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«Мен – медиа!» білгірлер клубы» 
медиа-білім беру курсы бойынша мұғалім мен оқушының ресурстық кітабы

Бұл кітап Жасөспірімдер үйінде тұратын жетім балаларды интернаттан кейінгі сүйемелдеу үшін медиа және цифрлық 
сауат бойынша қосымша жалпы дамыту бағдарламасы шеңберінде дайындалды.

Авторлар: Татьяна Голубцова, Вера Кисленкова
Дизайнер – Елена Бирюкова
Тапсырыс беруші – Ольга Свириденко

Кітапта ашық коды бар Pixabay, Freepik фотобанктерінен алынған фотосуреттер мен иллюстрациялар пайдаланылды.

«Мен – медиа!» білгірлер клубы» медиа-білім беру курсы бойынша мұғалім мен оқушының ресурстық кітабы/ 
Т. Голубцова, В. Кисленкова. – 1-басылым – 68 б. (Қосымша білім беру шеңберінде оқытуға арналған оқу құралы)/ 
«Эстамп» ЖК – 2021 ж.

Медиасауат – бұл цифрлық технологиялар ғасырындағы қажетті дағды. Бұл әр түрлі медианы жақсы шарлау және олар-
дың мәнін түсіну мүмкіндігі. Бұл дағдылар Жасөспірімдер үйлерінің тәрбиеленушілері мен түлектеріне оларды әлеумет-
тік бейімдеу және дербес өмірге дайындау аясында қажет. Бұл оқу құралы тәрбиешілерге оқу процесін нақты жағдайлар-
ды модельдейтін ойын түрінде ұйымдастыруға көмектеседі. Оқу құралы екі бөлімнен тұрады: сипаттамалық және толық 
оқу процесін ұйымдастыруға көмектесетін презентациялық. Бұл құрал Жасөспірімдер үйлерінің базасында медиасауат 
сабақтарын өткізуге арналған «Мен – медиа!» білгірлер клубы» оқу-әдістемелік кешенінің бір бөлігі.
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МОДУЛЬ 1
 

ЗАМАНАУИ АДАМҒА АРНАЛҒАН 
МЕДИА САУАТ
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Модуль 1 
Заманауи адамға арналған медиа сауат

МОДУЛЬДІҢ МАҚСАТЫ: медиа сауаттың негізгі ұғымдарын және оның біздің өміріміздегі рөлін зерттеу.

      МОДУЛЬДІҢ МІНДЕТТЕРІ: 

• медиа саланың негізгі түсініктерімен танысу;

• ақпараттың түрлері мен қасиеттерін білу;

• қазіргі қоғамдағы БАҚ-тың рөлін зерттеу;

• ақпаратты бұрмалаудан қорғау тәсілі ретінде сыни ойлаумен танысу;

• ақпаратты манипуляциялаудың жағымсыз салдарымен танысу.

АҚПАРАТ — қазіргі әлемнің негізі. Ол тек БАҚ жаңалықтары немесе әлеуметтік 
желі лентасы ғана емес, ол айналаның бәрін қамтиды. 

Мәліметтерді ұсыну тәсіліне байланысты ақпарат түрлері: мәтін, дыбыстық (ау-
дио), визуал (видео), сандық, графикалық.

Бізді қоршаған әлемді біле отырып, әрқайсымыз ол туралы өзіндік идея қалып-
тастырамыз. Біз күн сайын жаңа нәрсе білеміз – ақпарат аламыз.

АҚПАРАТ — бұл ұсынылу түріне қарамастан, адамдар, объектілер, фактілер, 
оқиғалар мен процестер туралы барлық мәліметтер. 

Ақпарат – біздің белгілі бір 
ақпаратты қабылдау және 
өңдеу нәтижесінде алатын 
біліміміз. Кез келген матери-
алдық объект ақпарат тасы-
малдаушы бола алады.

«Ақпарат» термині латынша information – түсіндіру, баяндау, 
мәліметтер жиынтығы сөзінен шыққан. 

ТАПСЫРМА: 

Әр ақпарат 
түріне 
2 мысалдан 
келтіріңіз.
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АҚПАРАТТЫҢ 
ҚАСИЕТТЕРІ:

• объективтік/субъективтік;

• толықтық;

• өзектілік;

• дәлдік;

• жылдамдық;

• түсінікті болу.

Ақпарат біреудің ой-пікіріне тәуелді болмаған жағдайда объективті. 

АҚПАРАТТЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ   — 
қазіргі уақыттағы маңыздылығы, оған сәйкестігі. Тек уақытылы алынған 
ақпарат пайдалы болуы мүмкін. Өзектілігін жоғалтқан ақпараттың мысалы - 
былтырғы газет. Ақпараттың ескіруі – бұл уақыт өткен сайын оның құнының 
төмендеуі. Ақпаратты ескіртетін уақыттың өзі емес, оны толығымен немесе 
ішінара нақтылайтын, толықтыратын немесе жоққа шығаратын жаңа ақпарат-
тың пайда болуы.

Ақпаратты түсінуге және шешім қабылдауға жеткілікті болса, оны толық деп 
атауға болады.

АҚПАРАТТЫҢ ДӘЛДІГІ  — 
шындыққа сәйкестік, сенімділік.

ЖЫЛДАМДЫҚ — 
ақпаратты аудиторияға жеткізу жылдамдығы. Ақпараттық агенттіктер ең жедел 
ақпарат құралдары болып табылады. 

ТАПСЫРМА:

1. Бұқаралық ақпарат құрал-
дарынан кешегі лентасынан 
ескірген (өзектілігін жоғал-
тқан) ақпаратты табу.

2. Ақпарат көздерін жыл-
дамдығының кему ретімен 
орналастырыңыз: газет, 
жаңалықтар сайты, жур-
нал, жаңалықтар агенттігі, 
теледидардағы кешкі жаңа-
лықтар.

3. Ақпараттың объективті 
екендігін топта талқы-
лаңыз: «Политехникалық 
колледж студенттері әле-
уметтік желілерде дауыс 
беру арқылы жылдың үздік 
оқытушысын таңдады. 
Нәтижесінде Айгүл Ахме-
това жеңіске жетті». Үздік 
оқытушыны таңдаудың 
осындай жолын объективті 
деп атауға бола ма?
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БІЗДІҢ ҒАСЫР  — ақпаратты шектен тыс тұтыну ғасыры.

ӘР МИНУТ САЙЫН:
• Интернетке 204 000 000 электрондық пошта жіберіледі

• Facebook-те 6 000 000 парақша, 20 млн фотосурет қаралады және 2 
460 000 пост жарияланады

• Youtube-те 1 300 000 бейне ойнатылады. Ал сол порталда жалпы 
ұзақтығы 72 сағат болатын бейне хабарламалар жүктеледі. Яғни 
Youtube-ке бір минутта жүктелген видеоны көру үшін сізге тамақ пен 
ұйқыға үзіліссіз 3 күн қажет болады

• Googlе іздеу жүйесі минутына 4 000 000 сұранысты өңдейді

• Бір минут ішінде WhatsApp-қа 347222 фотосурет жіберіледі

• Twitter-де 277 000 хабарлама жарияланады

• Instagram-да 216 000 хабарлама бар.

Кез келген ақпарат хабарламалар арқылы беріледі. Бұл оның үш маңызды ком-
поненті бар екенін білдіреді. Кім және қандай мақсатта, кімге және ненің көме-
гімен ақпарат жібереді.

АВТОР, АҚПАРАТ КӨЗІ          БАЙЛАНЫС АРНАСЫ, 
ДЕЛДАЛ, МЕДИА          АДРЕСАТ, АУДИТОРИЯ

МУЛЬТИМЕДИА — ақпаратты бірнеше арналар арқылы бір уақытта жіберу. 
Мысалы, компьютерлік ойын.

МАСС-МЕДИА — бұл ақпаратты бір уақытта саны шектеусіз адамдарға жіберу 
құралы. Бұқаралық ақпарат құралдарының синонимі (БАҚ).

Медиа – ақпаратты 
адамдарға жеткізу құралы. 

ТАПСЫРМА (топ):

Жасөспірімдер үйінде спорт-
тық эстафета өткізіледі, оған 
барлық тілек білдірген тәрбие-
ленушілер қатыса алады. Осы 
оқиға туралы өз хабарламаңы-
зды құрастырыңыз. Хабарла-
мыңызды қажетті аудитори-
яға жеткізетін ақпарат көзін, 
адресатты және медианы 
анықтаңыз/ойлап табыңыз.
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Бір материал әртүрлі функ-
цияларды біріктіре алады. Бұл 
мақсаттарды нақты матери-
алдардан көре білу маңызды.

САУАТ           КОМПЬЮТЕРЛІК САУАТ
АҚПАРАТТЫҚ САУАТ 

МЕДИА САУАТ

Терминнің кең мағынасындағы сауат дегеніміз – белгілі бір тілде оқу мен жазу 
қабілеті ғана емес, сонымен қатар грамматика мен емле нормаларына сәйкес 
жаза білу.

Компьютерлік сауат – компьютерде жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

Ақпараттық сауат – компьютерде жұмыс істеу, сонымен қатар ақпаратты 
іздеу және өңдеу дағдылары.

Медиа сауат – түрлі медиадағы хабарламаларды түсіну, талдау, бағалау 
және құру.

МЕДИА САУАТ ДЕГЕНІМІЗ АДАМНЫҢ КЕЛЕСІДЕЙ ҚАБІЛЕТТЕРІ:

• БАҚ-тың рөлі мен функциясын түсіну;

• медиа мазмұнды сыни тұрғыдан талдау және бағалау (ақпарат, еркін 
түрдегі хабарламалар);

• өз медиа-контентіңізді дайындау (өз бетінше жасау).

Интернет жүйелі түрде пайда болғанға дейін (яғни үнемі) қоғамға тек БАҚ, оларда 
жұмыс істейтін журналистер ғана ақпарат берді. Массмедианың осындай бөлігін 
журналистика деп атайды. Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) – бұл техника-
лық құралдардың көмегімен қоғамға немесе оның жекелеген топтарына ақпарат-
ты ашық түрде беру үшін құрылған журналистік ұйымдар. БАҚ әлеуметтік маңы-
зды ақпаратты жинайды, өңдейді (талдайды), содан кейін оны өз аудиториясына 
жібереді (таратады).
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БАҚ-ТЫҢ ҚЫЗМЕТІ (МАҚСАТТАРЫ): 

• Ақпараттық – әртүрлі әлеуметтік маңызы бар ақпараттарды ұсыну.

• Тәрбиелік – адамдарды белгілі бір құндылықтар, нормалар, мі-
нез-құлық үлгілеріне баулу. 

• Бақылау – билік органдарының қызметін талдау және бағалау.

• Насихат – ереже бойынша, біржақты немесе бұрмаланған ақпараттар 
арқылы қоғамдық пікірді қалыптастыру, бұқаралық санаға әсер ету.

• Көңіл көтеру – релаксацияға, ләззат алуға, проблемалардан алшақта-
туға арналған материалдарды ұсыну.

• Жарнама – аудитория арасында белгілі бір қажеттілікті, тілектерді, 
мотивацияны қалыптастыру. Жарнама әлеуметтік (әлеуметтік маңыз-
ды идеяларды, құндылықтарды, мінез-құлықты насихаттау, білім беру 
функциясымен қиылысу) және коммерциялық (белгілі бір өнімді немесе 
қызметті сатып алуға итермелеу) болуы мүмкін.

Журналистік материалдарға жоғары талаптар қойылады. Бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы ақпарат объективті, толық, теңдестірілген, өзекті және түсінікті 
болуы керек. Журналистің басты міндеті – адамдарға жаңа сенімді фактілер 
туралы хабарлау.

Егер журналист материалды дайындауда біржақтылық танытпаса, егер ол 
зерттейтін тақырыбы бойынша өз пікіріне растау емес, шындықты іздесе БАҚ-
тағы ақпарат объективті болып табылады. Бұл журналистің өзінің жеке пікірі 
жоқ дегенді білдірмейді, бірақ ол өз материалдарында барлық фактілерді, тіпті 
жағдайдың оның ойындағы бейнесіне қайшы келетін фактілерді де іздеуі және 
ескеруі керек дегенді білдіреді.

Екі дауласушы тараптан басқа үшінші пікірдің де болуы мүмкін және көп 
жағдайда болуы міндетті: жағдайды сырттан бақылайтын аналитиктің бейта-
рап, сараптамалық қорытындысы.

ТАПСЫРМА (топ):

2 мәтін таңдаңыз – біреуі 
жергілікті БАҚ сайтынан, екін-
шісі республикалық БАҚ-тан. 
Сұрақтарға жауап беруге ты-
рысыңыз: материал авторы-
ның басты мақсаты қандай? 
Ол қандай құралдарды қолдан-
ды? Мақсатына жете алды ма? 
Қосымша мақсаттар бар ма?

БАҚ-тағы тепе-теңдік – 
оқиғаның, процестің, жанжал-
дың барлық тараптарына сөз 
сөйлеуге мүмкіндік берілуі.
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ТАПСЫРМА: 

Алдыңғы слайдтағы тапсырма 
бойынша таңдаған матери-
алдарыңыз объективті ме? 
Өзекті ме? Жылдам ба? Түсінік-
ті ме? Олардағы ақпаратты 
толық және теңдестірілген 
деп санауға бола ма? Жауапта-
рыңызды дәлелдеңіз.

ТАПСЫРМА: 

Ұсынылатын хабарламалар-
дың қайсы әлеуметтік жар-
нама, пропаганда, ақпарат, 
коммерциялық жарнама екенін 
анықтаңыз.

Технологияның дамуына байланысты ақпаратты шексіз адамдарға жеткізудің 
жаңа тәсілдері пайда болды.

МАССМЕДИА ТҮРЛЕРІ
ДӘСТҮРЛІ, ЖАҢА, ПІКІР КӨШБАСШЫЛАРЫ

Дәстүрлі медиа (баспа, радио, ТВ), жаңа медиа (интернет-медиа, оның ішінде 
интернет-тв және әлеуметтік желілер), пікір көшбасшылары (сарапшылар, бло-
герлер, қоғамдық пікір көшбасшылары). 

Әртүрлі массмедиадағы ақпараттың сенімділігі мен дәлдігі айтарлықтай ерек-
шеленуі мүмкін, бірақ олар дәстүрлі ақпарат құралдарымен бірдей функциялар-
ды орындайды: ақпараттандыру, ықпал ету, жарнамалау және т.б.

СЫНИ ОЙЛАУ  — 
ақырыпты немесе оқиғаны сізге көрсетілген қырынан ғана емес, әр түрлі қы-
рынан көру қабілеті. Бұл сізге бағдар табуға, дұрыс шешімдер қабылдауға және 
зиян тигізуі мүмкін нәрселерден бас тартуға көмектеседі. Сыни тұрғыдан ойлау 
болмаған кезде талдау мүмкіндігі төмендейді. Нәтижесінде біз көрген, естіген 
және оқығанның бәріне сенеміз.

Қазіргі әлемде сіздің қызметкер ретіндегі бәсекелестік 
артықшылығыңыз ақпарат емес, өйткені кез-келген адам 
оның иесі бола алады, ал ақпаратты талдай білу, маңызды 
нәрсені бөліп көрсетіп, іс жүзінде қолдана білу сізге басым-
дық береді. 
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СЫНИ ОЙЛАУ   — ақылға қонымды ойды іздеу: сіздің көзқарасыңызды және басқа пікірлеріңізді ескере отырып, қалай 
қисынға келтіріп, қалай әрекет ету керек, бұл сіздің жеке көзқарастарыңыздан бас тарту мүмкіндігі. Сыни тұрғыдан ойлау 
проблемаларды шешу кезінде маңызды.

Әр түрлі жағдайға байланысты толық ақпарат алу мүмкіндігі болмағанда, сондай-ақ оқиғаның бір бөлігін әдейі жасырып 
қалуда берілген жауапқа қанағаттанбаған сыни ойлау көмектеседі. Оның арқасында біз жауабын іздеуге болатын және ізде-
уге тиіс қосымша сұрақтар қоямыз. Көбіне біз әлдебір кемшіліктер сезілетін мәлімдемелерді кездестіреміз. «Мұнда бірдеңе 
дұрыс емес» – деп ойлаймыз және бұл мәлімдемелерден аулақ болған дұрыс деп ойлаймыз. Күмәнді пайымдауларда 
ненің дұрыс емес екенін түсінуге, өз сынымызды негіздеуге және өз дәлелдерімізді келтіруге сыни ойлау көмектеседі. 
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БАҚ МАТЕРИАЛЫНА ҚАТЫСТЫ 
СЫНИ ОЙЛАУДЫҢ САТЫЛАРЫ:

1. Материал авторы көрсетілген бе? БАҚ кімге тиісті екенін біле аласыз ба?

2. Материал не туралы? Қандай оқиға мәселе қоғамдық құбылыс жайлы ба-
яндалады? «Не болды?», «қайда орын алды?», «қашан?», «не себепті?» 
(жағдайдың пайда болу себептері), «бұл неге алып келеді?» (салдары) 
сұрақтарына жауап берілген бе. 

3. Фактілер мен жеке пікірлер бір-бірінен ажыратылған ба? Факт ретінде берлі-
ген пікір бар ма?

4. Материалдың кейіпкерлері кім? Материалды дайындау барысында кім-
дердің сұхбаттары пайдаланылған? Олар материалда оқиғаның тікелей 
қатысушысы ма?

5. Оқиғаның барлық қатысушысының өз позициясын немесе пікірін білдіруге 
мүмкіндігі бар ма? Өзге көзқарастар көрсетілген бе?

6. Осы материалға тағы кім сұхбат бере алады? Оқиғаның толық картинасын 
құрастыру үшін тағы қандай ақпарат қосу қажет? 

7. Материалда жауабы табылмаған сұрақтарыңыз қалды ма? Бәрі қисынды ма?

Осы сұрақтарға жауаптарыңыздың негізінде шешіңіз: сіз бұл материалға сене 
аласыз ба?

Сыни талдаудың бұл жолы көп уақытты, білім мен күш-жігерді қажет ететіні 
анық. Сондықтан оны барлық қатардағы материалдар үшін емес, өзіңіз үшін 
маңызды деп санайтыныңыз үшін қолданған жөн.

ҚАЛҒАН БАРЛЫҒЫ ҮШІН ҚЫСҚАША СХЕМА ҰСЫНАМЫЗ:

1. Ақпаратты кім хабарлайтыны туралы ойланыңыз/біліңіз. Дереккөз ретінде 
кімге сілтеме жасайды? Сіз бұл дереккөзге сенесіз бе? 

БАҚ материалдарына сыни 
қарау сізге манипуляциядан 
қоғануға көмектеседі.  
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2. Бұл ақпаратты қандай мақсатпен хабарлауы мүмкін?

3. Ақпаратта бәрі «сәйкес» пе – айқын, түсінікті, қисынды?

Өзіңізге күмәндану үшін орын қалдырыңыз – «мүмкін, солай шығар». Дәл сол 
ақпаратты бірнеше дереккөздерден біліп, сіз сенімді арттыра аласыз – «мүмкін 
солай».

Ескі БАҚ және жаңа медиада ақпаратты басқарудың көптеген тәсілдері 
бар. 

Есіңізде болсын:

• Әр БАҚ/адам/ұйымның өз мүдделері болуы мүмкін.

• Медиа сапалы да, сапасыз да материалдарды шығара/тарата алады. 
Бір БАҚ сапалы мазмұнды да, теңгерімсіз, кәсіби емес материалдарды 
да жариялай алады.

• Аралас нұсқасы жиі жарияланады: жалған ақпараттың бір бөлігі және 
шын бөлігі. Бұл өтірікті бүркемелейді және анықтауды қиындатады.

• Манипуляцияның құрбаны болмау үшін материалдардың мазмұны тура-
лы сұрақтар қою керек. 

Дегенмен мұндай сыни көзқарастың өзі нақты және объективті ақпарат алуға/
тұтынуға кепілдік бермейді. Мұның себебі біз үшін іздеу жүйелері мен әлеу-
меттік желілердің АЛГОРИТМДЕРІ құратын мазмұнның таңдамалылығында.

Фидтердің пайда болуымен (ұсынылған мазмұнның жаңа блоктары автоматты 
түрде жүктелетін ақпараттық лента) адамдар өз пікірінен ерекшеленетін басқа 
пікірді аз көреді. 

Топтарда моно-көріністер қалыптасады. Ақпарат пайда болатын ақпарат 
көпіршіктері сіздің әлемге көзқарасыңызды растаушы ғана. 

ТАПСЫРМА: 

Екі топқа бөлініңіздер. Бірі 
интернет пен әлеуметтік 
желілердің пайда болуымен 
біздің өмірімізде пайда болған 
артықшылықтарды, екіншісі 
кемшіліктерді жазады. Топтар-
дың пікірін дауыстап оқыңыз, 
содан кейін екінші топтың 
тізімін толықтыруға тыры-
сыңыз. Сізге мұны жасау қанша-
лықты оңай болғанын талқы-
лаңыз. Қандай кедергі болды?

МАҢЫЗДЫ:
Әр түрлі пікірлер адамдарға 
өздері мақұлдаған пікір-
лердің шеңберінен шығуға 
көмектеседі. 
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Біздің назарымыз, біздің уақытымыз тауарға айналды. Ақпараттық бизнестің 
мәні (әлеуметтік желілер, google, pinterest, LinkedIn, snapchat және т.б.) – бұл 
сіздің экранда қалатындығыңызға сенімді болу. Осы мақсатта сізді мейлінше 
қызықтыратын контент әдейі таңдалып, сізге ұсынылады. Мұны түсіну үшін 
алгоритмдер қолданылады, олар сіздің желідегі іс-әрекеттеріңізді – не көрдіңіз, 
қанша секунд және т.б. үздіксіз бақылайды. 

ІРІ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ:

1. Аудиторияны қызықтыру (жиірек қарау және көбірек парақтауы үшін)

2. Аудиторияны кеңейту (сіз қайта оралып, достарыңызды әкелуіңіз үшін)

3. Жарнамалау (сіз 1 және 2 тармақтарды орындап жатқанда олар сіздің наза-
рыңызды сату арқылы табыс табады).

МАҢЫЗДЫ:
Сіздің әрбір іс-әрекетіңізді 
бақыланады, өлшенеді, 
жазылады, талданады 
және сіздің алдағы әрекет-
теріңізді болжайтын мо-
дельдер жасалады.
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СЕНДІРЕТІН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ПАЙДА БОЛДЫ — 

бейсаналық әдеттер жасау арқылы, яғни оларды манипуляциялау арқылы 
адамдардың мінез-құлқын өзгертуге бағытталған дизайн түрі. Адамдар ойла-
маған нәрселер туралы ойлана бастайды. 

Ойламаған нәрсені көре бастайды. Өзіңіз ойламаған нәрсені сатып алады. 
Осылайша сіз өміріңіздің қымбат уақытын жарнама берушілерге сату үшін жұм-
сайсыз.

Сіздің лентаңызға мазмұнды таңдау арқылы жасанды интеллект әр адамға 
өзінің шындықтарын өз фактілерімен қалыптастырады. Ол оған басқасын көр-
сетпейді! Бұл жағдайда адамды манипуляциялау оңай. Бұл дегеніміз Труман 
шоуының 2,5 миллиард нұсқасы!

БҰДАН ҚАЛАЙ ҚОРҒАНУҒА БОЛАДЫ?

• Ұсыныстарға ермеңіз. Өзіңізге қажет нәрсені өзіңіз іздеңіз және 
таңдаңыз.

• Әр түрлі ақпарат көздерінен ақпарат алуға тырысыңыз.

• Әлеуметтік желілерде басқа 
пікірдегі адамдарға жазылыңыз. 
Бұл сіздің дүниетанымыңызды 
кеңейтеді.

• Іздеу кезінде «сандық ізді» яғни 
сұраныстар тарихын жоятын 
ақпараттық кеңейтімдерді қол-
даныңыз. 

• Ақпаратты әртүрлі іздеу жүйе-
лерінен іздеңіз.

ТАПСЫРМА: 
Әлеуметтік желілердің бірін 
таңдаңыз. Оның дизайнын, 
құрылымын, хабарлау жүйесін, 
ұсыныстарын және т.б. мұқи-
ят зерттеңіз. Назарларыңызды 
мүмкіндігінше ұзақ ұстау үшін осы 
әлеуметтік желіде не қолданы-
латынын анықтаңыз. Әдетте 
сіз бұл әлеуметтік желіге күніне 
қанша уақыт жұмсайсыз? Енді 
сіздің жауабыңызды телефоныңы-
здағы статистиканы – Параме-
трлер – Құрылғыны пайдалану 
және ата-ана бақылауын қарап 
тексеріңіз. Онда көрсетілген 
уақытты басу арқылы сіз ақпа-
рат тақтасына қол жеткізе 
аласыз, мұнда әр күн бойынша 
ақпарат жиналады: сіз қандай 
қосымшаларды қолдандыңыз және 
қанша уақыт. Егер сіз әлеумет-
тік желілерге компьютер арқылы 
да кірсеңіз, онда осы уақытты 
да қосыңыз. Егер сіз өз өміріңіздің 
көп бөлігін өзіңізге ұнайтын іспен 
айналысып, шынайы өмірде өт-
кізгіңіз келсе, онда сіз белгілі бір 
қосымшаларға шектеулер қоя 
аласыз.
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СӨЗДІК:

Ақпарат – белгілі бір ақпаратты қабылдау және өңдеу нәтижесінде алатын білім. Кез-келген материалдық объект ақпа-
рат тасымалдаушысы бола алады.

Журналистика (француз тілінен journal – күнделік, газет) – бұқаралық байланыс арналары (баспасөз, радио, теле-
дидар, кино және т.б.) арқылы тиісті ақпараттарды жинауға, өңдеуге және мерзімді таратуға арналған қоғамдық қызмет-
тің түрі.

Медиа – бұл ақпаратты адамдарға жеткізу құралы.

Мультимедиа – ақпаратты бірнеше арналар арқылы бір уақытта жіберу. Мысалы, компьютерлік ойын.

Масс-медиа – бұл ақпаратты шектеусіз адамдарға бір уақытта жіберу құралы. Бұқаралық ақпарат құралдарының сино-
нимі (БАҚ).

Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) – бұл қоғамға немесе оның жекелеген топтарына техникалық құралдарды қол-
дану арқылы ақпаратты ашық түрде көпшілікке беру үшін құрылған журналистік ұйымдар.

Компьютерлік сауаттылық – компьютерде жұмыс істеу дағдыларының болуы.

Ақпараттық сауаттылық – компьютерде жұмыс істеу, сонымен қатар ақпаратты іздеу және өңдеу дағдылары.

Медиа сауат – әртүрлі медиадағы хабарламаларды түсіну, талдау, бағалау және құру.

Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз – тақырыпты немесе оқиғаны әр қырынан көру қабілеті, қисынды іздеу: өз көзқара-
сыңызды да, басқа пікірлерді де ескере отырып, логикалық тұрғыдан қалай әрекет ету керектігі.

Фид – бұл ұсынылған мазмұнның жаңа блоктары автоматты түрде жүктелетін ақпараттық лента.

Контент – (ағылшын тілінен content – мазмұн) – бұл ақпараттық ресурстардың немесе веб-сайттардың кез-келген ақпа-
раттық немесе мазмұнды толтырылуы.

Манипуляция дегеніміз – оқырманды (мазмұнды тұтынушыны) фактілерді бұрмалау, «тиімді» ақпаратты құру және 
насихаттау арқылы бақылау тәсілі.
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ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР:
Зазнобина Л.С. Бастауыш жалпы және орта жалпы білім берудің гуманитарлық 
және жаратылыстану пәндеріне интеграцияланған медиа білім беру стандарты. 
М., 2005.

Федоров А.В., Новикова А.А. Батыстың жетекші елдеріндегі медиа білім. Таган-
рог: Кучма баспасы, 2005 ж.

https://newreporter.org/uchebnoe-posobie-po-mediagramotnosti/

https://factcheck.academy/kz/медиа-и-информационная-грамотность-у/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971_rus

РЕСУРСТАР:
https://www.youtube.com/channel/UCDZxthlPamiS9bYBTHKpb7Q

https://vk.com/threedotsca

https://www.facebook.com/threedotsCA/

https://www.instagram.com/threedotsca/

ФИЛЬМДЕР:
«Труман шоуы», 

«Әлеуметтік дилемма», 

«Сайтан Prada киеді», 

«Қолынан бәрі келетін Брюс», 

«Өрмекші адам», 

«Әлеуметтік желі», 

«Ит құйрығы бұлғаңдайды».
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МОДУЛЬ 2
 

ИНТЕРНЕТТЕГІ ҚАУІПСІЗ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ: 
СӨЗ БОСТАНДЫҒЫ ЖӘНЕ 

ЖАУАПКЕРШІЛІК
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Модуль 2 
Интернеттегі қауіпсіз мінез-құлық: 

сөз бостандығы және жауапкершілік
МОДУЛЬДІҢ МАҚСАТЫ: Адам Интернеттегі қандай әрекеттері үшін заңды жауапкершілікке тартылатынын зерттеу.

     МОДУЛЬДІҢ МІНДЕТТЕРІ: 

• сөз бостандығы құқығымен танысу;
• факт пен пікірді ажыратуды үйрету;
• жала жабу, қорлау компоненттерін түсіну;
• қандай материалдар экстремистік, заңсыз екенін түсіну;
• лайк пен репост үшін жауапкершілік (жалған ақпарат таратқаны үшін);
• «киберқауіпсіздік» түсінігін зерттеу.

Сөз бостандығы бізге өзіміз болуға, сенімімізді қорғауға, өзімізді көрсетуге мүм-
кіндік береді. Онсыз демократия мүмкін емес, бұл көптеген елдер, соның ішінде 
Қазақстан таңдаған мемлекеттік жүйе. 

Яғни кез келген адам ел азаматтарына қандай заңдар бойынша және қалай 
өмір сүру қажеттігі туралы шешім қабылдау үрдісіне қатыса алады және тіпті 
қатысуға міндетті. 

АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ДЕКЛАРАЦИЯСЫНЫҢ 
19-БАБЫ:

«Әр адам наным-сенім бостандығына және өз көзқарасын еркін білдіруге 
құқығы бар; бұл құқық өз наным-сенімін кедергісіз ұстану еркіндігін және мемле-
кеттік шекаралар тәртібіне тәуелді болып қалмай, ақпараттар мен идеяларды 
еркін іздеп, кез келген құралдар арқылы тарату бостандығын да қамтиды».

МАҢЫЗДЫ:
Сөз бостандығы – қазір-
гі әлемде адамның басты 
құқықтарының бірі.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ 
20-БАБЫ:

1. Сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Цензураға тыйым са-
лынады.

2. Әркімнің заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген тәсілмен еркін ақпарат 
алуға және таратуға құқығы бар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
құпиясы болып табылатын мәліметтер тізбесі заңмен белгіленеді.

3. Республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгертуді, оның тұта-
стығын бұзуды, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді, соғысты, әлеумет-
тік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық астамшылықты, сон-
дай-ақ қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа бас ұруды насихаттауға немесе 
үгіттеуге жол берілмейді.

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ САЯСИ ҚҰҚЫҚТАР ТУРАЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПАКТІНІҢ 
19-БАБЫ (біздің ел үшін 2006 жылдың 24 сәуірінде күшіне енді):
 
1. Әркімнің өз пікірін еркін ұстануға құқығы бар.

2. Әркімнің өз пікірін еркін білдіруге құқығы бар; бұл құқық мемлекеттік шека-
раларға қарамастан, кез келген түрдегі ақпарат пен идеяларды іздеу, алу 
және беру, ауызша, жазбаша түрде немесе баспасөз арқылы немесе көр-
кем бейнелеу формалары арқылы немесе өздері таңдаған басқа тәсілдер-
мен еркіндікті қамтиды.

3. Осы баптың 2-тармағында көзделген құқықтарды пайдалану арнайы мін-
деттер мен жауапкершіліктерді жүктейді. Сондықтан оны белгілі бір шек-
теулермен байланыстыруға болады, олар заңмен белгіленуі керек және 
қажет:

a. басқалардың құқықтары мен беделін құрметтеуге;

b. мемлекеттік қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті, денсаулықты немесе ха-
лықтың адамгершілігін қорғау үшін.

МАҢЫЗДЫ:
Құқық бар жерде әрдайым 
жауапкершілік те бар. 
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Еркін сөйлеу құқығы сіз өзіңіз қалаған нәрсені айта және тарата аласыз дегенді 
білдірмейді. Бұл құқықты шектеу біздің елдің заңнамасында белгіленген.

СӨЗ БОСТАНДЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫ – 
факт және пікір. Олар айқын ажыратылуы тиіс.

ФАКТ (ЛАТ. FACTUM – ОРЫНДАЛДЫ)  – 
сенімділігі қатаң бекітілген мәлімдеме түріндегі білім. Кең мағынада ол шын-
дықтың синонимі болып табылады. Бұл орын алған оқиға немесе нәтиже, оның 
ақиқаты өзгермейтін, шынайы, ойдан шығарылмаған. Сіз оны тексере аласыз.

ПІКІР — 
толық объективтікке қол жеткізе алмайтын тақырып бойынша пайым, көзқарас 
немесе тұжырым. Ол фактілерді түсіндіруге және оларға деген эмоционалды 
қатынасқа негізделген.

Осылайша, фактімен бетпе-бет келгенде біздің санамыз сену немесе сенбеу 
керегін түсінуге мәжбүр болмайды, оны көп сынаусыз-ақ қабылдайды. 

МЫСАЛЫ: 
«Қазір сыртта минус 10 градус». Егер сіз қараған термометр дұрыс жұмыс 
істесе, бұл факт. Мұндағы температура деңгейі туралы хабарлама факт.

«Гисметео бүгін түстен кейін Өскеменде минус 10 градус болады деп ха-
барлады». Gismeteo веб-сайтында осындай хабарлама болса, бұл факт. 
Бірақ бұл жағдайда температура деңгейінің өзі әлі факт емес. Бұл болжам. 
Факт – бұл хабарламаның сайтта болуы.

«Бүгін далада күн өте суық. Қолғап киіңіз, әйтпесе тоңып қаласыз». Бұл 
пікір, өйткені әркімнің суық туралы түсінігі әртүрлі, біреуге қолғапсыз да 
жақсы, ал біреу шынымен тоңып қалуы мүмкін.

Егер белгілі бір фактілердің арасында кенеттен пікірлер араласса, онда 
олар азырақ сынмен қабылданады.

МАҢЫЗДЫ:
Фактілерді пікірден әрқашан 
ажырата біліңіз.

ТАПСЫРМА: 

Досыңыз туралы қандай да 
бір факт айтыңыз. Кез-келген 
жаңалықтар порталынан ма-
териал таңдаңыз, ондағы фак-
тілер мен пікірлерді табыңыз.
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Жалақорлық факт ұғымымен тығыз байланысты. Ол үшін қылмыстық жауап-
кершілік қарастырылған. Жала жабуға байланысты айыпталмас үшін оның үш 
құрамдас бөлігі бар екенін түсіну керек:

1. Кез келген тұлға, ұйым, кәсіпорын туралы оның беделіне нұқсан келтіретін 
сенімсіз факт.

2. Бұл сенімсіз факт басқа адамдар арасында таралады (мысалы, әлеуметтік 
желілерді пайдалану).

3. Бұл сенімсіз фактіні таратқан адам оның сенімсіз екенін біле тұра әдейі жа-
сайды.

Үш шарт орындалған кезде ғана хабарлама заңды түрде жала деп есептелуі 
мүмкін

МЫСАЛЫ:
Сіздің тәрбиешіңіздің талғамсыз киінгені туралы ақпарат жала жабу бола 
алмайды. Себебі мұнда бастапқы компонент – факт жоқ. Тек мұғалімге 
жағымды бола қоймайтын біреудің пікірі ғана бар.

Ал «Мұғалім мені ұрып, қатты итеріп жіберді» деген сөз жала болуы және 
ол үшін адам әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Біріншіден, мұнда 
тәрбиешінің іс-әрекеті туралы факт ретінде айтылады: ол ұрды, итерді. 

Егер іс жүзінде бұл әрекет болмаған немесе оны дәлелдеудің мүмкіндігі 
болмаса, онда факт сенімсіз болып саналады. Сонымен қатар тәрбиешінің 
мұндай жол берілмейтін әрекеті туралы факт оның беделіне нұқсан кел-
тіреді. Екіншіден, егер сіз бір нәрсеге ренжісіп, осы оқиғаны ойлап тапсаңыз 
және үшіншіден, бұл туралы әлеуметтік желілеріңізде жазсаңыз, онда жала 
жабудың барлық элементтері айқын көрінеді.

Алайда заң бұзу болып табылатын қорлау фактілермен байланысы жоқ. 
Мұнда ақпаратты жеткізу түрі маңызды.

МАҢЫЗДЫ:
Егер сіз біреу туралы 
сенімді фактіні хабарла-
саңыз, бірақ оны қорлау 
түрінде жасасаңыз да, бұл 
заң бұзу болып саналады.
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ҚР ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКСIНІҢ 
131-БАБЫ:

1. Қорлау, яғни басқа адамның абыройы мен қадiр-қасиетiн әдепсiз түрде кем-
сiту – бір жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға 
не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі 
мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады.

2. Көпшiлiк алдында немесе бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телеком-
муникациялар желілерін пайдалана отырып жасалған дәл сол іс-әрекет – екі 
жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөл-
шерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғам-
дық жұмыстарға тартуға жазаланады.

МЫСАЛЫ:
Бір-біріне немесе ересектерге дөрекі сөйлеу, боғауыз сөз қолдану – қорлау. 
Назар аударыңыз, егер бұл басқалардың қатысуымен немесе сол әлеуметтік 
желілерді пайдалану арқылы жасалса, онда айыппұл мөлшері екі еселенеді.

Әр елдің құқық қорғау органдары экстремистік және заңсыз материалдардың 
таралуын болдырмау үшін әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді бақылап 
отырады. Бұл не болуы мүмкін?

СІЗ ТӨМЕНДЕГІ КЕЗ КЕЛГЕН МАТЕРИАЛДЫ ЖАРИЯЛАЙ 
НЕМЕСЕ ОРНАЛАСТЫРА АЛМАЙСЫЗ:

• экстремистік әрекеттерді жүзеге асыруға шақыратын;
• осындай іс-шаралардың қажеттігін негіздейтін;
• ұлттық және (немесе) нәсілдік артықшылықты ақтайтын немесе негіз-

дейтін жарияланымдар;
• соғыс әрекеттері немесе басқа да қылмыс жасау практикасын ақтайтын;
• этникалық, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни топқа қатысты зор-
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лық-зомбылыққа шақыратын;
• есірткі және психотроптық заттарды насихаттайтын;
• суицидті насихаттау және өзін-өзі өлтіруге ықпал ететін;
• құрамында порнографиялық сипаттағы материалдары бар;
• құрамында әдепсіз сөздер мен сөз тіркестер бар;
• заңсыз сипаттағы кез келген ақпаратты қамтитын.

Мүмкін комментарийде сіз суицидті немесе есірткі қолдануды айыптаған шығар-
сыз. Алайда репост жасау арқылы сіз заңсыз идеяларды таратасыз. Және 
біреу, керісінше, оларды қабылдауы ықтимал. Сондай-ақ кез келген пікірлер 
мен «лайктар» бұл жазбаны әлеуметтік желі лентасының рейтингінде көтереді, 
сондықтан оны одан да көп адам көреді.

БУЛЛИНГ (АҒЫЛШ. BULLYING – «ҚОРҚЫТУ», «МАЗАҚ ЕТУ», «ҚУДАЛАУ») 
ДЕГЕНІМІЗ  — ұжым мүшелерінің біріне басқалардың немесе басқа ұжым 
мүшелерінің агрессив түрде ізіне түсуі. Сонымен қатар мұнда әрдайым үшінші 
тарап - «көрермендер» болады, олардың үнсіз немесе айқын мақұлдауының 
арқасында қудалау орын алады. 

Көбіне психологиялық зорлық-зомбылық – ауызша қорқыту (қорлау, арам 
пиғылдағы және әдепсіз әзілдер, келемеждеу және т.б.), өсек-аяң тарату, бой-
кот орын алады.

Кез келген жағдайда ол ересектерден (ата-аналар, мұғалімдер, полиция) көмек 
ала алады. Ең бастысы – мәселе туралы айту.

КИБЕРБУЛЛИНГ — БҰЛ АДАМДЫ ИНТЕРНЕТТЕ ҚОРҚЫТУ.

Қосымша технологиялық мүмкіндіктердің арқасында оның қаупі арта түсті:

1. Жеке өмірге тәулік бойғы араласу. Агрессор сізге күндіз-түні әлеуметтік 
желілерде немесе SMS арқылы хабарлама жаза алады.

МАҢЫЗДЫ:
1. Біздің Интернеттегі бар-

лық әрекеттеріміз құқық 
қорғау органдары үшін 
жасырын емес. Сандық із 
қалады.

2. Құқық қорғау органдары 
үшін жарияланым және 
репост – маңызы бірдей 
іс-әрекет.

3. Полиция мен сот сіздің 
заңсыз жарияланымға 
репостты қандай ком-
ментариймен жасаға-
ныңызды әрдайым ескере 
бермейді.

МАҢЫЗДЫ:
Кез келген адам буллингтің 
құрбаны болуы мүмкін және 
бұл оның кінәсі емес.



23

Клуб знатоков «Я – медиа!»

МАҢЫЗДЫ:
Қорқыту көптеген елдерде 
құқық бұзу болып саналады.

2. Шексіз аудитория және ақпаратты тарату жылдамдығы.

3. Жалған аккаунт ашу арқылы аңдушының жасырын болуы.

4. Әлеуметтік желідегі аккаунтта жарияланған жеке ақпаратыңызды (фотосу-
реттер, бейнелер, жарияланымдар) пайдалану мүмкіндігі.

КӨП ЖАҒДАЙДА АГРЕССИЯ КЕЛЕСІ КАНАЛДАР 
АРҚЫЛЫ ЖҮРУІ МҮМКІН:

1. Жеке хабарламалар.

2. Сіздің жарияланымдарыңызға комментарийлер.

3. Сіз туралы өз аккаунтында жалған жарияланым жасау.

4. Сіз туралы жарияланымдарды «қауымдастықта» орналастыру.

Осы әрекеттердің бәріне тыйым салуға болады, агрессордың пікірлері мен жа-
рияланымдарын спам деп белгілеу немесе олар туралы әкімшіге немесе әлеу-
меттік желінің қолдау қызметіне шағым жіберу мүмкіндігі бар.

НЕ ІСТЕУГЕ БОЛАДЫ?

• бұзақылық фактісі туралы міндетті түрде ересектерге хабарлаңыз.
• өз аккаунтыңызда кибербуллинг туралы жазыңыз, бұл сіздің жазылушы-

ларыңызға, достарыңызға жағдайды түсіндіреді және олардан қолдау 
алуға мүмкіндік береді.

• сіздің досыңыз емес адамдар үшін фотосуреттерге, бейнелерге және 
қабырғаға кіруді шектеңіз.

Егер мұның бәрі көмектеспесе, онда полицияға хабарласыңыз.
Аккаунтыңызды қалай қорғауға болатыны туралы 3-модульде айтып береміз.            
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СӨЗДІК:

Сөз бостандығы – сенім бостандығы және оларды еркін білдіру құқығы; бұл 
құқыққа өз сенімдерін еркін ұстану бостандығы және кез келген тәсілмен және 
мемлекеттік шекараларға қарамастан ақпарат пен идеяларды іздеу, алу және 
беру еркіндігі жатады.

Факт (латын тілінен factum – орындалған) – нақты оқиға, растау түріндегі 
құбылыс, оның сенімділігі қатаң белгіленген. Кең мағынада ол шындықтың си-
нонимі болып табылады.

Пікір – толық объективтілікке қол жеткізе алмайтын тақырып бойынша пікір, 
көзқарас немесе тұжырым. Ол фактілерді түсіндіруге және оларға деген эмоци-
оналды қатынасқа негізделген.

Жала жабу – бұл заңмен жазаланатын әрекет, адамның немесе ұйымның бе-
деліне нұқсан келтіретін, көрінеу жалған, дәйексіз мәліметтерді тарату.

Қорлау – басқа адамның ар-намысы мен абыройын әдепсіз түрде қорлау.

Репост – (ағылшын тілінен аударғанда re – «тағы, қайта», post – «ха-
барлама, бір нәрсе туралы хабарлау») – бұл өз әлеуметтік желідегі парақ-
шаңызда басқа біреудің хабарламасын жариялау.

Буллинг (ағылшын тілінен қорқыту - «қорқыту», «мазақ ету», «қорлау») 
– бұл ұжым мүшелерінің біреуіне екінші біреудің немесе басқа топ мүшелерінің 
агрессивті түрде ізіне түсуі.

Кибербуллинг – бұл адамды Интернетте қорқыту.

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР:

Зазнобина Л.С. Бастауыш жалпы және 
орта жалпы білім берудің гуманитар-
лық және жаратылыстану пәндеріне 
интеграцияланған медиа білім беру 
стандарты. М., 2005.

Федоров А.В., Новикова А.А. Жетекші 
батыс елдеріндегі медиа білім. Таган-
рог: Кучма баспасы, 2005 ж.

https://newreporter.org/uchebnoe-
posobie-po-mediagramotnosti/

https://factcheck.academy/kz/меди-
а-и-информационная-грамотность-у/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000192971_rus

ҚОСЫМША 
РЕСУРСТАР:

https://www.youtube.com/channel/
UCDZxthlPamiS9bYBTHKpb7Q

https://vk.com/threedotsca

https://www.facebook.com/threedotsCA/

https://www.instagram.com/threedotsca/
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МОДУЛЬ 3
 

ИНТЕРНЕТТЕГІ ЦИФРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК: 
ЖЕКЕ АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ ҚОРҒАУҒА 

БОЛАДЫ
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Модуль 3 
Интернеттегі цифрлық қауіпсіздік: 

жеке ақпаратты қалай қорғауға болады
МОДУЛЬДІҢ МАҚСАТЫ: Интернеттегі цифрлық қауіпсіздік негіздерін білу және түсіну.

      МОДУЛЬДІҢ МІНДЕТТЕРІ: 

• Әлеуметтік желілердегі қауіпсіз мінез-құлықтың негізгі ережелерін үй-
рену.

• Жеке ақпаратты қорғау ережелерін оқып, тәжірибеде қолдану.
• Тыңшылық бағдарламалар мен фишинг сайттарды ажыратуды үйрену.
• Цифрлық манипуляцияның негізгі формалары туралы білу, олардың 

алдын алу.
• Жеке гаджеттерді қорғауды, оның ішінде интернетке ашық қолжетімді 

ғимаратта қалай қорғануға болатынын үйрену.

Жаппай цифрландыру көптеген артықшылықтар мен игіліктер ғана емес, со-
нымен қатар саны үнемі ұлғайып отыратын көптеген қосымша қауіптерді де 
әкеледі. Бірінші орынға жеке ақпаратты қорғау шығады. Ешкім өзінің құпиялары 
туралы көпшілік алдында айтқысы келмейді, әркімнің жеке хат алмасу құқығы 
бар, біздің кез келгеніміз фотосуреттер мен мәтіндерді рұқсатсыз пайдалануға 
қарсы боламыз – бүгінде бұл күнделікті өмір ережелері сандық әлемге көшті. 
Бірақ Интернетте біз заңды және заңсыз түрде үнемі бақылаудамыз. 

Біз өзіміздің «сандық ізімізді» сол жерде қалдырамыз: сайттарды ашып, қосым-
шаларға кіреміз, фотосуреттер қараймыз, видео көреміз, лайк қоямыз, коммен-
тарий жазамыз, мәтіндер, фотолар жариялаймыз. Мұның бәрі біз туралы біз 
қалағаннан гөрі көбірек «сөйлейді». Кейде біз «сандық ізімізге» түсетін шабуыл-
даушының не білетінін де білмейміз.

МАҢЫЗДЫ:
Желіде жарияланған кез 
келген ақпарат елеулі 
проблемалар тудыруы 
мүмкін. Сіздің ойын-сауық 
нұсқауларыңыз қылмы-
скерге сіздің хоббиіңіз, қы-
зығушылықтарыңыз бен 
құмарлықтарыңызды білу-
ге және осы білімді өз мақ-
саттары үшін пайдалануға 
көмектеседі.
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ТАПСЫРМА: 

«Бірінші ойыншы дайындалсын» 
фильмін қараңыз. Бас кейіпкер 
Уэйд Уоттс интернет кеңісті-
гіндегі қауіпсіздіктің қандай 
ережесін бұзды? Бұл неге әкеліп 
соқты?

ЖЕКЕ АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ ҚОРҒАУҒА БОЛАДЫ?

• Аккаунтыңызды кілттеп қойыңыз, сонда ададмар сіздің келісіміңізден 
кейін ғана достарыңызға қосыла алады.

• Бейтаныс адамдардың сізге әлеуметтік желіде және мессенджерде ха-
барлама жіберу мүмкіндігін шектеңіз (Интернет қызметіне байланысты).

• Әлеуметтік желіде, тіпті достарыңыз үшін де өз қабырғаңызға жазу 
мүмкіндігін жабыңыз. Есіңізде болсын – олардың да аккаунтын бұзуға 
болады.

• Өзіңіз жақсы білетін немесе өзіңіз қосуға шешім қабылдаған адамдар-
дың (сізге қызықты және оқуға пайдалы, көзқарасын қолдайтын) ғана 
достығын қабылдаңыз.

• Сізге хабарлама жазған, пікір жазған, ұнатқан немесе достарыңызға 
қосылуға тырысқан адамдардың аккаунттарын тексеріңіз.

• Әлеуметтік желіде нақты тұрғылықты жеріңізді, оқуды, телефонды және 
т.б. «есептеуге» мүмкіндік беретін ақпаратты орналастырмаңыз.

АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІКТЕ ҚАНДАЙ 
МӘСЕЛЕЛЕР БОЛУЫ МҮМКІН?

АККАУНТТЫ БҰЗУ

Белгілері: қосымша/пошта қызметі күтпеген жерден пароль сұрайды, сіздің 
аккаунтыңыздан контактілеріңізге ақпарат жіберіледі (көбінесе ақшалай қарыз 
сұрау).

АЛАЯҚТЫҚ

Мысалы, сіз білетін қауымдастықтың әкімшісі сізге хат жазып құттықтайды - сіз 
ұтыс ойынында жеңдіңіз. Қуануға асықпаңыз, бұл алдау болуы мүмкін. Сон-
дай-ақ, сіз «өзіңіздің қатысуыңызбен» бейнежазбаның сілтемесі бар хабарлама 
алуыңыз мүмкін немесе жобаның қатысушысы болу туралы ұсыныс т.с.с. 



28

Клуб знатоков «Я – медиа!»

Ал нәтиже бірдей – олар сізден ақша немесе ақпарат ала отырып, сізді алдай-
ды. Сіз өзіңіздің банк картаңыздың нөмірін алаяққа қалай жазғаныңызды неме-
се трояндық вирустың компьютерге енуіне мүмкіндік беретін сілтемені қалай 
басқаныңызды байқамай қаласыз.

ЖЕКЕ АҚПАРАТТЫ ҰРЛАУ

Әр адамда көпшілікке жариялауды қаламайтын ақпарат болады. Хат алмасу, 
фотосуреттер, видео, жеке жазбалар.

Әлеуметтік желілердің бейқам қолданушылары өздерінің фотоальбомдарында 
құжаттардың, тіпті жеке куәлік/паспорттың скандарын сақтайды (керек болып 
қалар еген оймен), ескертпелерде аккаунттарының парольдерін жазады, доста-
рына қабырғаға жарияламайтын фотосуреттерді жібереді.

Мұның бәрі біреуге қолжетімді деп елестетіп көріңіз. Бұл фотосуреттер мен 
хат-хабарларды орналастырған жағдайда сіздің беделіңізге нұқсан келуі мүмкін. 
Сіз бопсалаудың құрбанына айналуыңыз мүмкін. Сіздің банк картаңыздағы қара-
жат жоғалып кетуі мүмкін, ал сіздің төлқұжатыңызды несие алуға пайдаланады.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ АККАУНТЫМЫЗДЫ ҚАЛАЙ ҚОРҒАЙМЫЗ?

1 ДЕҢГЕЙ. 
Сенімді құпиясөз (пароль) орнату.

Аккаунтыңызға кіру үшін пайдаланушы атын (көбінесе электрондық пошта, 
телефон нөмірі) және құпиясөзді көрсету жеткілікті. Бұзу сәтті болады ма, жоқ 
па парольдің күрделілігіне байланысты.

Аккаунтты бұзу әртүрлі сценарий бойынша жүруі мүмкін, олардың ішіндегі ең 
көп тарағаны – құпиясөзді таңдау. Бұл жағдайда алаяқ арнайы бағдарлама-
ны (көбінесе қолмен) және сөздікті пайдаланып, секундына көптеген пароль 
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нұсқаларын жіберіп, аккаунтқа құпиясөзді автоматты түрде таңдайды. Сауат-
сыздық немесе қиялдың болмауына байланысты басқаларға қарағанда жиі 
қолданылатын құпиясөздер тез табылады.

Құпиясөздер менеджерін ұсынатын NordPass компаниясы 2020 жылдың ең 
танымал 10 құпия сөзін атады:

123456;
123456789;
picture1;
password;
12345678;
111111;
123123;
12345;
1234567890;
senha (португал тілінде «пароль» дегенді білдіреді).
Осы құпиясөздердің көпшілігі бір секунд ішінде бұзылуы мүмкін.

ТАПСЫРМА: 

Баламасын пайдалану арқылы 
аталған сервистерде өз құпи-
ясөзіңізді тексеріңіз. 

Құпиясөздің беріктігін тексеру 
қызметтері:

• How Secure Is My Password? 
http://howsecureismypassword.net

• Strength Test http://rumkin.com/
tools/password/passchk.php

• Kaspersky-ден Password Check 
https://password.kaspersky.com/ru
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ҚҰПИЯСӨЗДЕРДІ ОЙЛАП ТАБУ ӘДІСТЕРІ:

• Классикалық нұсқа
Классикалық нұсқада сіздің құпиясөзіңіз сегіз таңбадан артық болуы керек. Сим-
волдарда латын әріптерімен кіші және БАС әріптер, сандар мен арнайы таңба-
лар (! @ # -_ $% & және басқалары) болуы керек. Кейбір сервистерде құпиясөзде 
кеңістік (пробел) қолдануға болады, бұл хакерлердің өмірін қиындатады.

Ағылшын пернетақтасында кез келген сөзді алыңыз. Кейбір әріптерді сандар-
мен ауыстырыңыз, кіші әріп пен арнайы белгілерді қосыңыз. Мысалы, 8y! _D # 
lph1n құпиясөзін бұзу үшін 400 жыл қажет болады. Өте сенімді!

• Құпия сөз тіркесі әдісі
Есте қалатын қысқа сөйлемді таңдаңыз. Бұл 3-4 сөзден тұратын дәйексөз, 
сүйікті фильм кейіпкерінің сөз тіркесі немесе оқулықтағы жол болуы мүмкін. 
Арнайы таңбалар мен кіші әріптерді пайдаланып, оны ағылшын макетіне бос 
орынсыз теріңіз. Құпиясөз дайын! Мысалы, егер сіз «Ең бастысы – бас тарт-
пау!» деген сөйлемді қолдансаңыз, сіз Ukfdyjt-ytclfdfnmcz аласыз!

Бұл құпиясөзді ашу үшін миллиард жылдан астам уақыт қажет.

Әр кезде жаңасын ойлап таппау үшін, сіз негізгіні сәл өзгерте аласыз. Мыса-
лы, ВКонтакте үшін хаттың соңына VK әрпін (Ukfdyjt-ytclfdfnmcz! DR) қосыңыз. 
Пошта үшін – «сабын» сөзі бар нұсқа (Ukfdyjt-ytclfdnmcz! Vskj). Яғни, соңында 
немесе басында сіз үшін белгілі бір қызметпен байланысты белгілерді қосыңыз.

ҚҰПИЯСӨЗДІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ КЕҢЕСТЕР:

• Пернетақта реттеріне негізделген құпиясөздерді пайдаланбаңыз (мысалы, 
ASDFGHJKL жолы немесе екі диагональ - 3edc4rfv). Оларды алу өте оңай.

• Құпиясөз жасағанда туған күніңізді, үй жануарыңыздың атын (сізде 
болатын болса), хоббиіңізді, достарыңыздың аттарын пайдаланбаңыз. 

МАҢЫЗДЫ:
Бірнеше сервисте бір құпи-
ясөзді пайдаланбау.

ТАПСЫРМА: 

«Бірінші ойыншыға дайындал-
сын» фильмін қараңыз. Нолан 
Соррентоның бас жағымсыз 
кейіпкері құпиясөздерді жасау, 
пайдалану немесе сақтаудың 
қандай ережесін бұзды? Бұл не 
әкеліп соқты?
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Хакерлер көбінесе «әлеуметтік инженерияны» пайдаланады – олар 
бұзғысы келген адам туралы бәрін біледі. Содан кейін барлық жиналған 
деректер құпиясөзді болжауға негіз болады.

• Осы себепті танымал суретшілер мен спортшылардың аттарын, бренд 
және фильм атауларын қолданбаңыз.

• Құпиясөзіңізді әлеуметтік желідегі аккаунтта немесе мониторға жапсы-
рылған стикерде сақтамаңыз. Оларды дәптерде, кітаптағы қағаз па-
рағында немесе партадағы папкада сақтау жақсы.

2 ДЕҢГЕЙ.  
Растау арқылы қорғау

Біз аккаунтымызды дұрыс құпиясөзді енгізгеннен кейін арнайы кодты енгізу 
қажет болатындай етіп баптай аламыз. Бұл екі факторлы аутентификация деп 
аталады. Шабуылдаушылар сіздің құпиясөзіңізді анықтай алса/біліп алса да, 
олар сіздің аккаунтыңызға кіре алмайды, өйткені олар аутентификациядан өте 
алмайды.

КІРУДІ РАСТАУ ҮШІН КОДТЫ ӘРТҮРЛІ 
ЖОЛДАРМЕН АЛУҒА БОЛАДЫ:
 

• сіздің телефоныңызға СМС түрінде;

Қорғанудың ең қарапайым тәсілі: СМС кодының көмегімен кіруді растау қыз-
метін қосу. Әдетте бұл опция қызмет қауіпсіздігі параметрлерінде қосылады.

• арнайы қосымшаны қолдану;

Кодтарды геренациялау бағдарламалары кодтарды желіге қосылмай-ақ неме-
се ұялы байланыссыз да алуға мүмкіндік береді. Екі сатылы растау кодтарын 
жасау үшін кез келген қосымшаны пайдаланыңыз. Мысалы, iPhone, Android 
үшін Google Authenticator. Қосымшамен жұмыс істеу үшін «Баптау» сілтемесін 
басыңыз.

ТАПСЫРМА: 

«Уақыт» фильмін қараңыз. Ба-
сты кейіпкерлер құпиясөзді алу 
үшін әлеуметтік инженерияны 
қалай қолданды? Сіздің құпи-
ясөздеріңіз сіздің жеке басыңы-
збен есептелетін байланысқа 
ие ме?
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• резерв кодтардың тізімі түрінде;

Олар сіздің телефоныңыз қолжетімді болмағанда, мысалы, саяхат кезінде 
ыңғайлы. Әр кодты тек бір рет қолдануға болады. Оларды басып шығарыңыз, 
қауіпсіз жерге қойыңыз және логинді растайтын кодтар қажет болғанда қолда-
ныңыз.

Қазіргі уақытта екі факторлы аутентификацияны ВКонтакте, Instagram, 
Facebook, «Одноклассники», Telegram, WhatsApp мессенджерлері, Gmail, Mail.
ru, Yandex пошта қызметтері қолдайды. Қызметтің анықтамалық немесе іздеу 
жүйесіне жүгіну арқылы қызметтің қосымша қауіпсіздік қабатын қолдайтынын 
тексеруге болады.

Егер хакер сіздің сіздің аккаунтыңыздың құпиясөзін анықтай алса/біліп алса, 
онда оған код қажет болады. Ал ол тек сізде бар (SMS, қосымша немесе басып 
шығарылған түрде сенімді жерде сақтаулы).

БАСҚА БІРЕУДІҢ КОМПЬЮТЕРІНЕН АККАУНТҚА 
КІРУДІҢ ҚАУІПТІЛІГІ

Кейде кітапханада, интернет-кафеде, компьютер сыныбындағы компьютерде 
жеке аккаунтымызды (әлеуметтік желі, пошта) ашуға тура келеді.

Басқа біреудің компьютерінде бізге қарсы екі технология жұмыс істейді: брау-
зерде құпиясөздерді сақтау және сookie.

COOKIES — бұл сайтпен жұмыс істеу ыңғайлы болуы үшін сайт компьютерде 
сақтайтын деректер. Сондықтан сайт бізді «есте сақтайды» және әр кіру кезінде 
құпиясөзді қажет етпейді, соңғы кіру уақытын анықтайды және тағы басқалар. Сіз 
өзіңіздің аккаунтыңызға басқа біреудің компьютерінде кірген кезде сайт осы ком-
пьютерде cookie деректерін сақтайды. Сіздің аккаунтыңыз сіз немесе басқа біреу 
«Шығу» батырмасын басқанға дейін ашық болады. Бірақ бұл жағдайда да сіздің 
аккаунтыңыз құпиясөз енгізуді күтіп, сервиске кіру парақшасында пайда болады.

МАҢЫЗДЫ:
әлеуметтік желілер, мес-
сенджерлер немесе пошта 
аккаунтына кірген сайын 
сізге кодты енгізу қажет 
болмайды. Ол сізге тек 
бірінші рет кіргенде ғана 
растау үшін қажет бола-
ды. Содан кейін әдеттегі-
дей қосымшаны /әлеумет-
тік желіні/поштаны іске 
қосу арқылы кіріңіз. Жүйе 
растауды жаңа құрылғы-
дан кіретін болсаңыз ғана 
сұрайды.
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МАҢЫЗДЫ:
Атыңыз мен құпиясөзді ен-
гізген кезде абай болыңыз 
және чек-бокста «бөтен 
компьютер» батырмасын 
белгілеп қойыңыз (мысалы, 
вКонтакте және Mail.ru). 

Мәселенің екі шешімі:
1. Парольді енгізген кезде браузер сізден оны болашақта пайдалану үшін 

сақтау қажеттігін деп сұрайды. Мұқият болыңыз – «жоқ» жауабын таңдаңыз.

2. Браузерді жеке режимге (Firefox, Opera), инкогнито режиміне (Chrome) ауы-
стырыңыз. Бұл режимде сіз авторизация формалары (логин мен құпиясөз) 
арқылы жіберетін қаралымдар тарихы, cookie файлдары және сайт дерек-
тері, мәліметтер сақталмайды. Қажетті сайтты ашып, логин мен құпиясөзді 
көрсетіңіз. Кодты енгізіңіз (сізде екі факторлы аутентификация қосылған 
емес пе?). Аккаунтта жұмыс істегеннен кейін «Шығу» батырмасын басыңыз. 
Браузерді жабыңыз.

Сондай-ақ, жалпыға ортақ Wi-Fi арқылы Интернетке қосылу қаупін есте 
ұстаған жөн.

№1 ҚАУІП: деректерді ұстап қалу

Бір желіде отырып шабуылдаушы пайдаланушы енгізген барлық құпия дерек-
терді ұстап ала алады. Ең алдымен бұл әлеуметтік желілер немесе поштаның 
логиндері мен құпиясөздері. Дәлірек айтсақ, құпия сөздің өзі емес, жүйеге кіру 
үшін қажет «сеанстың идентификаторы» (Cookie) қабылданады. Бұл сессияның 
идентификаторын сервер кез келген компьютерден сіздікімен бірдей сымсыз 
желіден алады, яғни аккаунтыңыздан кез келген нәрсені жасай алады – доста-
рыңызға спам жіберу немесе аккаунтыңызды мүлдем жою.

Егер сіз осы желіде банк картасы арқылы бірдеңе төлесеңіз, онда сіздің банк 
деректеріңізді, соның ішінде CVC кодын да ұрлауы мүмкін.

ҚАУІП №2: жалған желілер

Қоғамдық тегін желілердің өзі жалған болуы мүмкін. Зиянкеске қоғамдық орын-
да кең тараған аты бар кіру нүктесі іске қосылған ноутбукты орнату жеткілікті. 
Мысалы, «тегін Wi-Fi»: көптеген адамдар оған қосылғысы келеді. Содан кей-
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ін логин, құпиясөз, нөмірлері бар барлық қосылулардың дерекқоры арнайы 
бағдарламалық жасақтаманың көмегімен жиналады.

Кейбір сарапшылар ашық Wi-Fi желілерін мүлдем пайдаланбауға кеңес береді. 
Шындығында, шешім бар – бұл VPN: жеке виртуал желі.

Кез келген заманауи гаджет VPN қолдайды, оны тек орнату керек. Егер сіз 
қоғамдық Wi-Fi-ды сирек қолдансаңыз, ақысыз сервистер де жарайды. Мысалы, 
Cloud VPN смартфонға арналған қосымша түрінде бар, сондықтан ештеңені 
конфигурациялаудың қажеті жоқ.

САНДЫҚ ҚЫЛМЫСКЕРЛЕР: 
ЖАРНАМА ЖӘНЕ БАНКТІК АЛАЯҚТЫҚ

«Сізге аударым түсті», «Сіз лотерея ұтып алдыңыз», «Менің ағам сізге өсиет 
қалдырды», «99% жеңілдікпен сатудың соңғы күні» – осы және осыған ұқсас 
хабарламаларды интернет қолданушылары күн сайын алады.

Алаяқтардан келетін осындай хабарлардың белгілері:
• Тез және оңай пайда табуға уәде беру (тауар, ақша, қызмет алу).

• Шектеулі уақыт (ойлануға мүмкіндік болмас үшін тезірек әрекет ету 
керек).

• Шектеулы ұсыныс (соңғы өнім қалды, соңғы күн).

• Тауарды немесе қызметті алғанға дейін міндетті алдын ала төлеу.

Кейде оларда көрнекті веб-сайт немесе әлеуметтік желілерде жақсы құрылған 
қауымдастық болады. Алайда әрдайым алғаннан кейін төлем жасау нұсқасын 
іздеңіз немесе сұраңыз. Алдын ала төлем тек сенімді сайттар мен қосым-
шаларда жасалуы керек. Мысалы, кейбір сайттарда (Aliexpress, Ebay) сатып 
алушыны қорғау қолданылады. Егер сіз затты алмаған болсаңыз немесе оған 
қатысты шағымыңыз болса, ақшаңызды қайтара аласыз.

МАҢЫЗДЫ:
Барлық күтпеген және пай-
далы ұсыныстарға сыни 
қараңыз. Асығыс әрекет 
етпеңіз, салдары туралы 
ойланыңыз, интернеттен 
сатушы (сайт, қызмет) ту-
ралы ақпаратты іздеңіз.
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Есіңізде болсын, ешкім (тіпті банк қызметкерлері) сіздің банк картаңыздың 
артқы жағында жазылған CVV-кодыңызды сұрай алмайды. Қате аударымдар-
мен байланысты мәселелерді банк бөлімшесінде немесе байланыс операто-
рымен шешуге болады, бірақ сіздің қатысуыңызбен емес.

САНДЫҚ ҚЫЛМЫСКЕРЛЕР: 
ФИШИНГ

ФИШИНГ — (ағылшын тілінде phishing, fishing – балық аулау және password – 
құпиясөз деген екі сөздің бірігуінен шыққан туынды сөз).

ФИШИНГ — поштаға банктерден, провайдерлерден, төлем жүйелерінен және 
басқа да ұйымдардан қандай да бір себеппен алушының жеке деректерін 
шұғыл түрде беру/жаңарту қажеттігі туралы келіп түскен жалған хаттар/хабар-
ламалар. Әр түрлі себептер аталуы мүмкін. Бұл деректердің жоғалуы, жүйенің 
бұзылуы және т.б. болуы мүмкін.

Бұл хаттар сенім тудырады: оларда компанияның логотипі, фирмалық түстер 
бар, олар сізге аты-жөніңізді атап жазуы мүмкін. Хаттың мазмұнына сене оты-
рып, сіз ашылған фишинг сайтында пошта жәшігіне кіруді жоғалту арқылы 
логин мен құпиясөзді енгізе аласыз (бұл деректер вирустар жіберетін немесе 
зомби желілерін жасайтындар үшін пайдалы болуы мүмкін), ал ең жаманы – 
электронды шот пен ақшаңызға жол ашып бересіз. Фишерлердің тағы бір әдісі 
– түпнұсқа сайттардың URL мекен-жайларына ұқсас сілтемелер.

Фишинг сайттар әдетте ұзақ өмір сүрмейді (орта есеппен 5 күн). Фишингке қар-
сы сүзгілер жаңа қауіптер туралы тез арада ақпарат алатындықтан, фишерлер 
жаңа сайттарды тіркеуге мәжбүр. Олардың сыртқы түрі өзгеріссіз қалады – бұл 
алаяқтар жалған нұсқасын жасауға тырысатын ресми сайтқа сәйкес келеді.
Фишингтік хат келіп түскен электрондық пошта мекенжайлары мен сайт мекен-
жайлары да түпнұсқалардан елеусіз айырмашылықтары болуы арқасында сәтті 
жасырылады.

МАҢЫЗДЫ:
Интернет-банкинг қосым-
шаларын (банктің мобиль-
ді қосымшасы арқылы кез 
келген төлем жасау) ғана 
емес, сонымен қатар e-gov 
қосымшаларын қолданған 
кезде де сақ болыңыз. Се-
бебі сіздің электронды қол-
таңбаңызға қол жеткізе 
отырып шабуылдаушылар 
сіздің атыңыздан кез келген 
құжаттарды алуға және қол 
қоюға мүмкіндік алады.
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Сондықтан электронды қолтаңбаны электрондық пошта арқылы жіберуге не-
месе үшінші тұлғаларға беруге болмайды. Әсіресе, қоғамдық орындарда элек-
тронды қолтаңбаны қолданған кезде абай болыңыз. Мұнда да біреудің компью-
терінен аккаунтыңызға кірген кездегідей қауіпсіздік ережелері сақталуы тиіс.

МҰНДАЙ АЛАЯҚТАРДАН ҚАЛАЙ ҚОРҒАНУҒА БОЛАДЫ?

1. Шынайы компаниялар құпия ақпаратты интернет арқылы жинамайтынын есте 
сақтаңыз.

2. Фишингке күдіктенген хаттарда көрсетілген сілтемелер бойынша өтпеңіз. Ком-
панияның атауын іздеу жүйесінде теріп, ресми сайтқа өзіңіз кірген дұрыс.

3. Интернетте, пошта арқылы және SMS арқылы картаңыздың нөмірін, иесінің 
атын, жарамдылық мерзімін және CVV кодын көрсетпеңіз.

4. Интернет арқылы төлемдер жасау үшін виртуалды картаны ашыңыз (бұл 
бүгінде көптеген банктерде мүмкін). Оған қаражатты аударым алдында ғана 
аударыңыз.

5. Интернеттен 100% алдын-ала төлеммен ештеңе сатып алмаңыз. Алған кезде 
төлем опцияларын іздеңіз. Егер сонда да алдын-ала төлейтін болсаңыз сайт-
тың сенімділігіне көз жеткізіңіз.

САНДЫҚ ҚЫЛМЫСКЕРЛЕР: КОМПЬЮТЕРЛІК ВИРУСТАР

Компьютерлік вирустық бағдарламаларды тарататын зиянкестердің мақсаты, 
әдетте, пайдаланушылар туралы жеке ақпарат (компьютер файлдары, құпи-
ясөздер мен карта деректерін қоса алғанда, Интернетке жіберілген ақпарат), 
Интернеттегі аккаунттарға қолжетімділік алу, компьютерді одан әрі бопсалаумен 
бұғаттау, сайттарға шабуыл жасау үшін компьютерді желіге қосу (ботнет) және 
тағы басқалары.
Олардың міндеті – пайдаланушыға қандай да бір жолмен зиян келтіру, дерек-
терді ұрлау немесе жою, құрылғыны бұзу немесе бұғаттау.
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ВИРУСТАРДЫҢ БІР ТҮРІ – ШПИОН-БАҒДАРЛАМА. 

Бұл әдетте пайдаланушылар интернеттен жүктейтін әр түрлі ақысыз қосым-
шалардың жасырын компоненті. Осылайша, мұндай қосымшаларды орнатқан 
кезде пайдаланушы өз компьютерін шпионмен зақымдайды.

Шпион-бағдарлама веб-беттерде де орналасуы мүмкін. Ол интернеттегі мі-
нез-құлық туралы деректерді жинаудан бастап, жеке деректерді, құпиясөздерді 
және т.б. ұрлауға дейін кеңінен қолданылады.
ұрлауға дейінгі кең қосымшалар бар.

МАҢЫЗДЫ:
Вирустар ұзақ уақыттан 
кейін ғана көрінуі мүмкін.
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ЗИЯНДЫ БАҒДАРЛАМАЛАРДАН 
ҚАЛАЙ ҚОРҒАНУҒА БОЛАДЫ?

1. Компьютерге антивирус орнатыңыз. Avast сияқты өте жақсы сапалы көпте-
ген тегін антивирустар бар.

2. Егер сіз Windows операциялық жүйесін қолдансаңыз, «Windows Defender» 
бағдарламасын орнатыңыз. Айта кету керек, Macintosh және Linux операци-
ялық жүйелері вирустарға аз ұшырайды.

3. Хаттарда, хабарламаларда және СМС-те сілтемелерді тексерусіз 
ашуға болмайды. Бұл әсіресе бейтаныс адамдардың хаттарына қа-
тысты, бірақ достардың хабарламаларына да соқыр сенбеу керек.                                                                      
Не орын алуы мүмкін? Сіз сілтемесі бар хат аласыз, сілтемені бастыңыз 
және компьютеріңізді немесе смартфоныңызды жұқтыратын зиянды коды 
бар сайтты ашасыз. Хабарламалар өте тартымды болуы мүмкін, мыса-
лы: қызықты немесе маңызды нәрсе туралы уәде. Зиянкестер өздерін 
құқық қорғау органдары, бизнес, сенің достарың ретінде жасыра алады.                                                                                                          
Мысалы, сіз досыңыздан: «Сәлем! Қарашы сен туралы қандай видео                                                                                               
түсірген!», сілтемесі төменде. Сіз сілтеме бойынша өткеннен кейін                                                                                              
вирус сіздің компьютеріңізді немесе аккаунтыңызға енеді                                                              
(сізден жүздеген вирустық хабарламалар кетеді).                                                                                                                                         
Сілтемелерді әртүрлі вирустық сілтемелерді тексеру қызметтерінде тексеру-
ге болады. Мысалы, Dr.Web онлайн-сканерінде күдікті сілтемелерді тексеру 
https://vms.drweb.ru/online.

4. Дәл сол себепті хаттар мен хабарламалардан, әсіресе бейтаныс жібе-
рушілерден файлдарды жүктеуге және ашуға болмайды. Сізге фотосурет, 
Word файлы немесе видео бар хат келеді және сіз файлды ашқан кезде 
вирусты іске қосасыз.

5. Барлық сандық құрылғыларға, соның ішінде телефонға антивирус қонды-
рғыларын орнатуды ұмытпаңыз. Іске қоспас бұрын кез келген дискілер мен 
флэш-дискілерді антивирус арқылы тексеріңіз.

ТАПСЫРМА: 

әлеуметтік желі мен мессен-
джер арқылы алынған 2 сілте-
мені тексеріңіз
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САНДЫҚ ҚЫЛМЫСКЕРЛЕР: ЗАҢСЫЗ ӘРЕКЕТКЕ ТАРТУ

Алайда зиянкестерді тек ақша, құпиясөздер мен материалдық құндылықтар ғана қызықтырмайды. Олардың кейбірі сіздің 
мінез-құлқыңызды басқару үшін сіздің жеке басыңызға билік жүргізгісі келеді. Кейде бұл экстремистік әрекет. Кейде, 
өкінішке орай, мұндай қылмыскерлердің басты мақсаты – өз-өзіне қол жұмсауға жеткізу. Қайғылы салдардан қалай аулақ 
болуға болады?

Өзіңізді бейтаныс адамдардың назарынан мүмкіндігінше қорғаңыз.

• Өзіңіз жақсы білмейтін адамдарды достарыңызға қоспаңыз.

• Сізге жазған адамдардың аккаунттарын тексеріңіз.                                                                                                                
Бұл фейк аккаунт болуы мүмкін.

ОНЫ ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ?

• Аватардағы фотосуретті тексеріңіз. Егер портрет болмаса немесе бұл фотосурет басқа адамға тиесілі болса, сіз 
оны жалған аккаунт деп ойлауға негіз бар.

• Мүмкін болса достарының тізімін қараңыз. Егер сіздің достарыңыз болса, сіз олардан осы адам туралы сұрай 
аласыз.

• Жарияланымдар не туралы және қаншалықты жиі болғанын қараңыз. Хабарламалардың болмауы немесе көпте-
ген репосттар бұл жалған аккаунт деп ойлауға негіз болады.

• Пайдаланушы парақшасындағы достарының белсенділігіне назар аударыңыз. Егер белсенділік болмаса немесе 
ол өте төмен болса – бұл да фейк аккаунттың белгісі болуы мүмкін.
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• Фейкті әшкерелеудің бір тәсілі – бұл тікелей сұрақтар. Бірақ сендіру 
қабілеті жоғары шабуылдаушымен тілдесу сіздің пайдаңызға шешілмеуі 
мүмкін екенін түсіну керек. Әшкерелеу мақсатында болса да, Интернет-
те бейтаныс адамдармен сөйлесу ұсынылмайды.

• Бейтаныс адамның жабық аккаунтын да достардың қатарына қосудың 
қажеті жоқ.

Қастық ойлаушылардың тағы бір амалы – әлеуметтік желідегі тақырыптық қа-
уымдастықтар және мессенджердегі чаттар.

Бұл жағдайда қауымдастықта немесе чатта сөйлесу негізгі тақырыптан алы-
стай бастағанда әрқашан мұқият болған жөн. Зиянкестер кейде қарапайым 
пайдаланушылар ретінде жасырылады, тақырыптық қауымдастықтарға келеді, 
пікірталастарға қатысады, қатысушылармен танысады, содан кейін өмір туралы 
әңгіме бастайды. Есте сақтау керек: сіздің жеке өміріңіз, құндылықтарыңыз бен 
мотивтеріңіз туралы кез келген әңгіме жайдан- жай болмауы мүмкін. Қылмы-
скерлер көбінесе психологтың адаммен сөйлесуге және өзіне сенім тудыруға 
мүмкіндік беретін дағдыларына ие.

Тәжірибе көрсеткендей, интернеттегі бейтаныс адамдармен «жан-дүниесін 
ақтарып» сөйлесу және «тексеру» кездесулері қайғылы салдарға әкелуі мүмкін.

САНДЫҚ МҰРА

Бірнеше жылдан кейін сіздердің біреуіңіз танымал блогер болуыңыз мүмкін, 
біреу өз бизнесін ашады, біреуде көптеген жазылмандары бар аккаунттар бо-
лады. Сіз отбасын құрасыз және сіздің барлық аккаунттарыңыз, электрондық 
қолтаңбаларыңыз бен құпия сөздеріңіз өз балаларыңызға берілуі мүмкін және 
тіпті берілуі қажет болатын өте құнды ресурсқа айналады. 

Барлық сандық меншікке қолжетімділік мүмкіндігінше қорғалуы және сақталуы 
керек, сонда сіз ғана емес, сіздің отбасы мүшелеріңіз де сіздің осы жетісті-
гіңізді пайдалана алады.

МАҢЫЗДЫ:
Басты қорғаныс – бұл ин-
тернеттегі бейтаныс 
адамдармен тілдесуді, 
әсіресе жеке тақырыптарға 
қатысты қарым-қатына-
сты толығымен шектеу.
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СӨЗДІК:

Аккаунт – бұл веб-сайттағы, порталдағы немесе мобильді қосымшадағы сізді нақты пайдаланушы ретінде көрсететін 
тіркелгі.

Сандық із, немесе цифрлық қолтаңба (ағылш. digital footprint) – бұл Интернеттегі немесе сандық құрылғылар-
дағы бірегей іс-қимыл жиынтығы, бұл сіздің Интернеттегі өміріңіздің тарихы.

Құпиясөз (французша parole – сөз) – құпия сөз немесе жеке басын немесе беделін растауға арналған таңбалар 
жиынтығы. Құпиясөздер ақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғау үшін жиі қолданылады. Көптеген есептеу жүйелерінде 
пайдаланушының аутентификациясы үшін «пайдаланушының аты – құпиясөз» тіркесі қолданылады.

Екі факторлы аутентификация – бұл екі қабатты, яғни аккаунтқа рұқсатсыз кіруден тиімді қорғауды қамтамасыз 
ететін екі түрлі аутентификация деректерін сұрау арқылы кез келген қызметте (әдетте Интернетте) пайдаланушыны 
анықтау әдісі.

Cookies – бұл веб-сайтпен жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін веб-сайт сіздің компьютеріңізде сақтайтын мәліметтер.

Қоғамдық Wi-Fi – бұл кафелерде, әуежайларда, вокзалдарда, демалыс орындарында және т.б.интернеттке тегін қол-
жетімділік.

VPN (ағылшынша Virtual Private Network, яғни виртуалды жеке желі) – бұл қауіпсіз сервер арқылы қажетті сер-
верге қосылатын қосымша желі. Оған кірген кезде қатысушының IP-мекен-жайы жалпыға қол жетімді IP-мен ауысты-
рылады, сондықтан оны анықтау мүмкін емес.

Фишинг (ағылшын тілінен phishing сөзі fishing – балық аулау және password – құпиясөз деген екі сөздің тір-
кесінен қралған) – бұл Интернет-алаяқтықтың бір түрі, оның мақсаты пайдаланушының құпия мәліметтеріне – ло-
гиндер мен құпиясөздерге қол жеткізу. Мұны танымал брендтер, банктер және т.б. атынан жаппай электрондық хаттар 
жіберу арқылы жүзеге асырады.

Ботнет – веб-сайттарға шабуыл жасау үшін компьютерді желіге қосу.

Фейк аккаунт – әлеуметтік желідегі парақша иесі туралы жалған ақпараты бар аккаунт. Нақты адамға жатпайтын, 
бірақ қандай да бір теріс мақсатта жасалған жалған аккаунт.
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ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР:
Зазнобина Л.С. Бастауыш жалпы және орта жалпы білім берудің гуманитарлық және жаратылыстану пәндеріне интегра-
цияланған медиа білім беру стандарты. М., 2005.

Федоров А.В., Новикова А.А. Жетекші батыс елдеріндегі медиа білім. Таганрог: Кучма баспасы, 2005 ж.

https://newreporter.org/uchebnoe-posobie-po-mediagramotnosti/

https://factcheck.academy/kz/медиа-и-информационная-грамотность-у/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971_rus

РЕСУРСТАР:
https://www.youtube.com/channel/UCDZxthlPamiS9bYBTHKpb7Q

https://vk.com/threedotsca

https://www.facebook.com/threedotsCA/

https://www.instagram.com/threedotsca/

СЕРВИС:
Вирустарға сілтемелерді тексеру қызметі - https://vms.drweb.ru/online

Құпия сөздің беріктігін тексеру қызметтері:

- Менің құпиясөзім қаншалық қауіпсіз? http://howsecureismypassword.net

- Strength Test http://rumkin.com/tools/password/passchk.php

- Kasperskyде құпиясөз тексеру https://password.kaspersky.com/ru

 Кодтарды генерациялау қосымшасы – Google Authenticator

ФИЛЬМДЕР: 
«Бірінші ойыншы дайындалсын», 

«Уақыт».
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МОДУЛЬ 4
 

ИНТЕРНЕТКЕ ҚАЛАЙ ТӘУЕЛДІ БОЛМАУ 
КЕРЕК: САНДЫҚ ГИГИЕНА ЕРЕЖЕЛЕРІ
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Модуль 4 
Интернетке қалай тәуелді болмау керек: 

сандық гигиена ережелері
МОДУЛЬДІҢ МАҚСАТЫ: интернет-тәуелділіктің мәні, себептері және одан сақтану әдістерін түсіну.

      МОДУЛЬДІҢ МІНДЕТТЕРІ: 

• Тәуелділіктің қалыптасу қағидаларын білу.
• Желідегі тәуелділік түрлері.
• Интернет-тәуелділіктің белгілерін білу.
• «Ақпараттық детокс» ұғымын зерттеу.
• Сандық гигиена ережелерін үйрену.

ГИГИЕНА — денсаулықты қоршаған ортадағы вирустар мен бактериялардан 
қорғауға көмектесетін ережелер.

САНДЫҚ ГИГИЕНА  — әртүрлі сандық технологияларды қолдану кезінде физи-
калық, эмоционалды және психикалық денсаулықты сақтау ережелері, онсыз 
біз қазіргі өмірді елестете алмаймыз.

Біздің ғасыр – артық ақпарат ғасыры деп айтқан болатынбыз. Ол өте көп, біздің 
миымыз оны қайта өңдей алмайды. Сондықтан қабылдауға оңай ақпаратты – 
визуал немесе видеоны дұрыс көреді. Және неғұрлым қысқа болғаны жақсы! 
Нәтижесінде біздің ақпарат ағынымыз шлакқа немесе көпшілік айтатын «ақпа-
раттық фастфудқа» толады.

Интернетке тәуелділік есірткіге, ішімдікке және басқа химиялық заттарға тәу-
елділік сияқты мидағы сыйақы орталығына әсер етеді. Ләззат сезімі мен допа-
миннің шығарылуына жауап беретін нейропроцестердің каскадын алкоголь мен 
есірткі сияқты технология да белсенді ете алады.

МАҢЫЗДЫ:
Уақыт – басты құндылық.
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СТИМУЛЯТОР           ДОПАМИН ГОРМОНЫН ШЫҒАРУ  
ЛӘЗЗАТ АЛУ           КӨБІРЕК ЛӘЗЗАТ АЛУ           

СТИМУЛЯТОРДЫ КҮШЕЙТУ 
ДОПАМИН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ Т. Б.

Нәтижесінде адам тәуелді болады және енді өзін, өмірін, мінез-құлқын бақыла-
уда ұстай алмайды. Сандық ортада миды не ынталандырады? Мысалы, ойын 
барысында күніне ондаған оқиғаларды бастан кешіру, жарқын, күшті эмоция-
лар, адреналин шығару. Немесе келген хабарламаның сигналы, смартфоннан 
қоңырау үнінің дыбысы – мидағы күту реакциясы пайда болады, ал жаңа ха-
барламаның, хаттың ашылуы сандық сыйлық ретінде қабылданады, сонымен 
қатар мидағы допаминнің көбеюіне әкеледі.

Сіздің хабарламаңызға, постыңызға немесе фотоңызға қойылған лайк допа-
миннің өте күшті толқуын тудырады, өйткені біз әлеуметтік жаратылыспыз және 
мақұлдауды қажет етеміз.

Мұның несі жаман? Әртүрлі деңгейдегі салдар.

ФИЗИКАЛЫҚ – 
бас ауруы, мойын, арқадағы ауырсыну, көру қабілетінің нашарлауы, бұлшықет 
әлсіздігі, белсенділік пен иммунитеттің төмендеуі. Өнімділіктің төмендеуі, ұйқы-
ның бұзылуы және жалпы ұйқы мен сергектік циклінің бұзылуы.

ӘЛЕУМЕТТІК – 
онлайн өмір бірінші орынға шығады. Онда сөйлесу жеңіл және оңай, нәтиже-
сінде адам нақты адамдармен нақты қарым-қатынас орната алмайды. Ол өзін 
кәсіби түрде, жеке өмірінде және т.б. жүзеге асыра алмайды. Шынайы өмірден 
сырт қалады.

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ – 
шынайы әлемде өзін-өзі бағалау төмендейді, депрессия дамиды, миды тағы 

Мінез-құлық тәуелділігі хими-
ялық тәуелділік сияқты қа-
уіпті.
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бір рет ынталандырудан басқа барлық қызығушылықтар мен тілектер жоғала-
ды. Өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі реттеуді жоғалту, өз іс-әрекеттерін басқару 
мүмкіндігі, сыни ойлауды жоғалту. Шынайылық сезімінің, осы түсініктің толық 
жоғалуына дейін уақытты қабылдау мен сезінудің бұзылуы (тәуелділіктің 
соңғы кезеңдерінде адамдар тамақ, ұйқы және басқа да қажеттіліктерді бірне-
ше күн бойы ұмытып кетуі мүмкін, демек қосымша физикалық және әлеуметтік 
проблемалар туындайды).

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Жапонияда аптасына 6 рет күніне 10 сағаттан ойнайтын жасөспірім-геймер-
лердің миын зерттеді. Оларда бақылау тобымен салыстырғанда ақ және сұр 
заттардың орташа 20%-ға төмендеуі, есте сақтау, сөйлеу тілінің даму деңгейі, 
қимылдар мен эмоцияларды бақылау, мақсат қою және шешімдерді саналы 
қабылдау қабілетінің төмендеуі тіркелген.

12 елден 1000 студент бір тәулікке барлық медиа ресурстардан (интернет, га-
зет-журналдар, теледидар, ұялы телефон, планшет, музыка, фильмдер, әлеу-
меттік желілер, видео ойындар және т.б.) бас тартты. Осындай тәуліктен кейін 
олар өздерінің жағдайларын былай сипаттады: «Мен өліп қалғандаймын». 

«Сал болып қалғандай сезінемін». «Қорқыныш пен вакуум» «Абсолют дүрбе-
лең». «Менің тек бір нәрсе істегім келді – телефонды қолыма алып, әлеуметтік 
желілерге кіру».

КОМПЬЮТЕРГЕ 
ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ ТҮРЛЕРІ:

1. Ойындарға тәуелділік. Бұл компьютерлік ойындарды да, онлайн ойындарды 
да қамтиды.

2. Әлеуметтік желілерге тәуелділік. Бұл шынайы тілдесуді виртуалға, әлеумет-
тік желілерге, чат бөлмелеріне, форумдарға, Интернеттегі танысуға ауысты-
руды көздейді.

ТАПСЫРМА: 

Бір күнді медиасыз өткізіп 
көріңіз. Сіз өзіңізді қалай сезі-
несіз? Өзіңізді эмоционалды 
және физикалық тұрғыдан 
қалай сезінесіз?
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3. Веб-серфинг, яғни сайттарды мақсатсыз кезу: бір сілтемеден екіншісіне ауы-
су, ақпараттарды ретсіз сіңіру.

Асыра сілтеу болмаса, көп уақыт жұмсамаған жағдайда бейне ойындар көпте-
ген жағымды нәрселер береді – олар есте сақтауды, визуал-кеңістіктік бағдар-
ды және басқаларын дамытады. Өмірде мидың теңдестірілген стимуляциясы 
болуы керек – яғни кітаптар сынды аса жарқын емес құралдар.

ОНЛАЙН-ӨМІРГЕ НЕЛІКТЕН ТАРТАДЫ?

• Шындықтан алыстатады және болып жатқан нәрсенің шынайылығы 
сезімін береді;

• кез келген жауапкершіліктен босатады;

• қателерді түзетуге немесе жаңа өмірден өтуге көптеген мүмкіндіктер 
береді;

• салдарынан қорықпай, кез келген шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

ТӘУЕЛДІЛІК БЕЛГІЛЕРІ:

• компьютер/гаджет алдында отырғанда өзін жақсы сезіну немесе эйфория;

• тоқтай алмау;

• басқа істер туралы ұмытып кету;

• компьютерде/гаджетте өткізілетін уақытты ұлғайту;

• отбасы, достарын елемеу;

• тұңғиық, депрессия күйі, «саннан» тыс болғанда тітіркену сезімі; 

• жұмыс немесе оқуға қатысты мәселелер;

• ұйқыдан және тамақтанудан бас тарту;

• компьютерде/гаджетте уақытты бақылауды жоғалту.

ТАПСЫРМА: 

өзіңізді және достарыңызды 
бақылаңыз, сандық тәуелділік-
тің қандай белгілерін байқа-
дыңыз?
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АҚПАРАТТЫҚ ДЕТОКС

Бұл медиа арқылы алынған жаңа ақпарат пен әсерлерден мидың демалу уақы-
ты. Сандық әлемнен кетуге болмайды, бірақ біз одан бірнеше минут немесе 
сағатқа бас тарта аламыз.

Ол үшін медиасыз өмірге нақты уақыт бөліңіз. Мысалы, гаджеттерсіз тамақтану. 
Саябақта телефонсыз серуендеу. Достарыңызбен жарты күн, өзен жағасында, 
спортзалда және т.б. Ұйықтар алдында бір сағат телефон мен теледидарсыз 
уақыт өткізген өте жақсы.

Ақпараттық детокстың ең жақсы үлгісі –біраз уақыт табиғат аясында өткізу. 
Тіпті оның қарапайым нұсқалары, мысалы, саябақ, гүлзарларда серуендеу, 
ағаштарға, бұлттарға, тіпті терезедегі жабық өсімдіктерге қарау. Осындай бірне-
ше минут жүйке жүйесін «қайта жүктеуге», оны қажетсіз ақпараттық қоқыстар-
дан тазартуға көмектеседі.

ИНТЕРНЕТ-ГИГИЕНА ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Смартфондағы қалқымалы хабарландыруларды өшіріңіз. Олар сіздің наза-
рыңызды аудару үшін арнайы жасалған, бірақ оны кейбір маңызды нәрселер 
үшін сақтаңыз. Смартфонмен жұмыс істеуге уақыт болған кезде сіз барлық 
хабарламаларды көресіз.

2. Сіздің әрқашан байланыста болуыңыз міндетті емес. Сізге ыңғайлы болған 
кезде қоңыраулар мен хабарламаларға жауап беруге құқығыңыз бар. Егер 
сіздің жұмысыңыз әрдайым байланыста болуды талап етсе, телефонды тек 
осы қоңыраулар туралы ескертетін етіп орнатыңыз.

3. Смартфонды барлық жерде өзіңізбен бірге алып жүрмеңіз. Оның болуы 
міндетті емес жерлер бар – мысалы, ас үйде, дәретханада, жатын бөлмеде, 
теледидар алдында. Смартфон әрқашан болатын жерді анықтаңыз және 
оны сол жерде сақтаңыз. Егер ол сізге қажет болса, қайдан табуға болаты-
нын білесіз.

ТАПСЫРМА: 

Өзіңіздің сүйікті әлеуметтік 
желіңізде немесе мессенджер-
де күн сайын орта есеппен 
қанша уақыт өткізетініңізді 
қағазға жазыңыз. Содан кейін 
нақты сандармен салысты-
рыңыз. Мұны келесідей тек-
серуге болады: смартфонда 
параметрлерге, содан кейін 
құрылғыны пайдалану және 
ата-ана бақылауына өтіңіз. 
Егер сіз компьютер арқылы да 
әлеуметтік желілерде уақыт 
өткізсеңіз – оны да қосыңыз. 
Бастапқыда жазған сандармен 
салыстырыңыз. Қорытынды 
шығарыңыз.
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4. Тиісті бағдарламаларды қолданып, экран уақытын қадағалаңыз.                                      
Егер өзіңізді бақылауда ұстауға ерік-жігеріңіз жетпесе, экран уақытын рет-
тейтін бағдарламаларды пайдаланыңыз.

5. Смартфоннан уақытыңызды өлтіретін «улы» қосымшаларды жойыңыз.

6. Сіз бос болған сәтте смартфонға рефлексивті түрде қол созасыз.                                                                                                                  
Осындай «шақыруларды» тоқтату үшін өзіңізге шынайы әлемде                                                                                                           
айналысатын іс ойлап табыңыз.                                                                                                                
Телефонды қолға алуға деген қалауыңыз бен қолыңызға ұстаудың арасында 
үзіліс жасауды үйреніңіз.

7. Таңды смартфонсыз бастауды үйреніңіз.                                                                               
Таңертең басқа да көптеген маңызды істер бар – дәретхана, душ, таңғы ас, 
макияж және т.б. Алдымен қажет нәрсені жасаңыз, содан кейін телефонды 
тексере аласыз. Есіңізде болсын: таңертең смартфонға емес, өз-өзіңізге 
келуіңіз керек.

8. Ұйқыдан бір сағат бұрын экрандардан ақпаратты тұтынбаңыз және                                                                                                             
телефонды кереуеттің жанына қоймаңыз.                                                                                      
Оятқыш ретінде оятқышты қолданыңыз.                                                                                                           
Ондайлар әлі де бар, күмәніңіз болмасын.                                                                                            
Ұйықтар алдындағы кітап – экраннан алынған кез келген ақпаратқа қараған-
да әлдеқайда жақсы (ғылыми дәлелденген факт).

9. Есіңізде болсын, бұл әлемде оятқыштардан басқа қаламдар, қарындаштар, 
дәптерлер, күнделіктер және т.б. бар, бәрін телефонға жазуға тырыспаңыз: 
қарапайым хат сіздің психикаңызға жағымды әсер етеді және қызметтің 
тиімділігін арттырады.

Цифрлық тәуелділіктен арылу үшін орманға барып, өркениеттің барлық игілік-
терінен бас тартудың қажеті жоқ. 

Сіздің өміріңізді әлдеқайда бақытты және мағыналы ететін бірнеше қарапайым 
ережелерді сақтау жеткілікті.
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СӨЗДІК:

Гигиена —  бұл қоршаған ортаны мекендейтін вирустар мен бактериялардан 
денсаулықты қорғауға көмектесетін ережелер.

Сандық гигиена – әртүрлі сандық технологияларды қолдану кезінде физика-
лық, эмоционалдық және психикалық денсаулықты сақтау ережелері

Дофамин – бұл мидың эндокрин жасушалары шығаратын гормон.                                                                                                       
Адамға қуаныш сыйлайтын кез келген сәт осы биологиялық белсенді заттың                                                                                                       
қанға түсуімен қатар жүреді.                                                                                                                                          
Дененің осы ерекшелігіне байланысты дофаминді халық ләззат гормоны деп 
атайды. Дофаминнің пайда болатын ләззатына деген тәуелділігі адамды 
бастан өткен жағымды сезімдерді қайталауға итермелейді.

Ақпараттық детокс – бұл мидың жаңа ақпарат пен бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы алған әсерлерінен дем алатын уақыты.

Ақпараттық фаст-фуд – ақпараттық қоқыс, шексіз кездейсоқ кескіндер                                                                                                                                        
ағыны, сүйікті әлеуметтік желіңізден, ойын-сауық сайттарынан, «саржағал»                                                                       
медиадан және т.б. сілтемелер мен хабарламалар.                                                                                                                   
Ол жерден қаншалық «білім» алсаңыз, соғұрлым миыңыз ақпараттық 
«семіздікпен» ауырады.

Ақпараттық ластану – ақпарат ресурстарының толық емес, қарама-қайшы, 
құндылығы шамалы немесе маңызды емес ақпаратпен ластануы.

Ақпараттың шамадан тыс жүктелуі – бұл адамның оны анық қабылдай 
алмайтындай көп ақпарат алатын жағдайы.

Әлеуметтік желі – пайдаланушыларға компьютер немесе ұялы телефон 
арқылы ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін сайт немесе компьютерлік бағдар-
лама. Мысалы, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Tinder, Reddit, Twitter, 
Pinterest.

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР:
Зазнобина Л.С. Бастауыш жалпы және 
орта жалпы білім берудің гуманитар-
лық және жаратылыстану пәндеріне 
интеграцияланған медиа білім беру 
стандарты. М., 2005.

Федоров А.В., Новикова А.А. Жетекші 
батыс елдеріндегі медиа білім. Таган-
рог: Кучма баспасы, 2005 ж.

https://newreporter.org/uchebnoe-
posobie-po-mediagramotnosti/

https://factcheck.academy/kz/меди-
а-и-информационная-грамотность-у/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000192971_rus

РЕСУРСТАР:
https://www.youtube.com/channel/
UCDZxthlPamiS9bYBTHKpb7Q

https://vk.com/threedotsca

https://www.facebook.com/threedotsCA/

https://www.instagram.com/threedotsca/

ФИЛЬМДЕР: 
«Әлеуметтік дилемма» 
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МОДУЛЬ 5
 

КҮНДЕЛІКТІ ФАКТЧЕКИНГ: 
АҚПАРАТТЫ ТЕКСЕРУДІ ҚАЛАЙ ҮЙРЕНУГЕ 

БОЛАДЫ
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Модуль 5 
Күнделікті фактчекинг: 

ақпаратты тексеруді қалай үйренуге болады
МОДУЛЬДІҢ МАҚСАТЫ: әртүрлі ақпарат көздерінен алынған ақпараттарды пайдалану кезінде фактчекчинг 

технологияларын қолдануды үйрету.

      МОДУЛЬДІҢ МІНДЕТТЕРІ: 

• Хабарламаларға логикалық тексеру жүргізу;
• Ақпарат көздерін, жарияланған күнін, орнын тексеруді үйрену.
• Ақпаратты растайтын / жоққа шығаратын қосымша дереккөздерді табу-

ды үйрену.
• Фотосуреттер мен бейнелердің шынайылығын тексеруді үйрену.
• Фото және бейне хабарламалар жасаудың жаңа технологияларымен 

танысу.

Жалған ақпарат болған және бола да бермек. Алайде қазіргі әлемде ол әл-
деқайда көбірек. Ақпараттың дұрыстығын анықтау мүмкіндігі – фактчекинг 
(ағылш. fact checking, фактіні тексеру) – медиа гигиенаның маңызды дағдыла-
рының біріне айналуда.

ЖАЛҒАН АҚПАРАТҚА 
ҚАТЫСТЫ КАТЕГОРИЯЛАР:

ФЕЙК  — бұл трафикті арттыру немесе қоғамдық қозғалыстың, қоғамдық пер-
соналдың, саяси науқанның беделін түсіру мақсатында желілік жаппай тарату 
үшін құрылған әлеуметтік маңызды тақырыптар туралы жалған жаңалықтар 
немесе визуал материал. 

Фейктің міндеті – бұқаралық 
дезинформация. Ол әрдайым 
техникалық байланыс құрал-
дарын қолдана отырып жаса-
лады.



54

Клуб знатоков «Я – медиа!»

ПРАНК — бұл шындықты ашу нәтижесінде пайда болатын ойын-сауық мақса-
тындағы әдейі әзіл немесе ойын. Оны ауызша сөйлесу барысында да, техника-
лық құралдарды қолдану арқылы да жасауға болады. БАҚ-та пранк жариялау 
кезінде аудитория шексіз болуы мүмкін.

ӨСЕК (қауесет)   — кездейсоқ, құрылымсыз әңгіме немесе расталмаған ақпа-
ратты қамтитын басқа адамдар туралы хабарлама. Мақсат – адамның беделін 
түсіру. Ауызша коммуникация барысында немесе ауызша коммуникацияға 
еліктеу барысында жасалады (мысалы, чаттар). Аудитория автордың жеке 
қарым-қатынасымен шектеледі. Бұқаралық ақпарат құралдарында өсектерді 
жариялау кезінде аудитория шексіз болуы мүмкін.

ФЕЙКТЕРДІҢ МАҚСАТТАРЫ 
ӘРТҮРЛІ БОЛУЫ МҮМКІН:

• алаяқтық;

МЫСАЛЫ:
репост немесе жазылым үшін гаджеттің ұтыс ойыны, сізден жеткізу үшін 
ақша жіберуді сұрауы мүмкін және сіз сияқты адамдар бірнеше мың болады. 
Түсіндірілмеген жомарттық қашан да сақтық тудыруы керек.

• кейіннен жарнама берушілерді тарту үшін қандай да бір ресурстың 
трафигін (кіру санын) арттыру;

• көңіл көтеру (көптеген адамдар мұны өзін-өзі көрсету тәсілі деп са-
найды немесе басқаларды өздері ойлап тапқан нәрсеге сендіре оты-
рып, өздерінің «артықшылығын» көрсетеді).

• манипуляция (қоғамда белгілі бір пікірді қалыптастыру үшін фейк-
терді саналы түрде жасау).

Бақытымызға орай, фейктермен күресуге көмектесетін техникалық шешім-
дердің саны артып келеді.

Фейк және өсек авторлары 
әрқашан өз ақпаратының 
шындық ретінде қабылдануы-
на соңына дейін тырысады. 
Пранк авторының олардан ай-
ырмашылығы өзін әшкереле-
уге алдын-ала дайын болады, 
оның мақсаты -аудиторияны 
немесе жеребе объектісін бі-
раз уақытқа адастыру, содан 
кейін оған ақпарат шындыққа 
сәйкес келмейтінін хабарлау.
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ФОТО ЖӘНЕ ВИДЕОЛАРДЫҢ ДҰРЫСТЫҒЫН 
ТЕКСЕРУ ҚҰРАЛДАРЫ:

• 1-қадам Логикалық тексеру

• 2-қадам Эмоционалды тексеру

• 3-қадам Ақпарат көзін зерттеу

• 4-қадам Тексеру үшін қосымша көздерді іздеңіз

• 5-қадам Фото/видеоны техникалық тексеру

Аталған қадамдардың бәрін үнемі қолданудың қажеті жоқ. Әр кезеңде, тіпті 
бірінші кезеңде де, сіз сенуге болмайтын күмәнді ақпарат бар екенін өзіңіз үшін 
анықтай аласыз.

1. ЛОГИКАЛЫҚ ТЕКСЕРУ

Сіздің басты күшіңіз – бөлшектерге назар аудару.

Бұл іс жүзінде мүмкін бе және фотода өңдеу белгілері жоқ па? Фейктер көбіне-
се өте өрескел өңделеді және өңдеу іздері көзге көрінеді – көлеңкелер болмауы 
мүмкін, ағаштардың көлбеуі желдің бағытына сәйкес келмеуі мүмкін, фотосу-
реттің бөліктері бір-біріне табиғи түрде сәйкес келмеуі мүмкін, фотосуреттегі 
адамдар ауа-райына сәйкес келмеуі мүмкін және т.б.

2. ЭМОЦИОНАЛДЫ ТЕКСЕРУ

Әдетте фейк ақпарат адамдардың сезімдеріне әсер етуді көздейді. Оларды 
эмоционалды тұрғыда «ілікке» алуды мақсат етеді. Әдетте бұл барлық адамдар 
үшін маңызды нәрселер – мысалы, қорқыныш, жанашырлық. Жиі кездесетін 
тақырыптар – өмір мен өлім, түрлі апаттар, қауіпсіздік, денсаулық, балалар, 
ақша.

МАҢЫЗДЫ:
Логика мен сыни ойлау 
– сіздің басты көмек-
шілеріңіз! Ешқандай сандық 
шешім оларды алмастыра 
алмайды, ол тек ақпарат-
тың бастапқы көзін табуға 
көмектеседі және жеңілде-
теді.
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Хабарламада мәселе әсіреленген, бойыңызда мазалану, эмоциялардың күрт толқуын тудыра ма? Бұл күмәндануға және 
өзіңізге «осы рас па» деген сұрақ қоюға себеп.

3. АҚПАРАТ КӨЗІН/ДЕРІН ЗЕРТТЕУ

Хабарлама орналастырылған ресурсты тексеріңіз. Ол қаншалық сенімді? Онда эмоционалдығы жоғары басқа да көпте-
ген хабарламалар бар ма? Материалдың авторы, сайт иесі, олардың оффлайн байланысу деректері, телефондары көр-
сетілген бе? Іздеу жүйесі арқылы осы оқиға/ақпараттық себеп туралы басқа материалдарды іздеңіз. Басқа дереккөздермен 
салыстырыңыз. Фейктер, әдетте, өздерін құрастырылған уақыты мен оқиға орны арқылы көрсетеді. Егер дәл сол ақпарат 
ескі мерзіммен көрсетілген болса (көбінесе бірнеше жылға дейін!) немесе бұл оқиға әртүрлі облыстарда (көбіне тіпті түрлі 
елдерде!), онда сіздің алдыңызда желіде қыдырып жүрген фейк екеніне күмән жоқ. 
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4. ФОТОНЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ТЕКСЕРУ

Сондай-ақ фотосуреттің алғаш қай жерде пайда болғанын және фотосуреттің 
қолтаңбасында айтылған нәрсені шынымен бейнелейтінін тексеруге көмекте-
сетін бірқатар құралдар бар.

Егер сіз Chrome браузерін (және біз оны пайдалануды ұсынамыз) немесе 
Firefox қолдансаңыз, RevEye кеңейтімін орнатыңыз (https://tinyurl.com/yyvtaah3). 
Бұл сізге барлық іздеу машиналарында кез келген фотосуретті екі рет басу 
арқылы тексеруге мүмкіндік береді: Google, Yandex, Bing, TinEye және тіпті қы-
тайлық Baidu-да.

Бұл іздеу жүйелерінің жасанды интеллекті ең ескі, ең үлкен немесе ең көп фо-
тошоп жасалған кескіндерді табуға мүмкіндік береді.

Осы барлық іздеу технологиялары Google әзірлемелеріне 
негізделген.

Смартфонда фотосуретті тексерудің ең оңай жолы – суретті сақтау және оны 
Google суреттеріне жүктеу (https://www.google.com/imghp). Онда сіз іздеу пара-
метрлерін орната аласыз: дәл сәйкес келетін ең үлкен суретті іздеңіз немесе 
белгілі бір уақыт аралығында жарияланған суретті іздеңіз.

Яндексте суреттер іздеу ұқсас, егер сіз адамдардың бет-әлпеті айқын көрінетін 
фотосурет іздесеңіз ол әлдеқайда дәл нәтиже бере алады. Яндекс іздеу жүй-
есінің жасанды интеллект алгоритмдері сізге кездейсоқ суретке түскен бейта-
ныс адамның әлеуметтік шоттарын табуға мүмкіндік береді (әрине, егер ол өз 
шотының құпиялылығына немқұрайлы қараса). Сондықтан, егер сіз бір іздеу 
жүйесінде ештеңе таппаған болсаңыз, екіншісін қолданып көріңіз.

Photoshop пен монтаж пайдаланылғанын тексеру үшін Forensically сайтын 
қолдана аласыз, ол фотосуреттегі кескіндер мен ретушингті қалай анықтауға 

ТАПСЫРМА: 

Google Image Search және 
RevEye-мен жұмыс істеуге 
арналған бейнероликті қараңыз 
(https://youtu.be/rb6pKCWCKqE) 
және әлеуметтік желілерде жі-
берілген бірнеше фотосуретті 
тексеріңіз.

МАҢЫЗДЫ:
Фотосуреттерді оқып 
шығу МАҢЫЗДЫ, өйткені 
екі бірдей суреттің сипат-
тамалары әр түрлі болуы 
мүмкін. Бұл қолдан жаса-
удың ең кең таралған әді-
стерінің бірі.
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болатындын көрсетеді. Фотосуретті осы бағдарламаға жүктегеннен кейін, егер 
сурет біріктірілген бөліктерден тұрса, сіз оны оңай көре аласыз. Олар көбінесе 
әртүрлі уақытта және әртүрлі жерлерде түсіріледі.

Содан кейін сіз кез келген графикалық редактордағы кескінді кесіп, оның әр 
бөлігін бөлек іздеуіңіз керек. Бұл көбінесе өңделген фотосуретті талдауға 
көмектеседі. Алайда фотосуретті өңдеудің өзі оны сенімді деп санамауға жет-
кілікті себеп болып табылады.

Егер сіз бастапқы көзді тапқыңыз келсе, онда фейк жасаушылардың тағы бір 
амалын есте сақтаңыз – кескіннің дәл көшірмесі жасалуы мүмкін, сондықтан 
оны графикалық редакторда қайталап көріңіз және қайтадан іздеңіз.

Айта кету керек, TinEye Google және Яндекс сияқты алыптарға қарағанда фото-
суретті баяу талдайды. Алайда егер фотосурет бұрын бірнеше рет қолданылса, 
бұл тексерудің ең ыңғайлы және сенімді әдістерінің бірі.

ВИДЕОНЫҢ ДҰРЫСТЫҒЫН ТЕКСЕРУ

Мұндағы алгоритм фотосуретті тексерумен бірдей – видеода болып жатқан нәр-
се қисынды ма? Видеода не болып жатқаны оның сипаттамасына сәйкес келе 
ме? Сипаттамасы арқылы сізге манипуляция жасауға тырысып жатқан жоқ па?

Осы кезеңнің өзінде фейк немесе фейк емес екенін анықтаудың ықтималдығы 
жоғары.

БЕЙНЕНІ ТҮПНҰСҚАЛЫҚҚА 
ҚАЛАЙ ТЕКСЕРУГЕ БОЛАДЫ?

Мұндай бейне интернетке бұрын, басқа контексте және басқа қолтаңбамен 
жіберілген болуы мүмкін. Мұны бейненің бас жақтауының скриншотын алып, 
оны Google Image Search немесе TinEye көмегімен тексеруге болады, олар сіз 
білетіндей, дерекқорда ұқсас суреттерді іздейді.

ТАПСЫРМА: 

Forensically-мен жұмыс істеуге 
арналған оқу ролигін қараңыз 
(https://youtu.be/XRCq8CJrI_s) 
осы ресурста интернеттен 
таба алатын ең ерекше фото-
суреттерді тексеріңіз.

ТАПСЫРМА: 

Canva бағдарламасын немесе 
басқа қосымшаны пайдала-
нып фотосуретті өзгертіңіз, 
өзгерістерді анықтау үшін 
оны басқа студенттерге көр-
сетіңіз.
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БІРАҚ ОДАН ДА ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР БАР:

1. Amnesty International ұйымы әзірлеген құрал – YouTube Data Viewer            
(https://citizenevidence.amnestyusa.org).

Сіз оған бейненің сілтемесін көшіруіңіз керек және ол роликтен жеке (негізгі деп 
тапқан) кадрларды алады және оларды Google Image Search-та табады. Іздеу 
нәтижелерінде сіз балама немесе ұқсас бейнелері бар сілтемелер тізімін ала-
сыз. Осылайша бейненің сервиске жүктелген күндерін салыстыруға болады.

ІС-ӘРЕКЕТТЕР АЛГОРИТМІ:

• алдымен YouTube іздеу арқылы ұқсас бейнені (логотипсіз) табу керек. 
Сондықтан түпнұсқаны табу оңай болады.

• сілтемені бейнеге көшіріп, оны YouTube Data Viewer сервисінің бетіне 
қойыңыз, ол бізге Google Image Search сілтемелері бар бейнелерден 
бірнеше негізгі кадрларды жасайды.

• сілтемелер бойынша өтіп, бейненің миниатюраларына және сипатта-
маның екінші жолында жарияланған күніне назар аударамыз. Түпнұсқа 
бейне табылды!

2. InVid деп аталатын екінші құрал – https://www.invid-project.eu. Бұл 
кеңейтімді браузеріңізге орнатқаннан кейін сіз RevEye және фото 
сияқты, кез келген әлеуметтік желідегі кез келген бейнені екі рет 
шерту арқылы тексеріп, одан егжей-тегжейлі іздеуге болатын негіз-
гі кадрларды ала аласыз.

Бейне жасаушылардың әрекеттері қаншалық этикаға сай екенін талқылаңыз.

DARK SOCIAL НЕМЕСЕ «ҚАРАҢҒЫ МЕДИА»   — бұл бәріміз күн сайын тап бо-
латын нәрсе. Бірінші кезекте бұл біздің мессенджерлердегі хабарламаларымыз 
бен электронды поштамыз.

ТАПСЫРМА: 

YouTube Data Viewer қызметін 
пайдалану бойынша нұсқау-
лықпен танысыңыз https://youtu.
be/Q1vonStaf5Q 

МАҢЫЗДЫ:
Өз контактілеріңізге бей-
нелер жібермес бұрын, ре-
пост немесе пікір қалдыр-
мас бұрын сізді адастырып 
жатқан жоқ па, соны тек-
серіңіз.
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Олар ашық болмауына байланысты «қараңғы» арналар деп аталады. Әлеу-
меттік желілердегі парақшаларымызда не істесек те, көпшілік алдында немесе 
шектеулі адамдар үшін қолжетімді. Хат алмасу жеке, құпия болып табылады 
және оған тек хакерлер (олардан қалай қорғануға болатынын біз киберқа-
уіпсіздік негіздерін зерттеу кезінде сөйлестік) немесе сот шешімі бойынша құқық 
қорғау органдары қол жеткізе алады.

МЕССЕНДЖЕРДЕГІ ЖІБЕРІЛІМДЕРДІ 
ҚАЛАЙ ТЕКСЕРУГЕ БОЛАДЫ?

Мессенджерлердегі хабарламаларда манипуляция жиі қолданылады. Хабарла-
ма сіздің бойыңызда ашу немесе басқа бір жарқын эмоциялар пайда тудырса, 
жалған ақпаратты одан әрі тарату үшін сізді пайдаланып жатқан жоқ па деп 
ойланыңыз.

Қиын көрінгеніне қарамастан, Google немесе Яндексте әдеттегі іздеу сізге 
көмектесе алады.

Мәтіндік жалған хабарламалардың көбі «зомби-фейктер».

Олар бұрын-соңды басқа тілдерде таратылған, бірақ әлемдік фактчекерлер 
қауымдастығы оларды 90% ықтималдықпен сынақтан өткізді.

Бір немесе екі сөйлемді көшіріп алыңыз (немесе егер ол аудио ақпараттық бюл-
летень болса, жазып алыңыз) және оларды іздеу жүйелеріндегі сәйкестіктерге 
тексеріп көріңіз. Іздеудің бірінші беті-ақ сізге хабарлама көзін айтып, оның дұры-
стығын (дұрыс еместігін) көрсетеді.

МӘТІНДІ НЕМЕСЕ АУДИОНЫ ТЕКСЕРУ АЛГОРИТМІ

• Хабарлама қаншалық сауатты жазылған? Фейктер көбінесе көп қатемен 
жазылады және кейін қайта тексерілмейді.

ТАПСЫРМА: 

Кез келген құралдың көме-
гімен шабуылдаушылар бала-
ны ұрлап әкететін бейненің 
түпнұсқасын табуға тыры-
сыңыз https://www.youtube.com/
watch?v=AEUdiEDsm5I 

МАҢЫЗДЫ:
Мессенджерлер арқылы көп-
теген фейк, теріс ақпарат 
және қауіпті манипуляция-
лар таратылады.
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• Көптеген мессенджерлерде сізге үшінші қолданушыдан жіберілген 
хабарлама ерекше түрде белгіленеді. Егер сізге жақын адамыңыздан 
күмәнді хабарлама келсе, оны өзі жазғанын немесе жібергенін тек-
серіңіз.

• Бір немесе екі сөйлемді көшіріп алыңыз (немесе егер ол аудио ақпарат-
тық бюллетень болса, жазып алыңыз) және оларды іздеу жүйелеріндегі 
сәйкестікке тексеріңіз.

ВИДЕОНЫ ТЕКСЕРУ АЛГОРИТМІ

Екі негізгі нұсқа бар:

• Сіз видеоны YouTube-ке жүктей аласыз, содан кейін оған сілтемені 
көшіріп, YouTube Data Viewer арқылы тексере аласыз.

• Сіз видеоны InVid веб-сайтынан жүктей аласыз, оны кадрларға бөліп, 
негізгі суреттер арқылы тексере аласыз.

Көріп отырғаныңыздай, ақпаратты тексеру үшін жасалатын әрекеттер күрделі 
емес және алгоритмі бар. Әсіресе кез келген тексерілмеген көзден күмән-
ді хабарлама алған сайын хабарламаға сыни көзқараспен қарасаңыз фейкті 
анықтау қиынға соқпайды. 

МАҢЫЗДЫ:
Егер бейне немесе фото 
фейк болса, сіз дереккөзді 
іздеудің бірінші бетінде-ақ 
таба аласыз. Алайда, егер 
сіз оны таппаған болсаңыз, 
екінші немесе үшінші бет-
терді қарауға жалқаулан-
баңыз. Дәл сол жерде өз-
геріс пен жалғандықтың 
дәлелі болуы мүмкін.

МАҢЫЗДЫ:
бейтаныс ресурстарға 
сілтемелерді ешқашан 
ашпаңыз. Тексеру үшін сіз 
Google-де ресурс атауын 
жаза аласыз (сілтеменің өзі 
емес!) және іздеу жүйесі ол 
туралы не білетінін көріңіз. 
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СӨЗДІК:

Фактчекинг (ағылш. fact-check) – бұл фактілерді сөзбе-сөз тексеру. Фак-
тілерді тексеру әдістерін қолдана отырып, қоғам қайраткерлерінің мәлімдеме-
лері, әлеуметтік желілердегі және мәтін, фото және видео форматтағы мессен-
джерлердегі резонанстық мәлімдемелер тексеріледі.

Фейк – әдейі бұрмаланған жаңалықтар, фактілер, мәліметтер, ақпарат. Оның 
мәтіндік фейктер , бейнелер , фотосуреттер , аудио-фейктер деген түрлері бар.

Фотофейк – бұл әдейі бұрмаланған сурет.

Видеофейк – әдейі бұрмаланған видео.

Зомби-фейк – бұл фактчектен кейін де интернетте және басқа бұқаралық 
ақпарат құралдарында мезгіл-мезгіл пайда болатын жалған жаңалықтар.

Өсек, өтірік – біреудің жеке өмірі туралы бұрыс болуы мүмкін хабарлама

Пранк – әдейі жасалынған әрекет.

Трафик – бұл веб-сайтқа кірушілер саны немесе ақпарат пен мазмұнға қаты-
сты, тасымалданған мәліметтер саны.

Dark social – бұл мессенджерлер мен электрондық пошта.

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР:

Зазнобина Л.С. Жалпы бастауыш және жалпы орта білім берудің гуманитарлық 
және жаратылыстану пәндеріне интеграцияланған медиа білім беру стандарты. 
М., 2005.
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https://factcheck.academy/kz/меди-
а-и-информационная-грамотность-у/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000192971 rus

РЕСУРСТАР:

https://www.youtube.com/channel/
UCDZxthlPamiS9bYBTHKpb7Q

https://vk.com/threedotsca

https://www.facebook.com/threedotsCA/

https://www.instagram.com/threedotsca/

Google Image Search и RevEye жұмыс 
бойынша оқыту ролигі (https://youtu.be/
rb6pKCWCKqE)

Forensically жұмыс бойыша оқыту ро-
лигі (https://youtu.be/XRCq8CJrI_s)

YouTube Data Viewer қызметін пайда-
лану бойынша нұсқаулық https://youtu.
be/Q1vonStaf5Q

ФИЛЬМДЕР:

«Ит құйрығы бұлғаңдайды», 

«Радио күні», 

«Сайлау күні».
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Бұл жоба түлектердің гранттық бағдарламасы және АҚШ Мемлекеттік департаментінің алмасу бағдарламалары түлектерінің Ұлттық қауымда-
стығы аясында Америка Құрама Штаттарының дипломатиялық миссиясының қаржылық қолдауымен құрылды. Ольга Свириденконың жобасы 
тәуелсіз пікірге ие және Америка Құрама Штаттары мен АҚШ үкіметінің дипломатиялық миссиясының көзқарастары мен ұстанымдарына сәйкес 
келмеуі мүмкін.   
 
Данный проект создан при финансовой поддержке  Дипломатической Миссии Соединенных Штатов Америки в рамках Грантовой Программы 
Выпускников и Национальной Ассоциации Выпускников программ обмена Госдепартамента США. Проект Ольги Свириденко  имеет независи-
мое мнение, и может не совпадать со взглядами и позицией Дипломатической Миссии Соединенных Штатов Америки и Правительством США.   
 
This content is made possible by the support of the U.S. Mission to Kazakhstan through the Alumni Grants Program and National Alumni Network. The 
contents are the sole responsibility of Olga Sviridenko and do not necessarily reflect the views of the U.S. Mission or the U.S. Government.


