналистика яки ғалаба коммуникациялар тараўындағы питкериўши-

27	https://www.bloomberg.com/distribution/blog/2014-03-07/qa-with-lisa-kassenaar-of-the-
bloomberg-news-womens-project/?fbclid=IwAR04_tzjkH07xjwA-28DnkjkwElAOK6LDAOG_
l8JdI3xrQ25SWVjnNNELcc

Медиа мәкан-
да гендер

стереотиплер-
дин әмел етиўи редакциялар 

жумысында 
бар болған 

гендер тенсизл 
иктиц унамсыз 

ақыбетлери

гендер машқа-
лалары ҳәм 

публицистикалық 
материаллар тема-

сы менен байла-
ныслы атамалар, 
түсиниклер ҳәм 

билимлер

man woman
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лердиң үштен еки бөлиминен көбин қурайды, соған қарамай, медиа-индустрияда 
ҳаял-қызлар үштен бир бөлимин қурайды ҳәм олардың саны барған сайын азайып 
бармақта”. 28

Гендер статистикасы алыс яки ажыратып қойылған тараў емес, керисинше, статисти-
каның экономика, аўыл хожалығы, денсаўлықты сақлаў ҳәм бәнтлик статистикасы 
сыяқлы басқа тараўлары менен байланыслы болған бағдарды қурайды. Гендер 
статистикасы жәмийетте еркеклер ҳәм ҳаял-қызлардың айырмашылықларын 
үйрениўге жәрдем береди. Бундай статистикалық мағлыўматлар гендер сиясатты 
шешиў ҳәм гендер теңликке ерисиўге бағдарланған сиясатты ислеп шығыўда қол 
келеди.

Жоқарыдағылардан мәлим болыўынша, гендер сезиўшеңлиги мәселеси ҳақыйқый 
барлықты көрсетиў ҳәм медиа-саўатлылықты қәлиплестириў ушын зәрүр. 
Журналистлер ол яки бул теманы сәўлелендириўде жағдайды мәлим гендер 
индикаторлар призмасы арқалы анализ ете билиўи керек ҳәм ҒХҚ тиккелей 
мүнәсип гендер түсинигин қәлиплестириўге ҳәм гендер теңлигин орнатыўға тәсир 
көрсеткенлиги себепли ҒХҚдағы басылымды үйрениўде төмендегилер ҳаққында 
ойлап көриў әҳмийетли:

28	Йорк	К.	Женщины	доминируют	в	школах	журналистики,	но	редакции	—	это	уже	другая	
история.	https://www.poynter.org/business-work/2017/women-dominate-journalism-schools-
but-newsrooms-are-still-a-different-story/?fbclid=IwAR33hBugKDXTOhT1Ekz3mPPabBe1NePOpn
hHbufmcguso632muJxlTQQMrc

мақалаларда «еркеклерге 
тийисли" ҳәм "ҳаялларға тийисли" 
стереотиплер манипуляция қуралы 

сыпатында ажыратылған 6а

гендер стереотип-
лерден өзине дөре-

тиўшилик қуралы 
сыпатында пайдала-

нылған 6а

стереотип л ер 
ўақыялардың реал 

жағдайын көрсете ме 

стереотиплерден манипуляция 
қуралы сыпатында 
пайдаланылған 6а 
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Усы майда көрсеткишлер гендер сезиўшеңлиги қандай екенлигин, ньюсрумларда 
гендер теңликке қандай әмел етилгенлигин көрсетеди.

2.7.  АШыҚ МАҒЛыЎМАТЛАР ДӘЎИРИНДЕ 
ИНФОРМАцИЯ ТОПЛАЎ

Ашық мағлыўматлар — бул мәмлекет ҳәм хожалық басқарыў органлары, орын-
лардағы мәмлекетлик ҳәкимият органларының хызмети ҳаққында Интернет 
тармағында, машинада оқыйтуғын форматта оннан көп мәрте пайдаланыў мақсе-
тинде жайластырылған информациялар. Усы тәризде ашық мағлыўматлар — бул 
ҳәр бир инсан еркин таба алатуғын, пайдаланатуғын ҳәм тарқататуғын информация.

Ашық мағлыўматлар төмендеги сыпатларға ийе болыўы керек:

Пайдаланыў ҳәм оқыў мүмкинлиги: пүтин информация сораў бойынша аңсат 
табылыўы, пайдаланыўға қолайлы болыўы ҳәм пайдаланыўшы өз компьютеринде 
оған ислеў бериў имканиятына ийе болыўы лазым.

Тәкирар пайдаланыў ҳәм тарқатыў: Информация оның менен еркин ислесиў 
ҳәм тарқатыў имканияты болғанда ғалабаласады. Бирден-бир шәрти дәрекке 
силтеме есапланады. Буннан тысқары, пайдаланыў ўақтында мағлыўматларды 
бузбаў керек.

Улыўма қатнасыў: Мағлыўматлардан пайдаланыў көзқарасынан ҳәр қандай 
кемситиўге жол қойылмайды.

Толықлығы ҳәм әҳмийетлилиги: мағлыўматлар базасы толық (яғный объектив 
көринисти пайда етиўши) ҳәм әҳмийетли (ескирмеген) информацияны усыныўы 
керек.

• дата менен ислесиўде зәрүр көнликпелер;
• инглис тилин билиў;
• онлайн-излеў тармақлары жумысы принциплерин түсиниў;
• электрон кестелер менен ислесиў көнликпелери;
• MS Excel түриндеги бағдарламаларда санлы ҳәм текстли мағлыўматлар 

менен ислесиў көнликпеси;
• математика ҳәм статистика тараўында билимге ийе болыў;
• ҳуқықый саўатлылыққа ийе болыў.

Заманагөй технологиялар менен ислесиў көнликпелери журналистлерге, белсенди-
лерге, ИИБ хызметкерлерине үлкен үстинлик береди. Бүгинги күнде бул опция емес, 
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зәрүрлик. Қызықлы ҳәм заманагөй журналистлик, публицистлик, информациялық 
материалларды жаратыў, журналистлик тексериўлер ҳәм ҳәтте промо-компани-
ялардың өткерилиўи жаңаша қатнас жасаў ҳәм жаңа билимлерди талап етеди.

Ҳәзирги пайытта журналист технологиялар бойынша белгили билимлер көлемине 
ийе болыўы керек. Бунда ол тек усы технологиялардан еркин пайдалана алыўы емес, 
ал техник қәнигелер менен бир тилде сөйлесе алады. Бағдарламалар тилиндеги 
базалық билимлер пүткил дүньяда журналистлер ушын әдетке айланбақта. HTML билиў 
ҳәм ең әпиўайы "R” бағдарламалаў тили жәрдеминде бағдарламаларў алыў — бул 
журналист ушын еркинликтиң жаңа дәрежеси ҳәм оның басқалардан бийғәрезлиги.

Шынығыў:
1. Усы кестени MS Excel ге киргизиў.

2. Мәмлекеттиң ЖИӨ бойынша үш ең раўажланған ҳәм үш қалақ ўәлаятын 
анықлаң.
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3. Анализлең. Қайсы мағлыўматларды қайсы өлшемлер бойынша салыстырыў 
мүмкин, жуўмақларды тәрийиплең.

Өзбекстан бойынша статистикалық мағлыўматларды алыў ушын төмендеги ресурс-
 лар пайдалы болыўы мүмкин:

• Статистикалық агентлик — https://stat.uz/ru/
• Жәҳән банки мағлыўматлары — http://databank.worldbank.org/data/home.

aspx
• Халықаралық шөлкемлер мағлыўматлары — https://stat.

uz/ru/ofitsialnaya-statistika/mezhdunarodnaya-statistika/
mezhdunarodnye-statisticheskie-sluzhby

2.8.  ИНФОРМАцИЯЛыҚ ВИЗУАЛИЗАцИЯ: ЖУРНАЛИСТИКА 
ТАРАЎыНДАҒы ЖАңА ИМКАНИЯТЛАР

Визуал контенттен пайдаланыўдың әҳмийети ҳәм нәтийжелилиги информация 
узатыўдың бул усылы инсан тәрепинен тезирек қабыл етилиўи ҳәм мақсетли 
аудиторияға коммуникатив мүрәжатты тез жеткерип бериў имканын жаратыўы 
менен байланыслы. Психология тараўындағы көплеп илимий изертлеўлер соны 
көрсетеди, яғный физиологиялық тәрептен визуал мағлыўматты қабыл етиў, 
инсан ушын тийкарғы есапланады ҳәм текстли мағлыўматқа қарағанда тезирек 
түсиниледи.

Ҳәзирги мағлыўмат пайдаланыўшыларының басым көпшилиги “визуал” болып, 
визуал көринислерде сәўлелендирилген мағлыўматты жақсырақ қабыл етеди. 
Информациялық технологиялар, соннан компьютер ҳәм смартфонлар раўажланыўы 
нәтийжесинде ҳәзирги пайдаланыўшылар түрли дәреклерден көплеп мағлыўмат 
алады ҳәм бул олардың информация қабыл етиў уқыплылығында көринисин 
таппақта.

Ҳәзирги күнде көбирек нелер арқалы мағлыўмат алыўымызға итибар қаратың. 
Булар әлбетте экран ҳәм монитор, атап айтқанда телевизор экраны, компьютер 
мониторы, телефон экраны ҳәм басқалар. Усы тенденция кейин де те раўажланып 
барады. Бирақ, коммуникация каналлары өзгериўи менен бирге мағлыўмат 
қабыл етиў өзиншеликлери де өзгерип баратырғанына итибар қаратыў лазым. 
Экран арқалы мағлыўмат қабыл етиў өзгешелиги, текстти оқыў емес, оны көбирек 
сканерлеў ҳәм көрип шығыўға тийкарланады. Буннан тысқары, толық оқыў ушын 
материал таңлаў да оны көз жуўыртып шығыўға тийкарланады, бунда оқыўшының 
дыққатын тек ғана визуал образлар тартыўы мүмкин. Соның ушын да мағлыўматлар 
визуализациясы бүгинги күнде үлкен әҳмийетке ийе. 
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Визуал коммуникация не? Қәнигелер оны бир тәрептен “визуал тил (сүўрет, 
белги, сызылма, типографика, инфографикалар) арқалы коммуникация процеси 
(информация узатыў), екинши тәрептен болса мағлыўматты визуал қабыл етиў 
(көриў органлары, сезиў психологиясы)” сыпатында белгилейди.29

Ҳәзирги информация пайдаланыўшылар бүгин мағлыўмат усыныўдың ең 
нәтийжели усылларынан бири болған — көзге көринетуғын объектлер арқалы 
мағлыўмат алыўға бағдарланған. Визуализация контентти түсиниў процесин 
тереңлестиреди, қурамалы мағлыўматларды тез ҳәм анық түсиндиреди. Дурыс 
жаратылған визуализация текст арқалы жеткериў қыйын болған мағлыўматларды 
анық етип жеткереди.

Төменде журналист ПР-қәниге ҳәм барлық белсенди тармақ информация пайда-
ланыўшылар хызметинде қолланылатуғын визуал континенттиң дәстүрий түрлери:

• иллюстрациялар;
• сүўретлер;
• инфографика (графика, сызыў, диаграмма ҳәм басқалар);
• мультимедиалы контент (видеосюжет, клип, инсталляция, флеш-анимация, 

слайд-шоу, флеш-презентация ҳәм басқалар);
• заманагөй визуал контент (мемлар ҳәм селфи).

Материал усыныўдың ең ғалабалық ҳәм нәтийжели усылларынан бири — инфо-
графика. Инфографика — бул өзинде бириншиден визуал элементлер, екиншиден 
усы элементлерди тәрийиплеўши текстти бирлестирген хабар. Бундай формат 
тема концептуализациясын жаратады деў мүмкин, себеби хабарды визуалла-
стырыўшы ол яки бул образды таңлаў, графикалық шешимлерди анық саралап 
алыўды нәзерде тутады.30

Инфографика релевант, қызықлы ҳәм мазмунға бай болыўы, үлкен көлемде 
мағлыўмат бериўи лазым. Бирақ бул мағлыўмат оқыўға ҳәм қабыл етиўге оңай 
болыўы керек.31

Инфографикалық контент төмендеги түрлерге бөлиниўи мүмкин:
• диаграммалар;
• графиклар;

29	Родькин	П.	Визуальная	коммуникация	//	Режим	доступа:	http://www.prdesign.ru/
text/2010/visual	communications.html
30	Муратова	Н.	Характеристика	визуальной	информации	и	ее	воздействие	на	аудиторию.	
Материалы	семинара	по	Интернет-журналистике.	—	Т.:	2016.
31	Бузинова	А. А.	Визуальный	контент	современного	PR-текста.//	Электронный	научный	
журнал	«Медиаскоп».	Выпуск	№4.	2013	г.	http://www.mediascope.ru/issues/477
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• кестелер;
• карталар;
• альтернатив инфографика — иллюстрациялар. 32 

Визуал контенттиң ғалабаласыўына және бир фактор — социал тармақлардың 
жедел раўажланыўы түртки болды. Олардағы көплеп дәреклерден алынып атырған 
үлкен көлемдеги ҳәм түрли мағлыўматлар жаратып атырған шараятларға да 
журналистлер, оқыўшылар, жазылыўшылар ҳәм басқалар масласыўға мәжбүр. 
Буған мысал етип Твиттер ҳәм басқа социал тармақлардың ғалабаласқанын мысал 
етип келтириў мүмкин. Олар оқыўшыларға мағлыўмат алыў ушын жаңа дәрекке 
айланды ҳәм дәстүрий ҒХҚ менен бәсекиге түспекте. “140 белгили хабар” форматы 
заголовок ҳәм интерактив мазмун тийкарғы орын тутқан жаңа орталық жаратты.

Ҳәзирги күнде адамлар текстли материал менен танысыўға барған сайын аз ўақыт 
ажыратпақта. Булардың бәршеси жоқары бәсекилеслик орталығын жаратып, оған 
әпиўайы халық дәстүрий медиа ҳәм журналистлерге қарағанда жақсырақ масласқан.

Алдынғы тапсырмаға қайтайық. Мағлыўматлар статистикасын анализлеп, цифр-
аларыңызды визуалиацияластыра алатуғын графикалық шешимди табың. Олар 
чарт, айланба диаграмма, пирамида ҳәм басқалар болыўы мүмкин.

32	Курс	по	визуальной	журналистике	Стенфордского	университета	«Журналистика	в	эпоху	
данных»	//	http://datajournalism.stanford.edu/
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Статистикалық материалды визуализацияға таярлаў пайытында, оның тийкарғы мақсети 
мағлыўматты қабыл етиў процесин әпиўайыластырыў ҳәм тезлестириў екенин ядта тутыў 
лазым. Таңланған формат ҳәм график түри буған тосқынлық емес, ал көмеклесиўи зәрүр.

Мысалы, айланба диаграммаға үш яки бесеўден артық мазмун киргизилген болса, 
график оқыўға қыйынласады. Бундай жағдайда әпиўайы сызықлы диаграмманы 
таңлаў мақсетке муўапық. Айланба диаграммадан надурыс пайдаланыўға және 
бир мысал — тайпалардың улыўма муғдары 100% тең емеслиги. Бул жүдә үлкен 
қәте есапланады, себеби бунда мағлыўматлар мазмуны бузылады. 33

Визуализацияның дурыс түри ҳәм форматын таңлаў үлкен әҳмийетке ийе.

Бар болған таяр шешимлер ўақытты ҳәм ғәрежетти тежеген ҳалда жаңа информа-
циялық өнимлер жаратыўға имкан береди. Бүгин материалларды басып шығарыў 
ушын айрықша сервер ҳәм қурамалы инфраструктура, жоқары қәнигелескен 
бағдарламашылар ҳәм дизайнерлер штатын жаратыў шәрт емес. Ҳақыйқатында, 
ири жойбарларды (Панама Паперс яки Долларс фор Докторс сыяқлылар) әмелге 
асырыўда ИТ — қәнигелер топары керек болады. Бирақ үстинлик таяр шешимлерди 
билетуғын ҳәм олардан пайдалана алатуғын журналистлер тәрепинде.

33	Базалева	О.	11	правил	визуализации	данных.	ttps://habrahabr.ru/company/netologyru/
blog/341364/
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шынығыў: төменде берилген визуал материал таярлаў хызметлерин үйренип, 
олардың ҳәр бирин талқылаң. Олардың арасындағы сәйкес тәреплерди ҳәм 
олардың ҳәр бири қандай имканиятларға ийе екенлигин анықлаң.
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Time line JS
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Әпиўайы кесте

Jpen Street Map
Google Maps
Animaps.com
Storymap JS

Сөзлер булты
Сораў/жуўап
Сөзлик
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Қыйынлық дәрежесинен келип шығып, инфографиканы программалаў арқалы 
ислеп шығарыў мүмкин. Бунда түрли программалардан пайдаланылған сайын, 
әпиўайы статискалық инфографика үш өлшемлиге айланыўы мүмкин.

Сүўрет: Инфографиканың қыйынлығының өсиў тәртибиндеги алты варианты
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3.1.  МИС АРҚАЛы ИНСАНЛАРДың МЕДИА ТАРАЎыНА 
ИСЕНИМИН БЕККЕМЛЕЎ

Ҳәзирги күнде халықтың ҒХҚна болған исенимин массмедиа ушын сақлап қалыў 
жүдә қыйын. Информация ағымы көплигинен оқыўшы өзиниң ол яки бул ҒХҚна 
бейимлилигин өзгертиўи мүмкин. Бирақ, редакция ушын бул өткинши кейпият 
халықтың итибарының төменлеўине ҳәм нәтийжеде исениминиң жоғалыўына 
алып келеди. Бәлким, буған себеп мағлыўматлардың көплиги деўиңиз мүмкин, 
бирақ, мағлыўматтан пайдаланыў жаңа дәрежеге көтерилиўи ҳәм халықта мәлим-
леме мәденияты қәлиплесиўи бүгинги күнде қарама-қарсы нәтийже көрсетип, 
журналистлер ушын оқыўшылар исенимине ерисиўге хызмет етеди. Келиң, усы 
жағдайды тереңирек талқылаймыз.

Медиа ҳәм информациялық саўатлылық түсинигиниң және бир әҳмийетли бөлими 
бул информация мәденияты. Оны инсан улыўма мәдениятының бир бөлими 
“дәстүрий ҳәм жаңа информациялық технологиялардан пайдаланылған ҳалда 
информацияға болған талапларды муўапық қандырыў бойынша мақсетли ҳәм еркин 
хызметти тәмийинлеўши дүньяқарас ҳәм де билим ҳәм өнерлер системасының 
жыйындысы” деп баянлаў мүмкин. 34 Буған медиа тараўындағы материаллық ҳәм 
интеллектуал қәдириятлардың жыйындысы — Медиа-мәденият тығыз байланыслы.

медиа- 
текст

медиа- 
қабқл етиў

нэтикет медиа- 
саўатылық

медиа- 
мәденият

информациялық 
мәденият

сын пикирлеў медиа саўатылық инсан мәдениятының жаңа 
тайпасы 

34	Гендина	Н. И.	Формирование	информационной	и	медиаграмотности	в	условиях	инфор-
мационного	общества:	новая	инициатива	ЮНЕСКО	и	проблемы	российского	информацион-
ного	образования.	//	Педагогика.	Психология.	Выпуск	№1	/	2012.	—	С.	140–161.
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Илимпазлар усы процессти төмендеги формула арқалы тәрийиплейди.

«МеДиА-БиЛиМЛеНДиРиЎ = ҒХҚнан ҚОРҒАЎ + ҒХҚын АНАЛИЗЛЕЎГЕ ТАЯРЛыҚ = 
ҒХҚ ЎАзыйПАЛАРы МАзМУНыН АңЛАЎ + МЕДИА-МӘДЕНИЯТТА АңЛы РӘЎИШТЕ 
ҚАТНАСыЎ» 35

Көрип турғаныңыздай, медиа-билимлендириў ҳәм ҒХҚның улыўма басламалары 
сөйлесиў шөлкемлестириў, пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм де имканиятларын 
аңлаў ҳәм кеңейтиўге қаратылған болып, сын аңлаў ески түсиник ҳәм теңсизликти 
жеңип өтиўге көмеклесиўи, социаллық интеграцияласыўды күшейтиўи мүмкин. 
Атап айтқанда, МИС бизиң күнделикли турмысымызда ҒХҚ үлкен әҳмийетке ийе 
екенлигин билдиреди. Ол сөз ҳәм информация еркинлиги тийкарында жатады, 
адамларға медиа ҳәм басқа информация жеткериўшилердиң ўазыйпаларын 
түсинип жетиў, олардың мазмунын сын баҳалаў, медиа-контенттен пайдаланыўда 
тийкарланған қарарлар қабыл етиўге имкан жаратады.

Оқыўшы ҳәм тамашагөйлердиң дыққатын қаратыўға гүрес алып барылып атырған 
дәўирде, ҒХҚ халықты тартыў ушын көплеп түрли усылларды қолланады. Бунда 
бәрше нызамлы ҳәм нызамсыз усыллар, соннан адамларды алдаўшы қурал — 
фейктен пайдаланылады. Медиа-информация саўатлы оқыўшы сын анализлеў 
көнликпелерине ийе болады, бул болса өз гезегинде абыройлы ҳәм профессионал 
ҒХҚларға өз аудиториясының исенимине ерисиўине имкан жаратады. Буны пуқа-
ралардың сын пикирлеў көнликпелери ҳәм олардың ҒХҚға исеним арттырыўға 
тәсири мысалында көрип шығайық:36 

Оқыўшы яки тамшагөйдиң көнликпеси  ҒХҚна исеним дивиденти

ҳақыйқат ҳәм тоқыма, реклама ҳәм басқа 
түрдеги медиа-контентлер арасындағы айыр-
машылықты түсиниў

Тәжирийбели ҒХҚлар батыл қәдемлер ме-
нен жаңа исеним дәрежесине көтерилмек-
те, себеби профессионал басылымларда 
реклама, төленген информация мудамы 
көрсетиледи, редакция яки автордың пики-
ри болса, төленбейди

Ол ҳәр түрдеги жанрлар ҳәм нарратив усыл-
лар менен таныс, сондай-ақ, медианың маз-
муны авторлардың ҳәм буйыртпашылардың 
таңлаўы менен байланыслы екенин ҳәм ҳәр 
қыйлы шолыўға ийе болыўы мүмкин екенли-
гинен хабары бар

Ол яки бул басылымның авторларын биле-
ди, авторлық емес тексти өзиниң басылы-
мына аз ғана исеним қосады, авторға ҳәм 
сол тақылетте басылымға исеним пайда 
болады.

35	Вартанова	Е. Л.,	Засурский	Я. Н.	Российский	модуль	медиаобразования:	концепции,	прин-
ципы,	модели.	//	Информационное	общество,	2003,	№3.	—	С.	5–10.
36	Медийно-информационная	грамотность	как	целостное	понятие	в	изменяющемся	мире.
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ҒХҚ қалай ҳәрекет ететуғынын биле оты-
рып, информацияны таллай, баҳалай және 
басқара алады. Ол ғалаба хабар қураллары-
ның структурасын биледи, медиа-мазмунның 
астына не түсетинин биледи

Бул ҒХҚ жаратылыўы аңсат болған бир күн-
лик, итибарын тартыў ушын әпиўайы усыл-
лар қоллайтуғын басылымлар арасында 
танылыўына имкан жаратады, бул болса, өз 
орнында халықтың усы редакцияға болған 
исеним дәрежесин жоқарылатады.

Медиа-хабарларын гүман астына қояды ҳәм 
стереотиплер қалай ислеўин биледи

Оқыўшы гүманланғаннан сораўлар бериўи 
жүдә әҳмийетли, егер басылым бул со-
раўларға профессионал жуўап бере алса, ол 
оқыўшының исенимине ериседи.

Медианың коммерциялық, сиясий ҳәм идео-
логиялық мақсетлеринен хабардар

Бул да әҳмийетли, себеби ол басқа мағлыў-
матлардың сиясий ҳәм идеологиялық 
мақсетлери тийкарында қандай түсинилип 
атырғанлығын аңлайды. Демек, салыс-
тырыў ушын альтериантив көзқарасты 
излейди, яғный профессионал информа-
ция дәрегин излейди. Егер, бул бир неше 
мәрте жүз берсе, оның исеним дәрежеси 
альтернатив басылымға қарағанда беккем 
болады.

Дәреклердиң мақсет ҳәм мақсетли 
аудитория    сын анықлаўы, усынылған 
мағлыўмат-лардың исенимлилик дәреже-
си, анықлығы, әҳмийети, қалыслығы ҳәм 
ашық-айдынлығын баҳалаўы мүмкин

Ҳәр бир редакция белгили бир дәреклерге 
сүйенеди, егер оқыўшы "биринши дәрек", 
"аноним дәрек" ҳәм сол сыяқлы түсиниклер 
менен таныс болса. Ол исенимли дәреклер 
менен ислей алатуғын ҳәм алмайтуғын ба-
сылымлар дәрежесин, қайсы басылымлар 
мыш-мыш ҳәм тез тарқалыўшы фэйклерге 
сүйенип ислесиўин баҳалаўы мүмкин.

3.2.  МЕДИА ҲӘМ МИС МӘСЕЛЕЛЕРИН ТӘРТИПКЕ 
САЛыЎШы БАСҚА ШӨЛКЕМЛЕР

Көплеп мәмлекетлер, шөлкемлер, жәмийетшилик ҳәм ғалаба хабар қураллары 
МИС тараўында жедел жумыс алып бармақта. Олар арасындағы бәрше айыр-
машылықларға қарамастан, оларды бирден-бир мақсет бирлестиреди — МИСти 
XXI әсирде баҳалы, кең қолланылатуғын ҳәм жүдә зәрүр көнликпе сыпатында 
үгит-нәсият етиў.

ЮНЕСКО, Европа Кеңеси ҳәм медиа-саўатлылық бойынша Европа комиссиясының 
хызмети МИСтиң турақлы раўажланыўына қаратылған жойбарларды әмелге асырыў 
ҳәм қоллап-қуўатлаўда ең үлкен әҳмийетке ийе. Олардың ҳәрекетлери үлкен 
әҳмийетке ийе, себеби олар концепцияны толық ислеп шығады, кең талқылаўлар 
өткериў ушын баслама көтереди ҳәм ең жақсы әмелиятлар менен бөлиседи, миллий 
билимлендириў системаларында ғалаба информациялық саўатлылықты енгизиў 
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ушын анық ҳәм әмелий материаллар усынады. Европа Кеңесиниң Белградтағы 
ўәкилханасы басшысы Тобиас Флесенкемпер айтып өткениндей: “Әсиресе, балалар 
қәўипсиз ҳәм қоллап-қуўатлаўшы медиа-орталыққа ийе болыўға ҳақылы”, бул 
сөзлер ҳәр биримизге тийисли. Бундай халықаралық шөлкемлердиң белсенди 
ҳәрекетлери, тәртипке салыўшы шөлкемлерди бир қатар тәсирли илажлар көриўге, 
жуўапкерли болыўға ҳәм исенимли медиа-орталықты раўажландырыўда мәмле-
кетлер арасында тәжирийбе алмасыўға бағдарлайды.

европа мәмлекетлери тәжирийбеси

Жақсы хабардар болған пуқара ҳәр бир демократиялық процесстиң әҳмийетли 
шәрти. Бул пикир Европа мәмлекетлериниң электрон ғалаба хабар қураллары 
ҳәм медиа-саўатлылығы тараўындағы тәжирийбесин салыстырмалы анализлеў 
тийкарында алып барылған соңғы изертлеў нәтийжелери менен айрықша атап 
өтиледи.

Изертлеўде ең сайланды Европа әмелияты, тәртипке салыўшы органлар ҳәм басқа 
тийисли субъектлерди, Финляндия моделине айрықша итибар қаратқан ҳалда 
медиа-саўатлылықты асырыўға тартыў усылларынан мысаллар келтирилген.

Мәселен, Финляндияда медиа-билимлендириў тек балалар бақшалары ҳәм 
мектеп лерде емес, ал китапханалар, ойын ханалары, жаслар орайлары, ҳәтте 
виртуал командалар ҳәм санлы ойынларда, қулласы балалар ҳәм жаслар болған 
бәрше орынларда әмелге асырылады.

Финляндияда МИС раўажланыўының өзине тән өзгешелиги Финляндияда мәмле-
кетлик ведомстволар, мектеплер ҳәм мектеп администрациясы, илим шеңбер-
лери ўәкиллери ҳәм мәмлекетлик емес шөлкемлер сыяқлы үшинши тәреплер 
арасындағы бирге ислесиў шеңберинде ислеп шығылған ғалаба информация 
билимлендириўиниң түрли қатнас жасаўшыларын, әмелий ҳәм изертлеў мәсе-
лелерин бирлестириўге қаратылған ҳәрекетлерде бирлескен. Финляндия Медиа-
билимлендириў Жәмийети (www.mediaeducation.fi) тек усы тараўда изертлеўди 
ҳәм әмелиятты миллий көлемде қоллап-қуўатлап ғана қоимайды, ал МИСти 
раўажландырыўда да үлкен әҳмийетке ийе.37 1990-жылларда пайда болған медиа- 
билимлендириў концепциясы лагерлер тәрепинен белгиленген төрт бағдар 
бойынша және де раўажланды. Технология лагерлери технологиялық шешим-
лерге, яғный информация-коммуникациялық технология ҳәм медиа-қуралларын 

37	 Медиаобразование	как	фактор	оптимизации	российского	медиапространства:	Коллек-
тивная	монография	/	Отв.	ред.	И. В.	Жилавская	и	Т. Н.	Владимирова.	—	М.:	РИЦ	МГГУ	им.	
М. А.	Шолохова,	2014.	—	420	с.
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оқыў процесинде қолланыўға қаратылған еди. Қорғаныў лагери медиа инсанға, 
әсиресе, балаларға қандай тәсир көрсетиўин изертлер еди ҳәм ҒХҚның унамсыз 
тәсирлерден қорғаныў мәселелери менен шуғылланар еди. Мәдений изертлеўлер 
лагери Британия мәдений изертлеўлер ҳәрекети тәсири астында пайда болды. 
Сын лагери сын педагогика ҳәм ғалаба хабар қуралларына қатнасыў ҳәм қарсы 
гүресиў мәселелерин өз хызметиниң тийкары етип алды.

Бүгинги күнде Финляндияда көплеп шөлкемлер медиа-информациялық саўатлылық 
пенен шуғылланбақта, бул киши мәмлекет ушын жүдә таң қаларлық қубылыс.

Финляндияда дерлик 100 МИСти үгит-нәсият етиўши түрли шөлкемлер бар. Бул 
рәсмий билимлендириў, жаслар жумысы, китапханалар ҳәм басқа да социал-
лық-мәдений хызметлер тараўларда әмелге асырылып атырған медиа-билимлен-
дириўди есапқа алмаған ҳалда, көпшилик жағдайларда усы шөлкемлер МИСти 
өз жумысларының бир бөлими сыпатында үгит-нәсият етип атырғанын ҳәм оны 
өзлериниң белгили тараўларына интеграцияласыўын көриўимиз мүмкин.

Билимлендириў ҳәм мәденият министрлиги қасындағы Миллий аудиовизуал 
институт — Финляндия медиа-билимлендириў бойынша шөлкеми болып, оның 
ўазыйпасы медиа-билимлендириўди үгит-нәсиятлаўдан ибарат.

Билимлендириў бойынша Миллий кеңес — Финляндияда билимлендириўди 
раўажландырыўда үлкен әҳмийетке ийе мәкеме.

әдиллик министрлиги ҳәм Финляндия Бәсеки ҳәм тутыныўшылар ҳуқықларын 
қорғаў агентлиги өз мәжбүриятлары шеңберинде МИСти үгит-нәсият етиўде өз 
үлесин қоспақта.

Финляндия медиабилимлендириў жәмийети МКШлер арасында медиа-билим-
лендириў тараўында, әсиресе, изертлеў ҳәм әмелият арасындағы айырмашылықты 
сапластырыўды әҳмийетли шөлкемлерден бири есапланады.

Финляндия китапхана бирлеспеси де медиа-билимлендириў тараўында белсене 
қатнаспақта. Китапханалар, әдетте ойынлы билимлендириў ҳәм ҒХҚ менен ислесиў 
көнликпелерине ийе болған кексе адамларды қоллап-қуўатлаў сыяқлы тараўларда 
тийкарғы қатнасыўшылардан есапланады.

Балалар ҳәм жаслар шөлкемлери, балалар ҳәм өспиримлер абаданлығы ҳәм 
қатнасыўын тәмийинлеў мақсетинде медиа-саўатлылықты үгит-нәсият етпекте. 
МИС көзқарасынан, жаслар жумысы бойынша ең белсенди миллий хызметлер 
жаслар информация раўажланыўы ҳәм мәсләҳәт орайы (Координаатти), 
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жаслар онлайн жумысларын раўажландырыў миллий орайы (Верке) ҳәм 
Финляндия жаслар изертлеўлери тармағы есапланады . Белсенди мәмлекетлик 
емес шөлкемлер қатарына "Маннегейм" балаларды қорғаў лигаси, "Опинкиржо" 
раўажланыў орайы, Финляндия «Саветҳечилдрен» шөлкеми ҳәм Финляндия 
ата-аналар лигасы киреди.

Көпшилик жағдайларда МКШлар күшли регионаллық тармақларға ийе болады, бул 
болса халық саны аз, урбанизацияласқан аймақлардан узақта жайласқан мәмлекет 
сыпатында Финляндия ушын жүдә әҳмийетли. Сәният ҳәм мәдениятты үгит-нә-
сиятлаўшы шөлкемлер жыллар даўамында медиа-билимлендириў тараўында 
жүдә белсенди ҳәм әҳмийетли оператор болған. Балалар мәдений орайларының 
миллий тармағы өз регионаллық искерлигинде медиа-билимлендириўди әмелге 
асыратуғын бир қатар шөлкемлерди бирлестиреди. Финляндияда, әсиресе кине-
матография тараўындағы билимлендириў узақ ҳәм үзликсиз тарийхқа ийе. Мысал 
ушын, “ Коулукино” (Мектеп кино Жәмийети) ҳәм “ Метка” Медиа-билимлендириў 
орайы кино билимлендириўди МИСтиң бир бөлими сыпатында үгит-нәсият етпекте. 
Миллий аудиовизуал институты кино тараўындағы билимлендириў сапасын ҳәм 
нызамлы мәжбүриятлары шеңберинде Финляндия аудиовизуал мәдениятының 
статусын асырмақта. Медиа-саўатлылықты асырыў медиа-компания ҳәм бирлеспе-
лерде барған сайын кең тарқалмақта. Финляндия миллий телерадиокомпаниясы 
(ФМТ) бир неше жылдан бери ҒХҚна билимлендириў тараўына тийисли жойбарлар 
ҳәм материалларды усынбақта. “Финнмедиа” Финляндия Медиаиндустрия 
федерациясы балалар ҳәм өспиримлер арасында МИСтиң раўажланыўын өзиниң 
стратегиялық ҳәм социаллық мақсети сыпатында белгилеп алған.

Команда да ислесиў — Финляндия медиа-информациялық саўатлылығы моделиниң 
ең жақсы әмелияты. Усы моделдиң тийкарғы факторы ҳәр түрли шөлкемлер ҳәм 
субъектлер менен бирге ислесиў саналады. Мине Финляндияда биргеликтеги 
ҳәрекетлерге тийкарланған медиа-билимлендириў әмелиятынан бир қанша 
жақсы мысаллар. Финляндия МИС қәнигелери изертлеў, әмелият ҳәм сыясатты 
ислеп шығыў бағдарында халықаралық бирге ислесиўшилер сыпатында үлкен 
әҳмийетке ийе. МИС, мәселен, Европа Аўқамы, Европа Кеңеси ҳәм ЮНЕСКО 
тәрепинен муўапықластырылған жойбарлар шеңберинде Арқа, Европа глобал 
көлемлерде үгит-нәсият етиледи. Ҳәр бир мәпдар шөлкем, изертлеўши МИС 
тараўында бирге ислесиўшилер табыў процесинде Финландиялық қәнигелерге 
мүрәжат етиўи мүмкин.

Медиа-саўатлылық ҳәптелиги — МСҳ февраль айында белгиленип, оның мақсети 
халықтың хабардарлығын арттырыў және медиасаўатлылық ҳәм медиа-билим-
лендириўдиң әҳмийетин үгит-нәсият етиў. МСҲда 40қа жақын шөлкем (соннан, 
министрликлер, мәмлекетлик уйымлар, байланыс операторлары, мағлыўматларды 
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қорғаўшы компаниялар, медиа-компаниялар ҳәм мәмлекетлик емес шөлкемлер) 
қатнасады. МСҲда тема, кампания, информациялық материал ҳәм илажлар 
биргеликте белгиленип, әмелге асырылады. Медиа-саўатлылық ҳәптеси ушын 
тийкарғы жуўапкер — Миллий аудиовизуал институты. www.mediataitoviikko.fi

МОК — Миллий ойынлар күни ойынлардың абзаллықлары, әҳмийети ҳәм 
олардың инсанға тәсири додалаўына бағышланған бир қатар илажларды өз ишине 
алған. Бул күн, сондай-ақ, санлы ойынлар ҳаққындағы дәлиллерге тийкарланған 
жәмийетшилик додалаўларын да үгит-нәсият етеди, балалар ҳәм үлкенлерди 
биргеликте ойнаўға шақырады. www.pelipaiva.fi

Қәнигелер ушын медиа-билимлендириў форумы — бул МИС тараўындағы изерт-
леўшилер, қарар қабыл етиўши шахслар, мәмлекетлик хызметкер ҳәм қәнигелер 
ушын ушырасыў майданшасы. Форум секторал бирге ислесиў мүнәсибетлери ҳәм 
орынлардағы бирге ислесиўди қоллап-қуўатлаўға қаратылған. Форум шөлкемлес-
тириўшиси Миллий аудиовизуал институты38.

МИС ўәкиллерин белгили бир мәмлекетте ҳәм оның сыртында үгит-нәсият етиўши 
көплеп илаж ҳәм шөлкемлерди келтириў мүмкин. Финляндия тәжирийбеси раўаж-
ланып атырған, өз халқы арасында МИСти раўажландырыў бойынша өз стратегия-
ларын белгилейтуғын мәмлекетлер ушын әжайып мектеп болып хызмет етеди.

Регионлараралық ҳәм жергиликли жойбарлар ғалаба хабар қураллары ҳәм жәми-
йетлик шөлкемлер менен жақын биргеликте МИС тараўында изертлеўлер алып 
барады, қураллар ислеп шығады, пикир ҳәм тәжирийбе алмасады. Комплекс 
ис-илажлар сыпатында 2017-жылда жаратылған Индекс МИСти келтириў мүмкин. 
Бул бир қатар Европа мәмлекетлеринде «пост-ҳақыйқат», «жалған жаңалықлар» 
ҳәм олардың ақыбетлери турақлылығының өлшеми ҳәм шешимлерин табыў ушын 
нәтийжели қурал усыныўда үлкен әҳмийетке ийе39. Медиа-саўатлылық индекси — 
2018-жылда Европаның 35 мәмлекети кирип, олар бузылған мағлыўматлар ҳәм 
олардың унамсыз ақыбетлерине қарсы гүресиў дәрежеси бойынша баҳаланды. 
Тийкарғы болжаў, ғалаба хабар қуралларының еркинлиги, билимлендириў сапасы, 
шахслараралық исеним ҳәм электрон қатнас көрсеткишлери жаңалықлар, пост-
ҳақыйқат ҳәм соларға байланыслы ҳәдийселерди жалғанластырыўға жәмийет 
қарсылығы дәрежесиниң анық белгиси сыпатында хызмет етиўи мүмкинлигинен 
ибарат.40 .

38 На	основе	материалов	www.kavi.fi:	Finnish	Media	Education
39 The	report	on	the	first	Media	Literacy	Index	2017	entitled	«Can	this	be	true?	Predictors	of	
media	literacy	and	resilience	to	the	posttruth	phenomenon	in	Europe»,	October	2017.
40	Сommon	sense	wanted	resilience	to	‘post-truth’	and	its	predictors	in	the	new	media	literacy	
index	2018,	Marin	Lessenski.
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2018-жылғы нәтийжелерге көре (сүўрет), жалған жаңалықлар ҳәм олардың 
ақыбетлерине қарсы гүресиў ушын ең пуқта таярланған мәмлекетлер Арқа-Батыс 
Европа, яғный Скандинавия мәмлекетлери, Нидерландия, Эстония ҳәм Ирландия 
мәмлекетлери есапланады. Усы рейтингке көре, билимлендириў дәрежеси, ғалаба 
хабар қураллары ҳалаты, жәмийетшиликке болған исеним ҳәм қатнасыўдың жаңа 
қуралларынан пайдаланыў медиа-саўатлылықты баҳалаўда жетекши орынды 
ийелейди. Усы көрсеткишлер ҳәрқыйлы әҳмийетке ийе болғанлығы себепли 
олар тийисли тәреплер арқалы баҳаланады. ҒХҚ еркинлиги ҳәм билимлендириў 
көрсеткишлери ең үлкен әҳмийетке ийе. Пуқаралардың исеними ҳәм электрон 
қатнасы көрсеткишлери улыўма баҳалаўдың қалған бөлимин қурайды.
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Төменде МиС көрсеткишлери методикасын келтиремиз41

Көрсеткишлер  % те

ҒХҚ еркинлиги көрсеткишлери

“Freedom House”тан баспасөз еркинлиги рейтинги  20%

«Шегарасыз репортерлар»дан баспасөз еркинлиги көрсеткиши  20%

Билимлендириў көрсеткиши

PISA оқыў саўатлылық көрсеткиши  30%

PISA тәбийий пәнлер саўатлылық көрсеткиши  5%

PISA математик саўатлылық көрсеткиши  5%

Жоқары мағлыўматқа ийе халық саны (%) (Еurostat)  5%

исеним

Басқаларға исеним дәрежеси (Еurostat)  10%

Қатнастың жаңа түрлери

Электрон қатнас көрсеткиши (БМТ)  5%

Рейтинг 35 Европа мәмлекетлери арасында өткизиледи ҳәм 100 ден 0 баллға 
шекем (ең жақсы нәтийжеден ең жаманына шекем) баҳаланады. http://www.
thecatchupindex.eu веб-сайтында турақлы жаңаланып турылатуғын мағлыўматларға 
көре соңғы жылларда Финляндия (76), Дания (71), Голландия (70), Швеция (69), 
Эстония (69), Ирландия 68) жетекши орынларды ийелеп атырғанын көриў мүмкин.

МИС мәселелери менен шуғылланыўшы шөлкемлер ҳәр қыйлы мәмлекетлерде 
МИСти раўажланыўын баҳалаў әҳмийетли факторлары менен бир қатарда төмен-
деги әҳмийетли ўазыйпаларды белгилейди:

Қәнигелердиң медиа-билимлендириў дәрежеси — ғалаба хабар қураллары ҳәм 
журналистика ушын бағдарлама ҳәм тренинглер, оқытыўшыларды таярлаў, МИС 
ҳәм журналистлик билимлендириў менен байланыслы басқа да илажлар, журна-
листлердиң санлы саўатлылығын раўажландырыўға қаратылған ресурслар.

41	Сommon	sense	wanted	resilience	to	‘post-truth’	and	its	predictors	in	the	new	media	literacy	
index	2018,	Marin	Lessenski.
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Мәмлекетлик сыясат — МИС пенен байланыслы тәртипке салық органларының 
бар екенлиги, олардың сиясаты ҳәм хызмети. Пайдаланыўшылардың сөз еркинлигин 
қоллап-қуўатлаў ҳәм қорғаў ушын мәмлекетлик тәртипке салыў уйымларын тартыў.

Медиа-санаат — ғалаба хабар қуралларының МИС, журналистика билимленди-
риўи ҳәм этиканы үгит-нәсият етиў менен байланыслы хызмет ҳәм басламалар-
дағы орны, соннан бағдарламалар, жойбарлар, қаржыландырыў, информация, 
билимлендириў, реклама материалларын ислеп шығыў.

МКШ секторы — медиа-саўатлылық ҳәм журналистлик билимлендириў, секторда 
муўапықластырыў ҳәм бирге ислесиў, илаж ҳәм жойбарлар бойынша жумыс алып 
барыўшы шөлкемлер. ҒХҚ саўатлылық ҳәм журналистика тараўларында хызмет 
жүргизетуғын шөлкемлер саны. Өзин-өзи басқарыў органларының бар екенлиги, 
олардың искерлиги ҳәм тәсири.

Кең жәмийетшилик мағлыўмат алыў ушын пайдаланыўы мүмкин болған медиа-
қураллардың (уялы байланыс телефонлары, интернет, ТВ, радио, газета, онлайн 
информация, социаллық тармақлар) тарқалыў дәрежеси42.

Буннан тысқары, қайсы нызам ҳәм ҳүжжетлер медиа-билимлендириў сыясатын 
белгилеўине, медиа-билимлендириўде қандай ресурслар бар екенлигине, МИС 
пенен байланыслы бағдарлама яки жойбарлар барлығына, медиа-саўатлылық 
пенен байланыслы, МИСтиң әҳмийетин көрсететуғын ҳәм үгит-нәсият ететуғын 
илажлар — медиа-ҳәптелер, фестиваллар, жарыслар, ойынлар, социаллық 
тармақларда топарлар барлығына, МИС төменлиги нызам бузылыўына алып 
келген ҳалатлар статистикасы алып барылып атырғанлығына итибар қаратыў 
лазым. Усы машқалаларды шешиў МИСтиң ўәкилликлерин кеңейтиўге жәрдем 
береди ҳәм медиа-информациялық саўатлылық зәрүр болған турмыслық көнликпе 
сыпатында адамлар турмысы сапасын жақсылайтуғын жетекши мәмлекетлер 
дизимине киреди.

3.3. МИС ҲӘМ ЖУРНАЛИСТТИң КӘСИПЛИК ЭТИКАСы

Ҳәр қыйлы мәмлекетлерде профессионал журналистиканың этикалық принцип-
лери яки заманагөй журналистлердиң "намыс кодекси" ҳәр түрли ҳүжжетлерге 
тийкарланған. Мәселен, Өзбекстанда көпшилик журналистлик этикалық мәселелер 
Өзбекстан Миллий электрон ғалаба хабар қураллары ассоциациясы Режесинде 

42 Media	Literacy	and	Education	Needs	of	Journalists	and	the	Public	in	Albania,	Bosnia	and	
Herzegovina,	Macedonia,	Montenegro,	Serbia	—	Regional	Report	March	2017	Project	«South-
East	European	Partnership	for	Media	Development».
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сәўлелендирилген ҳәм ҳәзирги күнде Өзбекстан журналистлер қәнигелескен 
хызмет кодексиниң жойбары ислеп шығылып, додаланбақта.

Дүньяның түрли мәмлекетлеринде бар болған, 400 мың журналистти қамтып алған 
халықаралық ҳәм регионаллық шөлкемлер ЮНЕСКО шафелигинде 1978-жылда 
өткерилген консультатив ушырасыўлардан соң бирлести. Париж ҳәм Прагада болып 
өткен төртинши мәсләҳәт ушырасыўында "информация ҳәм коммуникация ғалаба 
хабар қураллары ҳәм журналистлердиң социаллық жуўапкершилиги асқанын 
есапқа алған ҳалда миллий ҳәм халықаралық көлемде тутқан орны" анық етип 
белгиленди. Жуўмақлаўшы ҳүжжетте журналистлердиң кәсиплик этикасының 
тийкарғы принциплери сәўлелендирилген. Биринши ҳәм екинши орында — 
"Пуқаралардың исенимли мағлыўматларға ийе болыў ҳуқықы" ҳәм "Ўақыяларды 
қалыс сәўлелендириў — журналисттиң миннети", үшинши орында — журналисттиң 
социаллық жуўапкерлик принциплери орын алған. Информациялық тексериўдиң 
заманагөй технологиясы ғәрезсизлик, қалыслық ҳәм анықлық сыяқлы этикалық 
нормаларға тийкарланады. Усы принциплерге бойсыныў басылымның нуқсансыз 
абыройын қәлиплестиреди ҳәм кең аудитория исенимин күшейтеди. Фактлерди 
бузыўға болса, қалыслыққа қарсы жынаят сыпатында қаралады. Егер, фактлер 
қасттан бузылған болса, олар социаллық тәрептен жуўапкерли журналистиканың 
тийкарғы тәреплери сыпатында қалыс ҳәм бийғәрезликти бузыў сыпатында 
көриледи. Аңлы манипуляция — журналистти информациялық агрессорлық 
ҳалатына киргизеди, информация урысы қатнасыўшысына айландырады. Медиа 
саўатлы пуқаралық жәмийети оның тийкары — сын пикирлеў социаллық тармақлар 
ушын да қолланылыўын талап етеди. Олар узақ ўақыттан бери медиастатусынан 
қашқан ҳәм бул оларға өзлериниң социаллық жуўапкерлигин азайтыў имканын 
берген. Алгоритмлерди қолланыў социаллық тармақлар пайдаланыўшы контентин 
қадағалаў мүмкинлигин көрсетти. Бирақ, бүгинги күнде социаллық тармақлар 
контент сапасын ғәрезсиз рәўиште анықлайды ҳәм өз қағыйдаларына муўапық 
ислеген ҳалда, өз ҳәрекетлериниң ашық-айдынлығы ҳәм этикалылығы ҳаққында 
жәмийетшиликке есап бермейди. Бирақ, өзин-өзи басқарыў механизмлери ҳәзирги 
күнде нәтийжесиз қолланылмақта, себеби социаллық тармақларда манипулятив 
контент ағымлары өсип бармақта.

шынығыў: Саўалларға жуўап бериң:
1. Социаллық тармақтағы аккаунтта шахсый мағлыўматлар бар. Журналист факт-

лерди тексериў мақсетинде усы мағлыўматты үйрениў ушын этикалық ҳуқыққа 
ийе ме? (жуўабыңызды дәлиллеп бериң)

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
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2. Журналист тәрийиплеген ўақыя, информация дәреги ушын драматик өзин-
шеликке ийе (ол ушын бул апатшылық). Журналист дәрек пенен қалайынша 
бирге ислесиўи лазым? Журналист өз кәсиплик миннетин орынлаў пайытында 
қайғылы жағдайдағы адамның тынышын алыўға мәнаўий ҳуқықы бар ма? 
(толық, дәлиллеп жуўап бериң)

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

3. Журналист материал ушын арнаўлы контент топламақта. Оның темасының 
әҳмийетли тәреплерин сәўлелендириўши еки ҳикаясы бар, онда ўақыялардың 
раўажланыўы белгили тәризде әмелге асырылыўын тастыйықлайтуғын дәлиллер, 
тийкарлар ҳәм цифрлар бар, бирақ сюжет драматургиясы автордан қаҳарманның 
ҳикаясы арқалы материалдың үшинши бөлимин ашып бериўин талап етеди. 
Материал авторы қаҳарманды жаратып, бар мағлыўматларды оған тийисли 
етип қойыў ҳуқықына ийе ме? (толық, тийкарлы жуўап бериң)

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

3.4.  МИС РАЎАЖЛАНыЎыНА БАЙЛАНыСЛы ЕСАБАТ: 
ҚУРАЛЛАР ҲӘМ МЕТОДЛАР

Журналист хызметиниң тийкарында бирлемши информация менен ислесиў, 
оның анықлығын тексериў жатады. Бирақ, информация ҳәм технологиялар жедел 
раўажланып атырған бул дәўирде тараў және де технологиялық болып, жаңа 
көнликпе ҳәм қәбилетлерди талап етеди.

Өзгермес қағыйдалар: журналист — скептик. Ол бәрше көрген ҳәм еситкен нәрсе-
лерин гүман астына қойыўы керек, тарқататуғын мағлыўматты тексериўге мәжбүр. 
Информация ағымлары жаратыўшысы тек профессионал журналист емес, ал 
әпиўайы халық болғаны себепли, медиа-саўатлылық тийкарлары информацияға 
байланыслы болған ҳәр бир адамның зәрүр қәбилетине айланбақта.
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Надурыс мағлыўматларды тарқатыўға шек қойыў имканын бериўши тийкарғы 
қағыйдалар бар.
1. Дәслепки дәректи анықлаў; (тарқатыўды ким баслаған, мине бул дәрекке 

исенемен). Мағлыўматты альтернатив дәлиллерин яки информацияны 
бийкарлаўшы дәрек табыў (егер факт гүманлы болса, кеминде үш бийғәрез 
дәректи).

 Дәрек — белгили тема бағдарында биринши пикир таслаған яки ҳәрекет еткен 
адам. Бул ўақыяларда қатнасқан (гүўа) яки биринши дәрек пенен жақын таныс 
болған шахс болыўы мүмкин. Түрли дәреклерден келген информацияларды 
турақлы тексериў, қәнигелер ҳәм қәнигели адамлардың пикирлерин сораў 
лазым. Бунда фактти шолыўдан, текстти контексттен анық ажырата биле алыў 
керек.

2. Қарсы тәрептиң пикири.
 Пикирлер ҳаққында айтатуғын болсақ, дәреклер санынан бийғәрез, егер 

олар бир қыйлы көзқараста турса, онда автор материалдың қалыслық 
тәрепин жойытыўы мүмкин. Бунда қарама-қарсы көзқарасты да усыныў 
лазым. Бундай жағдайларда пикир дәреклериниң саны материал сапасына 
кери тәсир көрсетпейди. Пикирлер теңсалмақлы болыўы керек. Әсиресе, 
қарама-қарсылықлы жағдайларда, ҳеш болмағанда еки тәреп — еки көзқарас 
болыўы керек. Соның ушын мәпдар тәреплерди карталаў ҳәм сәўлеленди-
рилип атырған машқала тәреплери ҳаққында олардың пикирлерин анықлаў 
керек.

3. Фактлердиң анықлығы жеделликтен әҳмийетлирек.
 Сезимлерге берилиў журналисттиң ең қәўипли душпаны. Информация менен 

ислесиўде сезим-туйғылар менен емес, ал логикалық ҳәм скептицизм менен 
қатнас жасаў керек. Бәршениң кейпияты ҳәм өз туйғыларына берилип, ишки 
қәлеўин ҳақыйқатқа шығарыў қәўпи мудамы ҳүким сүреди. Әсиресе, ҳәзирги 
күнде бәрше журналистте бар болған турақлы ўақыт машқаласы тәсири астында. 
Жалған мағлыўмат тарқатыў қәўпи бар болса, сенсациялы хабарды биринши 
болып шығарыў қәлеўи менен гүресиў керек.

4. Социаллық тармақлардан мағлыўмат алыўда абайлы болыў.
 Социаллық тармақлар бир ўақыттың өзинде журналисттиң жумысын жеңил-

лестирди, себеби ол жерде ўақыя гүўаларының хабарлары жүдә жедел 
рәўиште пайда болады, социаллық тармақ көбинесе ҳәр түрли пикирлерди 
сәўлелендиретуғын көплеп комментлерди өз ишине алғанлығы себепли, 
социаллық тармақ пайдаланыўшылары мағлыўматларды терең таллаўды 
талап етеди ҳәм кеминде үш бир-биринен ғәрезсиз дәректе тастыйықланыўы 
керек.

5. Барлық мағлыўматлар ҳәм тексериў қуралларынан пайдаланыў.
 Журналистика заманагөй информация орталығы машқалаларына өз итибарын 

қаратады ҳәм мағлыўмат ҳәр түрли көринислерин тексериў ушын жүдә көп 
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усыл ҳәм қураллар пайда болмақта. Жалған мағлыўматларды жәриялаў менен 
тиккелей шуғылланатуғын көплеп веб-сайтлар бар, сондай-ақ, тармақларда да 
жалған ҳәм информация манипуляциясына қарсы гүресип атырған топарлар 
да пайда болмақта.

http://fastcheck.kg

http://www.accessify.com/visit?domain=faktograf.hr

https://anhor.uz/migplus

Мағлыўматты тексериў процесинде фактлерди дәреклерден ажыратыў, оларды 
еки жол менен тексериў әҳмийетли. Тармақ коммуникациясы мағлыўмат дәреги 
есапланатуғын адамды излеп табыў, оның шаңарағы, қарындаслары ҳәм дослары 
менен байланысыўға, оның кәсиплеслери ҳәм танысларына мүрәжат етиўге 
имкан жаратады.

шынығыў: Мәпдар тәреплердиң усынылған машқала бойынша өз-ара байланыс-
лылық тәреплерин картада табың, дизимди толтырың, өз ара байланыслылық 
тәреплерин сызықлар менен белгилең.

қайта ислеп шығарыў қала халқы

жыйнаўшылар шығындыхана ҳәм полигонлар

қатты турмыслық шығындыларды қайта 
ислеў
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Информацияның және бир әҳмийетли дәреги ҳәм жәмийетшиликтиң кейпиятының 
көрсеткиши, журналист ушын үйрениў объекти — социаллық тармақлар. Заманагөй 
технологиялар "мың көз" ҳәдийсесин жүзеге келтирди: ғайрытәбийғий ҳәдийселер 
жүз бергенде бул ҳаққында биринши болып әпиўайы пуқаралар — социаллық 
тармақлар пайдаланыўшылары, "пуқара журналистлер" хабар береди. Әлбетте, 
бундай мағлыўматлардың анықлығы терең тексерилиўи керек. Соның менен бирге, 
пайдаланыўшылар контенти, сондай-ақ, жалған мағлыўматларды, фактлерди ҳәм 
көширмешиликти анықлаў ушын жәрдемши қурал сыпатында ислетиледи.

Социаллық тармақлардан алынған мағлыўматты тексериўде биринши гезекте 
аккаунттың ҳақыйқыйлығын тексериў керек. Бул мағлыўматты кейин ала анықлас-
тырыў, толық мағлаўматлар алыў, сондай-ақ фактлердиң дурыслығын анықлаўда 
керек болыўы мүмкин.

Факт, фактоид ҳәм жалған мағлыўматларды ажыратамыз. Сапалы басылым редак-
циясы хызметиниң тийкарғы принциплеринен бири әзелден редакторлық фильтр 
болған. Бүгинги күнде көпшилик бул процессти "факт-чекинг" — тарқатылып атырған 
мағлыўматтың анықлығын тексериў, деп атайды. Бирақ, заманагөй фактчекинг 
тек бир ғана усы ўазыйпа менен шегараланып қалмай, ал материал жаратыўдың 
түри — қатнас жасаў, формат, узатыў усылларын да усынады. Әмелият соны көрсе-
теди, фактчекинг тек ғана басып шығарылып атырған материалларды тексерип 
қоймайды, ал материалдың өзин де қәлиплестиреди.

Журналистлик әмелиятта факт — бул анық белгиленген ҳәм гүмансыз ўақыя, 
дәлил, соның ушын да факт тек ғана орнатылыўы емес, ал тексерилиўи, қайта 
тексерилиўи ҳәм беккемлениўи керек.

Фактчекинг форматында болса тек мағлыўматты дәлиллеў яки бийкарлаў емес, ал 
дәрек, алгортим тексериўлерин усыныў, аудиторияға мағлыўмат надурыс болыўы 
мүмкин деген пикирди жеткериў де әҳмийетли.

Фактчекинг белгиленген қағыйдалар топламы менен шегараланып қалмайды. 
Ол журналисттиң жуўапкерлик, қызығыў ҳәм бийпарықлық сыяқлы шахсый 
пазыйлетлерине тийкарланады. Әлбетте, журналист, медиаландшафт өзгеше-
ликлериниң парқына барыўы ҳәм оның хызметлеринен пайдаланыўын жақсы 
билиўи керек.

Санлы информация қуралларының заманагөй ҳақыйқатлары соннан ибарат, 
ҳақыйқат көрсетип атырған тәсиринен азырақ әҳмийетке ийе. Соның ушын факто-
идлар пайда болмақта, яғный медиада басып шығылған, тармақларда тарқалған 
ҳәм баҳаланатуғын тийкары болмаған фактлер.
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Әпиўайы тутыныўшылардың көпшилиги берилген формаға исенеди ҳәм ғалаба инфор-
мацияны қабыл етиў процеси автоматластырылғаны ҳәм стереотиплестирилгенлиги 
себепли текст мазмунын сын көзқарастан көрип шықпайды. Газетада басылды ма, демек 
ырас, телевизорда айтылды ма, демек ырас, сайтта жайластырылды ма, демек ырас, 
көплеп лайклар бар ма, демек ҳақыйқат. Әне, усындай рәўиште, көплеп ҳәдийселер ҳәм 
ўақыялар нызамластырылады, әҳмийети асады, ҳақыйқат сыпатында қабыл етиледи. 
Аңлы рәўиште яки тосаттан олар информация майданына кирип, басқа фактлерге 
дәлил сыпатында хызмет етеди, бул болса материалдың ҳақыйқый көринисин бузады.

шынығыў: Жергиликли ҳәм халықаралық ҒХҚдан мысаллар табың. Материал 
атамасын ҳәм ол қайсы ҒХҚда басып шығылғанын жазың.

Контент

жалған байланыслылық. Атама, иллюстрация яки контент 
бир-бирине байланыслы яки сәйкес емес.

жалған контекст — фактлер надурыс контекстке киргизилсе ҳәм 
сол тәризде оның мазмуны бузылса.

Манипуляциялық контекст. Тийкарғы мағлыўмат мүнәсибетти 
қозғатыў ушын усынылады.

Сатира ҳәм пародия. Зыян жеткизиўге анық қаратылмаған, лекин 
ақмақ етиў нийети бар.

шалғытып жибериўши контент. Таңланыс ҳәм сораўларды жүзеге 
келтириў ушын қаратылған уқсас пикир.

Алдаўшы-контент. Дәреклерге ийе болмаған, жасырылған 
фактлер.

Арнаўлы таярланған контент. Зыян жеткериў мақсетинде толық 
жаратылған контент.

3.5. ҒХҚ УШыН МИСтиң ИШКИ СИЯСАТыН ИСЛЕП 
ШыҒыЎ ҲӘМ ӘМЕЛГЕ АСыРыЎ

Бүгинги күнде ҳәр бир редакция медиа-саўатлылық бойынша өзиниң инфор-
мация сиясатын қәлиплестириўи керек. Журналист редакция хызметкери болып, 
тексерилмеген мағлыўматлар тарқатылыўына себеп болыўы мүмкин. Сол 
себепли, редакциялар медиа-саўатлылық бойынша ишки сыясатын жүргизиўи 
әҳмийетли.
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2017-жыл февральда Science журналы — дүньядағы ең абыройлы илимий 
журналларынан бири, фэйк жаңалықларды газета номери темасына айландырды. 
Илипазлар Twitter социаллық тармағында он жыл даўамында тарқатылған жалған 
ҳәм ҳақыйқый 126 000 жаңалықларды топлады ҳәм жалған хабар ҳақыйқатқа 
қарағанда тез тарқалатуғынын анықлады.43

Әне, сол себепли, редакцияның ишки сыясаты өлшемин тексерилмеген инфор-
мациялар менен байланыслы жумысларды улыўмаластырыў қурайды. Мәселен, 
информацияның ҳақыйқыйлығын қайта тексериўге байланыслы жумыс мәселеси 
журналистлерге ҳәм халықаралық жойбарларға журналистлердиң факт-чекинг 
командаларын жаратыўға түртки берди.

Мәселен, АҚШтағы сайлаўалды кампаниясы дәўиринде ProPublica ҳәм FirstDraft 
менен биргеликте Eleсtionland жойбары иске түсирилди. Жойбар социаллық 
тармақларда АҚШтың болажақ президенти ушын даўыс бериў машқалалары 
ҳаққындағы пикирлер мониторингине қаратылған еди. “Бул кең қамтылған жойбар 
болып, пүткил Америка бойынша 600 ден зыят журналист студентлерди ҳәм 400 
корреспондентлерди, сондай-ақ, 150 журналист дөгерегинде Нью-Йорк ора -
йындағы үлкен жаңалықлар қабын өзине тартты. Нәтийжели командалық жумыс 
шөлкемлестирилди ҳәм журналистлер ҳәр минутта информация менен жумыс 
жүргизди ҳәм адамлардың даўыс бериўи тарийхы ҳаққында айтып берди”, — деп 
түсиндиреди Клер Вардл, жойбар директоры 44 . ProPublica үлгисине көре, француз 
журналистлери де сондай нийет билдирди ҳәм 2017-жыл февралында FirstDraft 
ҳәм GoogleNewLab көмегинде, сондай-ақ, Франция президенти сайлаўалды 
кампаниясы дәўиринде CrossCheck жойбарын әмелге асырды. Франция ҳәм Уллы 
Британиядан 100 ден зыят журналистлер ҳәм 33 редакция онлайн дезинформацияға 
қарсы гүрес ҳәм сайлаўшылар арасында объектив демократиялық сөйлесиўлер 
өткериўлер ушын улыўма ҳәрекетлерди әмелге асырды.

CrossCheck платформасында ҳәр бир басылған материал редакция яки ресурс лого-
сына ийе болған ҳәм контенттиң исенимлилигине байланыслы талқылаў нәзерде 
тутылған. Сондай-ақ, материал төмендеги типология бойынша айрықшаланады: 
Ҳақыйқат, Жалған, Ескертиў, Жетерли дәрежеде исенимли емес ҳәм Абайлы болың.

“Жалған информация” белгиси қойылса, информацияның бузылыўы формасы 
бойынша толық баҳа келтирилген: үстинен күлиў (ҳәзил), толық емес инфор-

43	Козловский,	Б.	Максимальный	репост:	Как	соцсети	заставляют	нас	верить	фейковым	
новостям	/	Борислав	Козловский.	—	М.:	Альпина	Паблишер,	2018.	—	198	с.
44	firstdraftnews.com/crosscheck-findings
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мация, манипуляциялық информация, шөлкемлестирилген информация ҳәм 
шалғытыўшы контент ҳәм надурыс түсинилген информация 45 .

Буның ушын редакцияларға жәрдем сыпатында халықаралық факт чекинг 
ассоциациясы «The International Fact-Checking Network» жаратылған, Пойнтер 
институты (Poytner Institute) бөлимшеси болып, пүткил дүньяда факт-чекерлерди 
бирлестириўге бағдарланған. IFCN 2015-жыл сентябрьде шөлкемлестирилген 
болып, буннан мақсет алдынғы әмелиятты хошаметлеў ҳәм бул тараўда инфор-
мация алмасыў арқалы тез раўажланып баратырған мәдений басламаларды 
қоллап-қуўатлаўдан ибарат.

The International Fact-Checking Network46:
• Пүткил дүньяда фактлерди тексериў бойынша тенденциялар, форматлар 

мониторинги ҳәм сыясатты ислеп шығарыў менен шуғылланады, турақлы 
рәўиште усы тема бойынша мақалалар басып шығарады.

• Фактчекерлер базалық стандартларды, принциплер комплексин ҳәм 
фактчекингди раўажландырыўға мөлшерленген жойбарларын алға 
сүреди.

• Усы тема бойынша инновациялар ҳәм бағдарламалар ушын жыллық стипен-
диялар, грантлар ажыратады.

45	The	Impact	of	CrossCheck	on	Journalists	&	the	Audience,	by	Smyrnaios,	N.,	Chauvet,	S.,	&	
Marty,	E.,	November	2017.
46	https://www.poynter.org/channels/fact-checking
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• Журналистлерди ҳәр жылғы конференцияларға шықырады (Global Fact) 
ҳәм халықаралық көлемде факт-чекинг бойынша улыўма ҳәрекетлерге 
көмеклеседи.

• Факт-чекинг темалары бойынша онлайн билимлендириўди әмелге асырады.

Усы жәмийетшиликлер ҳәм онлайн ресурслар контенттиң ҳақыйқыйлығына 
бийпарық болмаған журналистлер ҳәм профессионаллар арасында жәҳән нетвор-
кингин жаратыў ҳәм жәҳән медиа орталығында информацияны түрли бузылыў 
формаларын сапластырыў мақсетин гөзлейди.

Соннан, бүгинги күнде медиа информациялық саўатлылық бул “жәмийеттиң ҳәр бир 
ағзасы тәрепинен шахсый ҳәм социаллық мақсетлерге ерисиў жолындағы тийкарғы 
билимлерден бири”47 екенлиги, соның менен бирге “ол табыслы профессионал ҳәм 
күнделикли хызметтиң, сондай-ақ шахстың информациялық жәмийетте социаллық 
қорғалғанлығының ең әҳмийетли факторы болғаны”48 себепли дөретиўшилик 
топарға ол яки бул редакцияға жумысқа кирисиўде сәўбетлесиў пайытында, 
сораўнама қағазында жаңа хызметкердиң медиа-саўатлылық бойынша билимге 
ийе екенлигин тексериў ушын сораўлар нәзерде тутылыўы керек.

Медиа-саўатлылық пайдаланыўшы менен пикирлесиўде ҳәм ҒХҚ ушын контентти 
таярлаўда ажыралмас бөлим есапланады, сол себепли, жумысқа қабыл етиўде 
усы тәрепти итибарға алыў ҳәм буны редакцияның ишки сыясатына киргизиў 
редакция ушын жумысқа қабыл етилип атырған хызметкерлер дәрежесиниң 
әҳмийетли екенлигин билдиреди, бул болса, келешекте дөретиўшилик жумысқа 
саўатлы қатнас жасаўды тәмийинлейди.

Ишки медиа сыясаттың және бир принципи журналистлердиң ҳуқықларын қорғаў 
тараўында күшлерди бирлестириўден ибарат болыўы керек. Редакцияның ишки 
сыясаты да буны қоллап-қуўатлаўы керек. Көбинесе медиа-билимлендириўди раўаж-
ландырыў көзқарасынан журналистлер кәсиплеслери арасындағы қарсылықларға 
ҳәм келиспеўшиликлерге дус келеди, бул ҳалда редакция ишинде бирлесиў зәрүр. 
Келиспеўшиликли жағдайларды шешиўде бирден-бир редакция сыясатына әмел 
етиў дәркар. Бундай ҳүжжет ҳәзирги пайытта ҳәр бир редакцияда ислеп шығылыўы 
зәрүр, соның менен бирге журналистлер менен оқыўшылар арасында бүгинги күнде 
интерактивлик процеси жүдә ҳәўижинде екенлигин есапқа алыў керек.

47	Жилавская	И.	В.	Медиаинформационная	грамотность	как	новое	направление	в	ме-
диаобразовании	//	Magister	Dixit.	2011.	№3.	URL:	https://cyberleninka.ru/article/n/	
mediainformatsionnaya-gramotnost-kak-novoe-napravlenie-v-mediaobrazovanii
48	ендина	Н. И.,	Колкова	Н. И.,	Стародубова	Г. А.,	Уленко	Ю. В.	Формирование	информаци-
онной	культуры	личности:	теоретическое	обоснование	и	моделирование	содержания	учеб-
ной	дисциплины.	—		М.:	Межрегиональный	центр	библиотечного	сотрудничества,	2006.
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3.6.  ОНЛАЙН ИНСАН ҲУҚыҚЛАРы. МИС ҲӘМ 
ЖУРНАЛИСТИКА ПУҚАРАЛыҚ БИЛИМЛЕНДИРИЎ 
ҚУРАЛы СыПАТыНДА

Медиасаўатлылық принциплери бир қатар инсан ҳуқықлары принциплерин сәўле-
лендиреди. Қосымша етиў мүмкин, МИС зәрүр компонентлер, усы ҳуқықларды 
жаңа онлайн барлықта тәмийинлеў шәртлери деп есапқа алынады. Салыстырмалы 
кесте мысалында МИСтиң баслы мақсети медиа информация мәканында инсан 
ҳуқықларын сақлаўға бағдарланғанын көремиз.

МИС бағдарламалары онлайн пайдаланыўшыларды демографиялық топарларға 
(эмигрантлар, қашақлар), азшылықлар топарларына (диний, расалық ҳәм этни-
калық белгилери себепли, имканияты шекленген адамлар топарларына) қарсы 
жеккөриўшилик оятыўға, гендерлик белгилери яки социаллық келип шығыўы 
себепли жеккөриўшилик оятыўға қаратылған кампаниялар, ҳәрекетлерден сақла-
ныўға жәрдем береди.

МиС принциплери инсан ҳуқықлари 

Зәрүр информацияны нәтийжели из-
леў ҳәм таба алыў көнликпеси

Информациядан пайдаланыў 
бойынша инсан ҳуқықы

Өзин зыянлы ҳәм артықша контенттен 
қутқара алыў

Инсанның шахсына араласпаў 
ҳуқықы

Альтернатив информация дәреклери-
нен пайдаланған ҳалда информация-
ны верификация етиў ҳәм сын баҳалаў

Инсанның таңлаў еркинлиги 
ҳуқықы

Информацияны сәйкес рәўиште қабыл 
ете алыў ҳәм оннан нәтийжели (саўат-
лы) пайдалана алыў көнликпеси

Инсанның пикирлеў еркинлиги 
ҳуқықы

Нызамшылық талапларын есапқа 
алған ҳалда информацияны нәтийже-
ли ҳәм дурыс тарқата алыў көнликпеси

Инсанның информация тарқа-
тыўға болған ҳуқықы

Инсан ҳуқықларына қарсы ең бузғыншы ҳәдийселерден бири жеккөриўшилик 
тили — hatespeech есапланады. Кемситиўши пикирлер билдириў ҳәм инсан 
қәдирин аяқасты етиў онлайн форматқа өткен соң, гибрид формаға ийе болды ҳәм 
ол аңсатлық пенен түрли формаларға кире алады, ҳәр қашан да жуўапкершиликке 
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тартылмайды ҳәм жазаланбайды. Жалған факт, гүрриң, фотосүўрет ҳәм басқа 
ўақыя бойынша сын пикирге ийе болмаған әпиўайы пайдаланыўшы аңсатлық 
пенен жалғанластырылған информацияға исенеди ҳәм аңсыз рәўиште инсан, 
адамлар топары қәдирин кемситиўге, аяқасты етиўге бағдарланған ҳәрекетке 
қосылып кетеди. Журналист сыпатында биз бириншилерден болып, hatespeech 
ти ажыратыўымыз ҳәм медиа жәрдеминде усы информацияның тәўекелшилик-
лери ҳәм унамсыз ақыбетлери ҳаққында хабар бериўимиз мүмкин. Сондай-ақ, 
ҒХҚның ўазыйпасы аудиторияға усы информация бойынша қарсы дәлиллерди 
ҳәм альтернатив ҳикаяларды жеткерип бериўден ибарат.

Сондай-ақ, әҳмийетли мәселелер қатарына жеке мағлыўматлар ҳәм жеке турмыстың 
қорғалыўы киреди. Интернет себепли информация, сондай-ақ, жеке мағлыўматлардан 
пайдаланыў ҳәм олар менен алмасыў ҳәр қашанғыдан да аңсат ҳәм жедел болып 
қалды. Адамлар аңлы ҳәм аңсыз рәўиште өзлериниң жеке мағлыўматларын онлайн 
көрсетеди. Биз товарлар ҳәм хызметлерди сатып алыў, электрон билимлендириў 
алыў яки салықларды төлеў мақсетинде биз жеке мағлыўматларымызды тармаққа 
жайластырамыз. Социаллық өз ара байланыслар да көбинесе тармақта — мәселен, 
социаллық платформаларда болып өтеди, бунда жаңа имканиятлар жаратылады, 
соның менен бирге қупыялық қәўип астында қалады. Интернетти ҳәр мәмлекетте, 
түрлише мақсетлерге ҳәм турмыслық қадириятларға ийе болған ҳәр қыйлы адамлар 
арасында мағлыўматлардың еркин ағымын тәмийинлейтуғын шегарасыз характери 
жеке турмысты қорғаў ушын ойлап ис тутыўға түртки береди.

3.7.  МЕДИАКОНТЕНТТИ ЖАРАТыЎ: АУДИТОРИЯ МЕНЕН 
БАЙЛАНыС УШыН МИСтиң МАҚСЕТИ, УСыЛЛАРы, 
АЛҒА СҮРИЛИЎИ

Күнделикли әмелиятта журналистлер жалған мағлыўматларды тарқатыўшы, үгит-нә-
сият түриндеги ҳәм вирус контентлерди тарқатыўшы, сол арқалы демократиялық 
жәмийетлердеги сиясий, социаллық турмысқа тәсир көрсетиўши санлы платфор-
малар арасындағы байланыслылықты көбирек сезинеди. Дезинформацияны 
ғалабаластырыўдан олардың мақсети не екенлигин, гөзлеген пайдасы ҳәм тийкар-
ларын бақлаў мүмкин.

“Жалған жаңалықлар” менен — шалғытыўшы ҳәм жалған мағлыўмат тасыўшы 
контентти айырыў зәрүр. Информацияның бузылыўы көбинесе төмендеги үш 
формада әмелге асырылады:

Disinformation — Дезинформация: жалған информация, қастан адамға, социаллық 
топарға яки мәмлекетке зыян жеткериў ушын жаратылған.



85

Misinformation — Информацияның толықсызлығы: информация жалған, бирақ, 
зыян жеткериў мақсетинде жаратылмаған.

Malinformation — Анық мағлыўмат, лекин адамға, социаллық топарға яки мәмле-
кетке зыян жеткизиў ушын пайдаланылады.

жалған информация

зыян жеткизиў 
ушын мөлшерленген 

информация

Misinformation
жалған қосылыў
шалғытыўшы

Disinformation  
жалған контекст
манипуляция етилетуғын контент
шөлкемлестирилген контент

Malinformation  
информацияның әшкара болыўын
қуўдалаў
душпанлық руўҳындағы контент

Информация бузылыўының үш түри 49

Жоқарыдағы сүўреттен соны көриўимиз мүмкин, информация бузылыўының үш 
түри жалған информация тарқатыўға ҳәм зыян жеткериўге қаратылған. Соны атап 
өтиў керек, түрли жәмийетлерде жүз беретуғын әҳмийетли ўақыялар дәўиринде 
исенимсиз, бузылған мағлыўматлар түри бир неше есеге көбейип кетеди. Буған 
мысал сыпатында белгили аймақларда болып өтетуғын сиясий сайлаўлар, әскерий 
ҳәрекетлерди, халықаралық әҳмийетке ийе ўақыяларды, түрли әҳмийетли мәсе-
лелер бойынша қарар қабыл етилиўин келтириў мүмкин.

Информация контентиниң қатар ресурслары сыяқлы, социаллық тармақлар 
арасындағы ең ғалаба платформа сыпатында Фейсбук фейк жаңалықлар, бузылған 
контентлерге қарсы белсенди гүрес баслаған. Төменде жалған мағлыўматларды 
бақлаў ҳәм шығарып таслаў системасы келтирилген. Фактлердиң исенимлилиги 
бойынша информация ағымын анализлеў нәтийжелерине көре, АҚШ аудитория-
сының бар-жоғы 14% информация түриндеги контентти социаллық тармақлардан 
алады, бирақ, усы каналлар арқалы жалған мағлыўматлар ағымы көбейип бармақта 
ҳәм барған сайын үлкен аудиторияны қамтып алмақта 50 .

49	Claire	Wardle,	Hossein	Derakhshan,	«Information	Disorder.	Toward	an	interdisciplinary	
framework	for	research	and	policymaking»,	Council	of	Europe,	2017.
50	Alcott,	H.	&	Gentzcow,	M.	(2017).	Social	Media	and	Fake	News	in	the	2016.	Elections.	Journal	
of	Economic	Perspectives	31(2),	211–236.
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1-қәдем. Фейсбук қандай жол менен дезинформацияға қарсы гүреспекте. Контент 
аудитория ҳәм усы материал пайдаланыўшылары реакциясына көре анализленеди.

2-қәдем. Төмендеги вариантлар көрип шығылады:
• сайлаўшылар белсендилигин төменлетиўге байланыслы контент
• контентте зорлық-зомбылыққа байланыслы ҳақыйқый қәўип бар
• контент жәмийеттиң қағыйдалары ҳәм нормаларын бузыўға қаратылған
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жуўап Аўа болса, информация алып тасланады.

Усы өлшемлер бойынша нәтийже унамсыз болса, материал факт — чекингке 
бериледи.
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Politifacts яки Snopes сыяқлы ресурслар информацияны исенимлилигине қарап, 
“жалған информация”, “аралас контент”, “тек атама” ҳәм “яқ” өлшемлери бойынша 
тексереди. Информацияда манипуляция контенти, дезинформация характери 
бақланса, Фейсбук материал қамтып алатуғын аудиторияны тарайтады 51 .

Социаллық тармақлар турмысымыздағы бәрше ўақыялар резонансы дәрегине 
айланды. Ўақыя-ҳәдийселерге байланыслы жаңалықларды таярлаўда информация-
 ңыз фейк жаңалықлары шынжырында бир буўынға айланып қалмаўы ҳаққында 
ойлап көриў керек.

3.8.  МИС ӘМЕЛИЯТТА: ӨЗИНӨЗИ БАҲАЛАЎ БОЙыНША 
ШыНыҒыЎЛАР

Бизди орап турған информация ағымы ҳәм оның исенимлилигин тексериў қыйын 
болған контентти жаратыўшы, тарқатыўшы адамлар ҳәр бир баян етилген материал-
  ға гүман менен қараўды талап етеди. Әсиресе, интернет дәреклерден, социаллық 
тармақлардан алынатуғын информацияны басқа дәреклерден тексериў зәрүр.

51	https://www.poynter.org/news/how-facebook-deals-misinformation-one-graphic/	Infographic	
by	Daniel	Funke
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Информация дәрегин ҳәм контент мазмунын тастыйықлаў бойынша болжаў 
чек-листти келтиремиз. Көрсетилген қәдемлер International Fact-Cheсking Network 
жойбары тәрепинен ислеп шығылған 52 .

Бундай ресурслар жәрдеминде журналист материалдың ҳақыйқыйлығы, қалыс-
лығы ҳәм исенимлилигин тексерип көриўи мүмкин. Атап өтиў керек, бундай 
ресурсларды пүткил информация көлеминдеги айырым материалларға қарата 
қолланыў мүмкин, информация көлеми болса, жылына 30% ке артып бармақта 53 .

1. Дәректи тексерип 
көриң 

Информация қайсы 
ресурстан келгенлигин 
тексериў керек, атама, 
фото яки силтемени 
тексерип атырсыз ба, 
буның парқы жоқ

2. Усы информация-
ны басқа информация 
дәреклери бойынша 
қайта тексериң. Егер, 
бул ҳақыйқат болса, 
көбинесе ол басқа ре-
сурсларда да басылып 
шығылады.

Сондай-ақ, қәлбеки 
сайт    лардан абайлы 
болың, олар таныма-
лы ресурс лар сыяқлы 
аталады яки соған уқсас 
атқа ийе болады..

52	https://www.poynter.org/news/	Fred	fact	doesn´t	fall	for	fake	news.	Brasilian	fact-checking	
platform	Aos	Fatos,	April	2018.
53 https://ru.wikipedia.org/wiki
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3. Әмелиятшы автор 
болса, оның атын 
тексерип көриў зәрүр, 
ол басып шығылған 
материаллар тарийхы-
на ийе болыўы керек. 
Сондай-ақ, әдетте 
оның дәслепки матери-
алларына линклер бар 
болады.

 

4. Егер, сизде фото 
яки видеоның ҳақый-
қый екенлигине гүман 
туўылса, оны излеў 
системаларынан излеп 
көриң.

Сондай-ақ, сиз видеоны 
Youtube DataViewer ре-
сурсы арқалы тексерип 
көриўиңиз мүмкин. 

 

5. Сондай-ақ, ста-
тистиканы да муқы-
ят тексериў зәрүр. 
Статистика нәзик 
жумыс ҳәм ҳәзил яки 
сезим-туйғыға орын 
қалдырмайды. Дурыс 
статистикада ҳәр 
қашан логикалық из-
бе-излик, ўақыт, муғдар 
ҳәм сапаға байланыслы 
мағлыўматлар бар. 
Көринистиң толық 
емеслиги, әҳмийетли 
информацияны жасы-
рыўы мүмкин.
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6. Сизге жәрдем бериўге 
таяр турған қәнигелер 
барлығына исенимиңиз 
бекем болсын.

Фактчекингниң көп сан-
лы сайтлары бар.

Кең ғалабаласқан 
информация олардың 
итибарынан шетте қа-
лыўы мүмкин. Сиз болса, 
дезинформацияға қарсы 
гүреске өз үлесиңизди 
қосыўыңыз мүмкин. 

7. Авторын көрсетип, 
информация дәрегин яки 
атамасын сораў, оның 
исенимлилигин тексе-
риў мүмкин.

8. Егер, бир фейк жаңа-
лық бундай ҳәрекетлер-
ге арзый ма, деген сораў 
туўылса, Аўа деп жуўап 
бериледи. Сизиң ал-
дыңыздан өтип кеткен 
дезинформация жақын-
ларыңыз, досларыңы-
зға жетип барады, ол 
жерде көбейип барып, 
миллионлаған аудито-
рияны қамтып алады.
Дезинформация инди-
видуал шахсларға яки 
жәмийетке зыян жет-
кериўге мөлшерленген.
Сиз бир ҳәрекет пенен 
усы шынжырлы реак-
цияны тоқтатыўыңыз 
мүмкин.
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ЧЕК-ЛИСТ — БУЛ НЕ?

Чек-лист бул ҳәрекетлер алгоритми, яки өзин-өзи тексериў ушын 
әпиўайы ҳәм түсиникли қурал. Чек-листте жумыстың әҳмийетли 
тәреплерин өткерип жибермеў, ўақытты тежеў, қәтелерден 
сақланыў, информацияны системаластырыў имканын бериўши 
қадағалаў өлшемлери, саўаллар яки ўазыйпалар дизими келтири-
леди. Ол журналисттиң информация дәреклери менен ислесиўде 
әҳмийетли элементине айланыўы мүмкин. Усы қолланбадағы 
чек-листлер медиа басылымлардың пред-продакшн, продакшн 
ҳәм пост-продакшн басқышларында пайдалы болыўы мүмкин.
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4.1.  1ҚАДАҒАЛАЎ ҚАҒАЗы: МИСти ҚАЛАЙ АЛҒА СҮРИЎ 
КЕРЕК

Қәнигелер журналистлер ушын МИСтиң төмендеги тийкарғы компетенцияларын 
ажыратып көрсетеди. Өз гезегинде медиа-тренерлар, оқытыў процесинде усы 
талапларды есапқа алыўы, оларды қәлиплестириў методикаларын ислеп шығыўы 
ҳәм қоллаўы керек. Ҳүрметли китапхан, усы компетенцияларды қалайынша 
журналистлерге өз үстинде ислесиў процесинде сиңдириў мүмкинлиги ҳаққында 
ойлап көриң. Кестени толтырыўда өз тәжирийбеңизге ҳәм билимиңизге сүйениң. 
Өз үстинде ислесиў — “how to promote MIL” процесиндеги бас принцип саналады.

Журналист компетенциялары 

 журналистика билимлендириўи 
қәнигелери оларды қалайын-
ша раўажландырыўы лазым 
(келтирилген мысал тийкарында 
толтырың)

ўақыяларды тоқыў ҳәм айтып бериў көнликпеси, сю-
жет дүзилиси ҳаққында түсиникке ийе
өз туйғыларын сөзлер, образлар ҳәм музыка арқалы 
билдире алыў көнликпеси
түрли роллерди идентификация етиў ҳәм өзине салыс-
тырыў көнликпеси, қаҳарманның жеке тәжирийбесин 
ҳәм туйғыларын өз туйғылары менен салыстырады 
медиа-контентти жаратыў процесинде өзлигин ҳәм 
индивидуаллығын билдириў компетенциялары 
өз қәдириятлары ҳәм көзқарасларын медиада келти-
рилгенлери менен салыстырыў 
медиа-хабарлар мазмунын анализ ете алыў көнликпеси 
медиада келтирилген түрли көзқарасларды қабыл ете 
алыў, дискуссияларда қатнасыў, өзгениң көзқарасын 
түсиниў ҳәм тыңлай алыў көнликпеси 

МЫСАЛ; Түрли жәмийетлик ҳәм 
кәсиплик темаларда дебатларды 
шөлкемлестириў 

медиада жеке ҳәм ғалаба мәканларды айыра алыў ком-
петенциясы, сөз еркинлиги принциплерин билиў 
Медиаға тартыўдың түрли усыллары ҳаққында түси-
никке ийе болыў 
медиа-контент бойынша жасқа байланыслы шек-
леўлерди айырыў компетенциясы 
Интернеттен қәўипсиз пайдаланыўды ҳәм виртуал 
мәканда информацияны ҳәм қупыялықты қалай қорғаў-
ды билиў 
Интернеттеги сөйлесиў нормалары ҳәм дурыс ҳәре-
кетлениў ҳаққында түсиникке ийе болыў ҳәм оларға 
әмел етиў 
медиа-пайдаланыўшылардың юридикалық ҳуқықлары 
ҳәм мәжбүриятларын билиў 
 Интернет қағыйдалары ҳәм нызамларына әмел еткен 
ҳалда медианың түрли усылларынан пайдаланыў 
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4.2.  2ҚАДАҒАЛАЎ ҚАҒАЗы: МИСти ЖУРНАЛИСТЛИК 
РЕПОРТАЖЛАРҒА ҚАЛАЙыНША ИНТЕГРАцИЯЛАЎ 
КЕРЕК

Төмендеги кестеде журналистиканың тийкарғы принциплери ҳәм МИС принци-
плери арасында ең уқсасларын ҳәм айырмашылықларын табың. 54

журналистика принциплери  МиС принциплери 

1. Журналистиканың биринши ўазыйпасы 
– бул ҳақыйқатлық.

1. Бул  инсанларға излеў процесинде белсенди 
қатнасыўға иканият жаратады.

2. Оның дурыслығы пуқараларға 
қаратылыўында. 

2. Ол пуқаралардың имканиятларын ҳәм 
ҳуқықларын кеңейтиўге бағдарланыўы керек.

3. Оның мәниси – тексериўдиң 
тәртиплигинде.  

3. Медиа ҳәм информациялық саўатлылық (МИС) 
соның менен бирге жеке тексериўдиң тәртиби 
де болады.

4. Оның әмелияты оларды қамтып алған-
лардан ғәрезсиз болыўы керек. 

4. МИС адамларға нени ҳәм қалай ойлаў ке-
реклигин айтпастан, еркин ойлаўына имканият 
жаратып бериўи керек.

5. Ол ҳәкимияттың ғәрезсиз мониторы 
хызметин атқарыўы керек.

5. ҒХҚ 4-дәрежеде турғанда МИС 5-дәрежеде 
турыўы керек (пуқараларға)

6. Ол ғалаба сын ҳәм келисиўдиң платфор-
масын тәмийинлеўи керек. 

6.  МИС инсанларға ғалаба дискуссия ҳәм сәў-
бетлесиўлерге қатнасыў имканиятын береди. 

7. Әҳмийетли мәселелерди қызықлы ҳәм 
актуаль етип жеткериўге ҳәрекет етиўи 
керек.

7.  МИС инсанларды үйрениў технологиясын 
ҳәм информацияның және де медианың акту-
альлығын түсиниў ушын қызығыўшылық оятады.  

8. Ол жаңалықларды ҳәр тәреплеме 
қамтып алыўы ҳәм тең салмақлылықта 
услап турыўы керек.

8. МИС информацияның ҳәм ҒХҚның көплигин 
инсанларға уқтырады.

9. Оның әмелиятшылары өзиниң ҳүжда-
нына қарай ҳәрекет етиў мүмкиншилигине 
ийе болыўы керек.

9. МИС инсанларға тән пикирлеў ҳәм ҳүжданды 
оятыўға түртки болады. 

54	Source:	Alton	Grizzle,	Unpublished	Work.
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4.3.  3ҚАДАҒАЛАЎ ҚАҒАЗы: ДӘРЕКЛЕР МЕНЕН ИСЛЕСИЎ 

□  Темаңызға бэкраундер бар ма?
□  Тема бойынша статистикалық мағлыўматлар бар ма?
□  Тема бойынша сораўлар өткерилген бе?
□  Экспертлерден кимлер алынған фактлерди тастыйықлаўы, айтыўы мүмкин?
□  Неше жергиликли экспертлер сораўда қатнасыўы керек?
□  Тема бойынша неше халықаралық экспертлерди табыў мүмкин?
□  Қосымша визуал тастыйықлаў бар ма?
□  Алынған мағлыўматларды тастыйықлайтуғын, бийкар ететуғын социаллық 

изертлеўлер бар ма?
□  Қандай ҒХҚларда усы тема және қосымша тәризде сәўлелендирилген?
□  Усы тема қандай\қайсы ракурстан және қосымша сәўлелендирилген?
□  Ҳүжжетли дәреклер бар ма?
□  Топланған мағлыўматлардың неше %ин интернет дәрек материаллары қурайды?
□  Интервьюдиң аудио жазыўы бар ма, зәрүр ме?
□  Алынған фактлердиң қаншасын, қайсыларын биринши орынға шығарыў мүмкин?
□  Алынған фактлердиң қаншасы, қайсылары беккемлеўши материал есапланады?
□  Алынған фактлер арасында заголвкаға қойылатуғыны бар ма?
□  Алынған мағлыўматлар арасында материалды визуал сәўлелендириўде пайда-

ланыў мүмкин болғаны бар ма?
□  Алынған мағлыўматлар арасында инфографиканы таярлаўда қол келетуғыны 

бар ма?
□  Алынған мағлыўматлар материалыңыз темасына сәйкес келе ме?

Материалды жазыўда өзиңизди де тексериң. Адамлар араласыўға, белгили бир 
фактлерге эмоционал түрде жуўап бериўге ҳәм материалларды өзлери арқалы 
жүргизиўге уқыплы. Сонлықтан, қалыслықты жойытып алмаў ушын жумыстың 
түрли басқышларында өзиңизге төмендеги саўалларды бериң:

• Жеке мәпдарлығым бар ма?
• Қандай нәтийжеге ерисиўди қәлеймен?
• Фактлерди өзимниң болжаўыма сәйкеслеп атырман ба?
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4.4.  4ҚАДАҒАЛАЎ ҚАҒАЗы: ТЕКСТЛИ ЖУРНАЛИСТЛИК 
МАТЕРИАЛ ҚАЛАЙ ЖАЗыЛАДы

Тийкарғы идея үстинде ислесиў (45 минут)
□ Тийкарғы пикирди билдириў
Төмендеги сораўға жуўап бериң: мақаламның тийкарғы идеясы қандай? Пикирди 
1–2 гәп пенен қысқаша ҳәм ықшам билдириң. Созылып кетпеўи ушын таймерди 
10–15 минутқа қойыў пайдалы.
□ Сынақ атама қойыў
Аты мақаланың мазмунын билдириўи керек, бирақ, жазыўға кесент етпеўи 
керек, сол себепли оны көп ысқылай бериў керек емес, кейин оған қайтыў мүмкин 
болады. Процесс созылып кетпеўи ушын таймерди 20–30 минутқа қойыў керек.
 Мақаланың структурасын жаратыў (30 минут)
□ 5–7 тематика қәлиплестириў
Ақылый ҳүжим режиминде мақаланың киши темаларын жазыў керек. Оларды 
интеллект карта түринде белгилеў мүмкин. Қанша көп тематикалар жазылса, 
соншелли жақсы. Бул орында тоқтап қалмаў ушын таймерди 15–20 минутқа қойың.
□ 3–4 тийкарғы тематиканы таңлаң
Тийкарғы теманы қайта оқың ҳәм соннан келип шығып, тийкарғы идеяны 
билдириўде әҳмийетли орын ийелейтуғын 4 адам теманы таңлаң.
 Ўақты анық көрсетилген ҳәрекетлердиң тайминг режеси (60 минут)
□ ҳәр бириңиз темаға ўақыт ажыратың
Ҳәр бириңиз теманы жазыў ушын неше минут ўақыт кетиўин жазып қойың. 
Иллюстрацияларды излеў ҳәм схемаларды жаратыўды есапқа алың.
□ “жуўмақ”қа ўақыт ажыратың
Жуўмақты жазыў ушын ажыратылған ўақыт киши теманы жаратыў ушын 
ажыратылған ўақыттан кем болмаўы керек. Жуўмақта мақалада көтерилген 
тийкарғы пикирлерди қысқаша тәризде тилге алыў керек. Жуўмақтың усылы 
“Сериалдың алдынғы бөлиминде...” сыяқлы болыўы лазым.
□ Корректураға ўақыт ажыратыў
Қәтелерди дурыслаў ҳәм мақулырақ атты билдириў ушын ўақыт. 
□ Мүддетин анықлаў
Дүзилген реже мақаланың басып шығылыўы ўақтына сәйкес келиўин тексерип 
көриў, сәйкес келмесе, мақаланың қайсы бөлимлеринен ўаз кешиўди шешиў.
□ жумыс режесин дүзиў (баспа тәризде)
Талап етилип атырған ўақыттан ҳәм жуўмақлаўшы мүддеттен келип шығып, 
файл жаратыў (текстли яки эл. кесте) ҳәм онда жумыстың ҳәр бир басқышы анық 
бир сәнеге байланысқан болады. Әмелде сарпланған ўақытты белгилеў ушын орын 
ажыратыў. Режени принтердан шығарыў ҳәм көринетуғын жерге асып қойыў.55

55	Э-вариант	доступен	в	онлайн-сервисе	http://checklists.expert
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4.5. 5ҚАДАҒАЛАЎ ҚАҒАЗы: АШыҚ МАҒЛыЎМАТЛАР 
МЕНЕН ИСЛЕСИЎ

□ Мағлыўматлар алыў дерегин тексериң.

Егер де, дәрекке силтеме болмаса, бундай мағлыўматларға исенбеў керек, оларды 
қайта тексериў лазым. Бундай мағлыўматлар базасы жүдә пәс баҳаланады.

□ Мағлыўматлар қандай форматта берилген?

xls., csv. — жақсы мағлыўматлар базасы, docx, pdf — бул database емес.

□ Мағлыўматларға OpenRefine яки Excel де ислеў беремиз.

□ Ҳәр бир өзгериўшең тәреп айрықша үстинде болыўын бақлаймыз.

□ Ҳәр бир өзгериўшең тәреп тәрийпи айрықша өз алдына қатарда болыўын 
бақлаймыз.

□ Өзгериўшең тәреплер топары ушын айрықша кесте болыўын бақлаймыз.

□ Айрықша кестелер улыўма үстин менен бирлестирилиўин бақлаймыз.
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4.6. ЖУРНАЛИСТТИң МИС БОЙыНША ЖУМыС ДӘПТЕРИ

1-шынығыў.

Дәрек — инсанның исенимлилигин тексериң.

1-қәдем Бул адамның усы түрдеги информациядан пайдаланыў имка-
ны бар ма? 

2-қәдем Оның хабарында информацияны тастыйықлаў ушын жарам-
лы мағлыўматлар бар ма? 

3-қәдем Усы дәрек алдында информация берген бе ҳәм ол өз 
тастыйы  ғын тапқан ба? 

4-қәдем Оның тийкарлары қандай?

5-қәдем Бул дәрек ашық па яки атын тилге алмастан басып шығарыў-
ды талап ете ме? 

6-қәдем Оннан кеңирек информацияға ийе дәрек бар ма? 

2-шынығыў

Интервью алыўда жоқары дәрежели медиа-саўатлылыққа ийе болыў керек, 
себеби, жасалма анықсызлық жаратыў бойынша қатар усыллар, басқаша айтқанда 
информацияны манипуляция етиў усыллары бар. Бундай усыллардан пайдаланыў 
“манипулятив риторика” деп аталады. 

Бундай усыллар қолланылыўына дус келдиңиз бе? Өз әмелиятыңыздан мысаллар 
келтириң, оларды тәрийиплең.

• «анық емес сөзлер» сөйлеўде көп мәнили, ҳәр ким өз мәнисинде 
түсинетуғын сөзлерден пайдаланыў. Бундай пикирлер уран түринде болып, 
анық мәнисти билдирмейди. Мәселен, «Биз азатлық ҳәм гүллеп-жайнаў 
тәрепдарымыз».

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

• «қатнасыўшы шахсларды түсирип қалдырыў» яки адамлардың 
абстракт топарына силтеў, мәселен «Бизди бәрше аңлы пуқаралар 
қоллап-қуўатламақта».

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________
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• «Байланыстырыў» усылы улыўма себеп-нәтийже байланыслылығы 
болмаған түрли ўақыялар, фактлер, ҳәдийселерди бирлестиреди, мәселен, 
“Депутатлар мәмлекет думмасында отырған бир пайытта, шахтёрлардың 
балалары аш қалмақта”.

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

• «тийкарсыз улыўмаластырыў» — бул улыўмаластырыўлардан пайдаланыў, 
“әмелде” , “дерлик” сыяқлы сөзлер жәрдеминде анық фактлерден қашыў.

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

• «қайта қәлипке келтириў» — бунда сәўбетлес журналисттиң саўалын 
мәнисине көре жақын, соның менен бирге кескин жағдайлардан сақланыў 
мақсетинде өзине қолайлы сораўға айландырады.

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

• «сораўға орын жоқлығына силтеме», бунда интервью берип атырған 
шахс, жаўаптан қашыў мақсетинде сораў оған тийисли емес, деп айтады яки 
сораўдың бул тәризде қойылыўының имканы жоқ, дейди.

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

3-шынығыў.

«Мениң қаҳарманым» ролли ойыны. Әтираптағылар арасынан бир қаҳарманды 
таңлаң ҳәм руўхый, демографиялық, социометрикалық характеристикалар бойынша 
оның портретин жаратың. Қаҳарманыңыздың «образын» сүўретлең.
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4-шынығыў.

«Тарийхый шахс» ойыны. Тарийхый шахсты таңлаң ҳәм ол ҳаққында имканы 
барынша көбирек мағлыўматларды топлаң, бул тарийхый контекстте қаҳарман 
портретин жаратыўға жәрдем береди.

Тарийхый шахс  жеке характердеги фактлер Тарийхый ўақыялар 
ҳаққындағы фактлер 

Тарийхый шахс

1 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

5-шынығыў.

ФОРМАТТы ТАңЛАЎ

Төмендеги визуал форматлар тәрийиплери ҳәм имканиятларына көре, сәйкес 
тәреплерин табың.

Видео санлар ҳәм мағлыўматлар

аудио ўақытқа байланысқан, улыўма тема, қаҳарман, машқа-
ла менен бирлестирилген ўақыялар қатары

текст статистикалық сүўретлеў

фото жағдайды сүўретлеў, әҳмийетли логикалық информа-
ция менен тәрийиплеў

фотослайдлер ўақты ҳәм геолокация менен өз ара байланыслы ўақыя-
лар топламы

инфографика ўақыт ҳәм мәканға қарап өзгериўшең ҳәрекетлер

Таймлайн
эксперт пикири яки қаҳарманның сезим-туйғыға бай-
ланыслы шығыўы, бунда сөйлеў характеристикаларын 
сақлаў үлкен әҳмийетке ийе

интерактив карта Жарқын визуал тәсирлер қатары.
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6-шынығыў.

Тапсырма: Сайт-дәректиң исенимли екенлигин тексериң

Тексериў алгоритми:

Басқышлар  ҳәрекетлер

1-қәдем Доменге итибар қаратамыз. Информация агентликлери ҳәм ҒХҚда әдетте өз 
доменлери болады.

2-қәдем Мақалада автор ҳәм сәне көрсетилиўи керек.

3-қәдем

Сайтта «Биз ҳаққымызда» тәрийпи ҳәм хызметкерлер дизими болыўы керек. 
Көбинесе фейк жаңалықларды тарқатыўшы ҳәм соған қәнигелестирилген 
сайтларда “Биз ҳаққымызда” бөлиминде бул түсиндирип өтиледи. Кеўилашар 
сайтлар — фейкмейкерлар:

• Onion.
• FogNews.
• HOBOSTI.
• Smixer.

4-қәдем

Көпшилик сайтлардың “Биз ҳаққымызда” бөлиминде басылымның ўазыйпасы 
тәрийипленеди. Егер де, бул тәрийип драматик характерге, анық пикирлерсиз, 
бәлентпәрўаз гәплерге тола болса, гүманланыўға болады. ҒХҚның исенимлили-
ги ҳаққындағы мағлыўматты Googlеден излеп көриң.

5-қәдем Сайттың контентине итибар бериң, тенденциоз емес пе екен.

6-қәдем Материаллардың заголовкаларын ой елегинен өткериң. Бөрттирилген 
заголовка  лар — сайттың исенимлилигине гүман оятады.

7-қәдем Материаллар астындағы шолыўларға қараң. Оларда материал фейк характерге 
ийе деп айтылса, буған қулақ салыў керек.

8-қәдем Материалда даўлы тема тилге алынса, онда цитаталар келтирилиўи керек. 
Даўалар гуманлы болыўы керек.
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7-шынығыў.

Тапсырма: фотосүўреттиң ҳақыйқый екенлигин тексериң.

Басқышлар  ҳәрекетлер 

1-қәдем

Алдын кимдур усы сүўретти басып шығарғанын тексеремиз. Google Image Search 
яки TinEye сервислеринен пайдаланамыз. Бул уқсас сүўретлерди излеў усылы. 
Олар сәнесине қарап түрлерге бөлинеди ҳәм өз ара салыстырылады. TinEye, 
сондай-ақ, сүўреттиң Интернет тармағында пайда болыўы сәнесин көрсетеди. 
*Сүўретти ең жақсы форматта алыў мақсетке муўапық. Сонда излеў системала-
ры оригиналды табыўы аңсат болады.

2-қәдем
Көбинесе фейк сүўрет еки сүўреттен жасалады. Буған гүман туўса, сүўретти 
қәлеген график редакторда бөлимлерге бөлиң ҳәм ҳәр бир бөлимди өз алдына 
табыўға ҳәрекет етиң.

3-қәдем
 Фотоны жалғанластырыўда көбинесе сүўреттиң еки бөлими бирлестириледи, 
бунда бир яки еки бөлим айландырылады. Излеў нәтийжели болыўы ушын 
сүўретке график редакторда ислеў бериң ҳәм излеўди тәкирарлаң.

4-қәдем

FotoForensics сервиси сизге фотосүўреттиң санлы ислеў бериўден өткенлигин 
тексериўге имкан береди. Ол “қосымша сызылған”, киргизилген, редактор-
ланған тараўларды киргизиў имканын береди. Бағдарлама сондай сүўретти бе-
реди, онда өзгертилген фрагментлер басқаларының фонында өзгерип турады.

5-қәдем

Фейклерди жаратыў усылларынан бири — бул ҳақыйқый сүўретлерге жалған 
комментлер жазыў. Сол себепли суўретлерге жазылған комментлерди дыққат 
пенен оқың, себеби еки уқсас сүўретте түрли тәрийиплер келтирилген болыўы 
мүмкин.

6-қәдем

Сүўрет дәрегин URL файлдан билип алыў мүмкин. Файл атындағы көп санлы 
цифрлар барлығы фотоның социаллық тармақлардан алынғанынан дәрек бе-
риўи мүмкин. Facebookтағы айырым фотосүўретлер атында оны басып шығарған 
пайдаланыўшының ID бар. Мәселен:

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11201814_ 
10205461106940119_14108132172630558502_n.jpg?oh= 
81a37240658c3d38e2f96385299ae6a9&oe=563E6830.

Ортадағы 15 сан — бул пайдаланыўшының сийрек номери. 
Излеў қатарына Facebook.com/10205461106940119 деп жазамыз 
ҳәм фотоны жүклеген пайдаланыўшы бетин табамыз.

7-қәдем

Идентификацияға сүўреттеги визуал информация да жәрдем береди: жол 
белгилери, разметка, автомобиль белгилери, жайлар, пейзаж элементлери. 
GoogleMapsStreetView яки Wikimapia бар фотоны салыстырыў мүмкин болған 
түрли орынлардың сүўретин көрсете алады.Geofeedia — бул излеў системасы 
болып, социаллық тармақлардағы постларды геолокациясы бойынша табыў 
имканын береди. Сервис Тwitter, Flickr, Youtube, Instagram ҳәм Picasa постла-
ры менен ислейди ҳәм GPS тен пайдаланады. Нәтийжелер коллаж түринде 
келтириледи.
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8-шынығыў.

Аккаунттың ҳақыйқыйлығын тексериў алгоритми

Басқышлар  ҳәрекетлер 

1-қәдем

 Адам яки бот екенлигин анықлаў. 

Жеке мағлыўматларға, дослардан келетуғын постларға итибар қаратамыз, 
шығыўлар бойынша комментлер бар ма яки бул әйтеўир сүўретлер ме? 
Авторлық шығыўлар жоқлығы биз бот пенен сөйлесип атырғанымыздан дәрек 
береди.

2- қәдем

Аккаунтта неше публикация бар? 

Түрли тематикалық бағдарлар бойынша 2–3 перепост — исенбеў ушын тийкар 
болады.

3- қәдем

Аккаунт қашан жаратылған? 

Көбинесе троллинг ушын ҳүжимге ушыраған посттан соң социаллық тар-
мақларда аккаунтлар жаратылады. Буннан басқа, жақында жаратылған болса, 
онда бары-жоғы 2–3 публикация болса, бул да гүманлы.

4- қәдем Профилинде жумыс орны, оқыў орны, жасаў мәнзили, қызығыўлар тараўы бой-
ынша информация бар ма?

5- қәдем Пайдаланыўшы социаллық тармақлардағы қандай бетлерге жазылған, ол кире-
туғын топарлар темасы информация менен байланыслы ма?

6-қәдем Профилдеги фотосүўрет бойынша излеў қандай нәтийжелерди бермекте?

7-қәдем Пайдаланыўшының никнейм бойынша излеўи қандай нәтийже бермекте?

8-қәдем Жуўмақ шығарамыз ҳәм қарар қабыл етемиз.
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ГЛОССАРИЙ
Аудитория — бир басылымға улыўма қызығыўы себепли бирлескен оқыўшылар, 
телетамашагөйлер, радиотыңлаўшылар топары.

Блог — 1. Ўақыялардың интернет-журналы, интернет-күнделик, онлайн-күн-
делиги — вебсайт, оның тийкарғы мазмуны — текст, сүўрет яки мультимедиадан 
ибарат турақлы қосылып баратуғын жазыўлар болып, олар керисинше хронологи-
ялық тәртипте келтирилген, басқа ресурсларға қысқаша тәрийиплер ҳәм шолыўлар 
келтирилген болады. Блогтың дәстүрий күнделиктен айырмашылықлары орталық 
пенен белгиленеди: блоглар әдетте ғалаба болып, онда басқа оқыўшылар автор 
менен ғалаба пикирталасқа кирисе алады. 2. Персонал сайтлар, тийкарынан 
блог ийесиниң жеке жазыўлары ҳәм пайдаланыўшылардың усы жазыўларға 
шолыўларынан ибарат болады.

Блоггер — өзиниң персонал блогын жүргизиўши шахс.
Брифинг (инг., briefing; brief — қысқаша сөзинен) — рәсмий шахслардың ғалаба 

хабар қураллары ўәкиллери менен ушырасыўы. Онда қысқаша тәризде белгили бир 
мәселе бойынша рәсмий көзқарас яки халықаралық сөйлесиўлерде, жыйналысларда, 
конференцияларда қатнасып атырған тәреплер менен келисилген көзқарас, олардың 
процеси, тәреплердиң көзқараслары ҳаққындағы хабар ҳәм т.б. лар сөз етиледи.

Бэкграунд (варианты: бэкграундер) — ўақыя әтирапындағы “фон” (қосымшалар, 
толығырақ мағлыўматлар), оған алып келген яки себеп болған нәрселер ҳаққындағы 
мағлыўматларды нәзерде тутады. Бул сенсация, жаңалық емес, ал қосымша ҳәм 
толығырақ мағлыўматлар болып, олар сүўретлеў формасына ҳәм текст қурамына 
тәсир көрсетеди. Әдетте, бэкграундер баянлаў тәризиндеги бирден-бир ҳәм 
жуўмақланған “ўақыяны” билдиреди. Ол белгили бир теманы сәўлелендиреди 
яки ўақыя әтирапындағы ҳәм журналистлер тәрепинен пайдаланылыўы мүмкин 
болған ҳалатларды анализлейди.

Киритпе — үлкен ҳәриплерде терилген, рамкадан, заливкадан яки сызықлардан 
пайдаланып, ғәрезсиз текст сыпатында рәсмийлестирилген тексттиң әҳмийетли 
бөлеги яки жарқын фразасы. Киритпе текст ишине жайластырылады, ол тексттиң 
үлкен массиви көринисин “жеңиллестиреди”. Лид ўазыйпасын атқарып, текстти 
оқыўға қызықтырады.

Дедлайн (сленг — тәрийип, инглисше — deаdline — “өлим сызығы”) — мате-
риалды номерге тапсырыўдың ең соңғы мүддети.

Медиа-тәсир — медиатекстлердиң аудиторияға тәсири: билимлендириў 
ҳәм тәрбия тараўында, сананы раўажландырыў, ҳәрекетлерди, көзқарасларды, 
реакцияларды, жуўапларды информация тарқатылыўын ҳәм т.б. раўажландырыў.

Медиа-мәденият — медиатараўында материаллық ҳәм интеллектуал қәдири-
ятлар бирлиги, сондай-ақ, жәмийетте тәкирар ислеп шығарыў ҳәм әмел етиўдиң 
тарийхый қарар тапқан системасы; аудиторияға қатнаслы «медиа-мәденияты» 
ҳәм «аудиовизуал мәденият» шахстың раўажланыў дәрежесиниң системасы бола 
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алады, медиа-текстин қабыллайды, баҳа бере алады, таллай алады, медиа-шығар-
машылық пенен айналысады, медиа-тараўындағы жаңа билимди меңгереди.

Медиа-текст — медиа-өнимниң анық нәтийжеси: информацияны тәрийиплеўши 
ҳәм медианың қәлеген түри ҳәм жанрында баянланған хабар (газета мақаласы, 
телееситтириў, видеоклип, фильм ҳәм т.б.).

Медиатил — анық медиа-текстлерди жаратыўда пайдаланылатуғын тәрийиплеў 
қураллары ҳәм усыллары комплекси.

Медиа-саўатлылық — «медиа-текстлерди қабыл етиў, жаратыў, анализлеў, 
оларды баҳалаў, бүгинги күнде дүньяда медианың әмел етиўине байланыслы 
социол-мәдений ҳәм сиясий контекстти, медиада пайдаланылатуғын кодли ҳәм 
репрезентациялық системаларды түсиниў бойынша раўажланған көнликпеге ийе 
медиа-саўатлы инсанды таярлаў процеси; бундай инсанның жәмийеттеги турмысы 
пуқаралық жуўапкершилиги менен байланыслы болады».

Медиа-сын — «журналистиканың өз алдына тараўы болып, жәмийетке ҒХҚ 
искерлигиндеги жаңа әлемди ҳәм тенденцияларды аңлаўда жәрдем бериўге 
хызмет етеди. Соның менен бирге ол рефлексия, заманагөй баспа информацияны 
ҳәм электрон баспасөзди аңлаўдың өзине тән усылы, жәмийет айнасы есапланып, 
базар орталығына түсип қалған ғалаба хабар қуралларының абзаллықлары ҳәм 
кемшиликлерин көрсетиўге мөлшерленген”. 56

Медиа-билимлендириў — педагогика бағдары болып, “ғалаба информация 
коммуникациялары (баспасөз, телевидение, радио, кино, видео) нызамшылықларын 
үйрениўге қаратылған. Медиа-билимлендириўдиң тийкарғы ўазыйпалары: жаңа 
әўладты заманагөй информация шараятында жасаўға, реал информацияны қабыл 
етиўге таярлаў, инсанды оны түсиниўге, оның руўхыятына тәсири ақыбетлерин 
аңлаўға үйретиў, техникалық қураллар жәрдеминде коммуникацияның вербал 
емес түрлери тийкарында сөйлесиў формаларын өзлестириўге ерисиў”.

Digital-агрессия — бул санлы орталық инсан руўхыятына көрсететуғын басым 
<…> бул қопаллық, ҳүрметсизлик, улыўма қабыл етилген нормаларды бузыў, 
бузғыншы ҳәрекет ҳәм зыян жеткериў, басқа адам аймағына ҳүжим етиў, суғылысып 
кириў, қәўип яки туўрыдан-туўры зорлық көрсетиў.

Дата журналистика — мағлыўматлар журналистикасы (инг. Data journalism) — 
журналистикадағы бағдар, оның тийкарында мағлыўматларға ислеў бериў ҳәм 
олардан журналистлик материалды таярлаўда пайдаланыў. Мағлыўматлар белгили 
журналистлик ўақыяны ашып бериўге де, оның дәреги болып та хызмет етиўи 
мүмкин. Мағлыўматлар журналистикасының раўажланыўы үлкен көлемдеги 
мағлыўматларды сақлаў ҳәм оларда ислеў бериўге имкан бериўши технология-
лардың раўажланыўы менен ҳәм информацияның еле де ашық болыўына қарай 

56	Короченааш	А. П.	«Пятая	власть?»	Феномен	медиа-критики	в	контексте	информационно-
го	рынка.	http://old.kpfu.ru
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ҳәрекетлениў менен байланыслы. Мағлыўматлар журналистикасы информатика, 
дизайн ҳәм статистика сыяқлы тараўлар менен байланыслы.

Троллинг— бул пайдаланыўшының унамсыз реакциясына ерисиў ушын қастан 
провокация түриндеги хабарлардың жәрияланыўы. Бунда басқа адамды яки адамлар 
топарын провокация етиў мүмкин. Тармақ троллары да топар болып ҳәрекетлениўи, 
муўапықластырылған яки тосаттан психологиялық ҳүжимлер уйымластырыўы мүмкин. 57

Компьютер саўатлылығы (computer literacy) — компьютер техникасынан 
пайдалана алыў, информатика тийкарлары, информация технологияларын билиў. 
Жақын түсиниклер: информациялық саўатлылық (information literacy), медиа 
компетентлилик (media competence), медиа-копетенция, медиаға байланыслы 
компетентлилик, медиа-саўатлылық (media literacy).

Медиаға байланыслы компетентлилик (media compentence) — шахс тийкар-
лары, билимлери, қәбилетлери бирлиги (көрсеткишлер: мотивациялық, контактлық, 
информациялық, перцептив, интерпретациялық/баҳаланатуғын, әмелий-операция-
 лық, искерлик, кератив), олар медиа-текстлерди таңлаўға, олардан пайдаланыўға, 
сын анализлеўге, баҳалаўға, түрли көринисте, формада ҳәм жанрларда корсетиў 
ҳәм жеткериўге, медианың жәмийетте әмел етиўине байланыслы қурамалы 
процесслер анализине көмеклеседи.

шахстың информацияға байланыслы мәденияты (information culture of 
personality) — адам улыўма мәденияттың қурамлы бөлимлеринен бири; дәстүрий 
ҳәм жаңа информациялық технологиялардан пайдаланған ҳалда индивидуал 
информация талапларын сәйкес рәўиште қанаатландырыў бойынша еркин искер-
ликти тәмийинлеўши информациялық дүньяқарас, билим ҳәм көнликпелер 
системасы бирлиги. Табыслы профессионал ҳәм профессионал емес искерликтиң, 
сондай-ақ, шахстың информациялық жәмийетте социаллық қорғалыўының әҳмий-
етли факторларынан бири (Н. И. Гендина, 2002).

Медиа-тәсир — (effects, media effects) — медиа-текстлердиң аудиторияға 
тәсири: билимлендириў ҳәм тәрбия тараўында, сананы раўажландырыў, ис-ҳәре-
кетлер, көзқараслар реакциялар, жуўапларды, информация тарқатылыўын қәли-
плестириў ҳәм т.б.

Медиа-қабыл етиў — (media perception): “медиа-барлықты”, медиа-текстлер 
авторлары туйғылары ҳәм пикирлерин қабыл етиў.

Медиа-саўатлылық — (media literacy) — медиа-билимлендириў яки медианы 
үйрениў нәтийжеси. “Медианы қаншелли көп үйренсеңиз (медиа жәрдеминде), 
соншелли медиа-саўатлы боласыз: медиа-саўатлылық — бул тәжирийбе өткериў, 
шолыў, медиа текстлерди анализлеў ҳәм жаратыў көнликпеси».58

57	Что	такое	digital-агрессия.	Эксперт	MediaToolbox.ru	Максим	Корнев,	http://sdelano.media/
project/stoptrolls/
58	Worsnop,	C.	Screening	Images:	Ideas	for	Media	Education	(1999).	Mississauga,	Ontario:	Wright	
Communications.
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Медиа-саўатлылық (media-literacy) — хабарлардан пайдаланыў, талқылаў, 
баҳалаў ҳәм оларды түрли вариантларда (messages) узатыў көнликпеси».59

Медиа-билимлендириў (media education) — шахстың ғалаба коммуникация 
қураллары (медиа) жәрдеминде ҳәм материалында раўажланыўы процеси, буннан 
мақсет медиа менен байланыс орнатыў мәденияты, дөретиўшилик коммуника-
тивлик уқыпларын, сын көзқарасын, медиа-текстлерди толық қабыл етиў, шолыў, 
анализлеў ҳәм баҳалаў көнликпелерин қәлиплестириў, медиа техника жәрдеминде 
өзлигин көрсетиўдиң түрли формаларын үйрениўден ибарат. Усы процесс жәрде-
минде өзлестирилген медиа-саўатлылық адамға телевидение, радио, видео, 
кинематограф, баспасөз, Интернеттиң информация майданы имканиятларынан 
нәтийжели пайдаланыўға жәрдем береди.

“жумсақ жаңалық” — информацияны узатыў формасы, бунда қандай да бир 
ҳәдийсениң жуўмақ нәтийжесине емес, ал толығырақ мағлыўматларға тийкарғы 
итибар қаратылады.

Рерайтинг — ҳәр түрли дәреклерден пайдаланып, басқа авторлардың матери-
алларын қайта бериў арқалы жаңалық ҳәм мақалалар жазыў, сол тәризде өзиниң 
оригинал текстин жаратыў.

Социаллық тармақ — социаллық байланысларды жаратыў, өз ара байла-
нысларды орнатыў, информацияға ислеў бериў ҳәм тарқатыў имканын бериўши 
онлайн-сервис, сайт. Социаллық тармақлардың тийкарғы өзгешеликлери: ҳәр қыйлы 
мағлыўматлар менен алмасыў бойынша шекленбеген имканиятлар. Социаллық 
тармақ сайты өз пайдаланыўшыларына “дослары” арасындағы байланысларды 
бақлаў, түрли топарларға қосылыў, топарлар дүзиў, өз профилиндеги мағлыўмат-
ларды улыўма пайдаланыў ушын ашыў яки жабыў, “дослары” қалдырған контентке 
комментарий жазыў ҳәм басқа көплеп имканиятларды береди.

Тайм-лайн (Timeline) — жәрияланған басылымларыңыз тарийхын билдиреди, 
бул бәрше ўақыяларыңыздың хронологиялық тәртиптеги лентасы.60

Альтернатив фактлер — бул оларды тексериў имканияты жоқ фактлер (“Бул 
фактлер емес. Бул жалған” — NBC баслаўшысы Чак Тодд сөзинен).

Гендер статистика — статистиканың ҳәр бир дәстүрий тараўы, бөлими есапла-
нады, еркеклер ҳәм ҳаял-қызлардың реал турмысын сәўлелендириўши статисти-
калық мағлыўматларды индентификация етиў, жаратыў ҳәм тарқатыў ушын хызмет 
етеди, сондай-ақ, гендер сиясатын ислеп шығыўда есапқа алынады.61

Верификация (ингл. — verification) — логикалық усыллар жәрдеминде қабыл 
етилген ҳәм узатылған информациялардың муўапықлығын анықлаў.

59	Kubey,	R.	Media	Education:	Portraits	of	an	Evolving	Field.	In:	Kubey,	R.	(Ed.)	Media	Literacy	in	
the	Information	Age.	—	New	Brunswick	&	London:	Transaction	Publishers,	1997,	p.2.
60	IQ-coaching	образовательный	портал.	http://www.iq-coaching.ru
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Ботлар — мистификатор-авторлардың айрықша түри; ҳәр қандай Интернет 
пайдаланыўшысы ҳәрекетлерине уқсас операцияларды орынлаўшы бағдарламалар.

Дезинформация — информацияның айрықша түри, ол аудиторияға барлықтың 
надурыс көринисин усынады.

Кросс-чек — профессионаллар шеңберинде өз ара тексериў системасы.
Медиамистификация — ҒХҚ ушын жарқын информациялық ўақыя сыпатында 

хызмет ететуғын, бир неше конкрет дәлиллер менен ҳақыйқатлығы тастыйықланған, 
информациялық майданда қурылған ҳәм тастыйықланған жалған ўақыя (қубылыс).

Медиафейк — медиада дезинформацияның режели тарқатылыўы.
Мистификация — жоқ фактлерди усыныў арқалы адамларды әдейи шалғытыўға 

урыныў.
Мокьюментари (инг, mockumentary, to mock «жалғанлаытырыў», «үстинен 

күлиў» ҳәм documentary «ҳүжжетли» сөзлеринен алынған) — жалған ҳүжжетли 
фильм; оның жанрына барлықты имитация етиў тән.

илимий мистификация — адамлардың турмыслық талапларын қанаатлан-
дырыўға қаратылған утилитар характердеги мақала.

Пранкерлар — мистификатор-авторлардың бир түри, олар телефон қоңы-
раўларын әмелге асырады яки Интернетте жалған аккаунтлерди жаратады.

Троллар — бул Тармақтан пайдаланыўшылар, әдетте, тармақтағы өз ара бирге 
ислесиў қағыйдаларын бузады, келиспеўшиликлерди келтирип шығарыў ушын 
түрли агрессив ҳәм масқаралаўшылық ҳәрекетлерди әмелге асырады.

Троллинг — оның жәрдеминде троллар — реал адамлар тәрепинен басқа-
рылатуғын профиллер арқалы хабарлар тарқатылатуғын шөлкемлескен система.

Факт — реал болып өткен ўақыя ҳаққындағы ҳақыйқый, тексерилген билимлер.
Фактоид — жарым-жартылай тексерилетуғын сүўретлеўши информация, себеби 

ол жүз берген ўақыяны жарым-жартылай сәўлелендиреди.
Фактчекинг — фактлерди тексериў, оның жәрдеминде жәрияланған фактлер 

менен ҳақыйқатта бар болған фактлер арасындағы сәйкессизликлер анықланады.
Hooks –синон. Информациялық ўақыя (newsbreak, inject, инфоповод) — жәмий-

етшиликтиң қәлиплесиўине ҳәм информациялық қоллап-қуўатланыўына, ҳәр қыйлы 
көзқарасты қәлиплестириўге, информациялық ўақыя предметине көзқарасты 
дүзетиўге хызмет ететуғын ўақыя.

Emotional Transfer (эмоционал көширме) — бул эмоциялар генерациясы 
процеси болып, буннан мақсет оларды контентке көшириў. Мәселен, Кока-кола 
рекламасында бахытлы ҳәм шырайлы инсанлар көрсетиледи, бирақ, өнимниң 
өзи ҳаққында сөз болмайды. Бунда гәп сиз өзиңизди жақсы сезиўиңиз ҳәм усы 
туйғыны брендке яки өнимге бериўиңиз ҳаққында бармақта. Бул медиа тәрепинен 
манипуляция етиўдиң биринши санлы ҳәм ең әҳмийетли процеси саналады.
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