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Коомдун ар бир мүчөсү, анын ичинде мектеп окуу-
чулары компьютердик сабаттуулукка ээ болууга тийиш. 
Муну акыркы жылдары Кыргыз Республикасында кабыл 
алынган стратегиялык документтер тастыктап турат. 
Макалада маалыматтык технологиянын заманбап коом-
дун өнүгүшүндөгү ролу, «компьютердик сабаттуулук» тү-
шүнүгүнүн мазмуну, бул түшүнүктүн мазмунун анык-
тоого карата окумуштуулардын эмгектери талдоого 
алынды. 

Негизги сөздөр: маалыматтык коом, билим берүүнү 
маалыматташтыруу, информатика предмети, сабат-
туулук, маалыматтык сабаттуулук. 

Каждый член общества, в том числе школьники 
должны владеть компьютерной грамотностью. Этого 
требуют стратегические документы, принятые в послед-
ние годы в Кыргызской Республике. В статье проанализи-
рованы роль информационных технологий в развитии со-
временного общества, содержание понятия «компьютер-
ная грамотность», работы ученых, посвященных опреде-
лению содержания данного понятия. 

Ключевые слова: информационное общество, инфор-
матизация образования, предмет информатики, грамот-
ность, компьютерная грамотность. 

Every member of society, including students, shald have 
computer literacy. This is required by the strategic documents, 
adopted in Kyrgyz Republice in recent years. The role of 
information technologies in the development of modern society, 
the content of the concept of "computer literacy", and the work 
of scientists, devoted to determining the content of this concept 
are analyzed in the article. 

Key words: information society, informatization of educa-
tion, subject of informatics, literacy, computer literacy. 

Азыркы учурда коомду маалыматташтыруу мак-
саты коюлду. Бул максат өз учурунда педагогикалык 
илимдин алдына жигердүү өнүгүп жаткан коомго 
тартылган, коомду өнүктүрүүгө умтулган жаш муун-
ду тарбиялоо милдетин коет. Коомдун ар бир тарма-
гын маалыматташтыруу максатынын ишке ашышы, 
билим берүү мекемелеринин компьютердик эсептөө 
техникалык жабдуулар менен камсыз болушунан, 
аны менен окуучулардын иштей билүүсүнөн, ошону 
менен бирге дайыма өсүп турган маалыматтарды 
окуучулардын кабыл алуу даярдыгынан көз каранды. 
Азыркы учурда Кыргызстандын билим берүү систе-
масы бир катар реформаларды башынан кечирүүдө. 
Жүрүп жаткан реформалардын ичинде билим берүү 
системасын маалыматташтыруу процесси дагы 

каралган жана дүйнөлүк маалыматтык билим берүү 
мейкиндигине кошулууну көздөйт [1,2]. Азыркы 
заманбап мектептердеги маанилүү проблемалардын 
бири болуп, окуучулардын компьютердик сабаттуу-
луктарын өркүндөтүү саналат.  

ХХ кылымдын 80-жылдары Информатика или-
минин пайда болуусу менен бирге 1985-жылдан 
баштап билим берүү системасында “Информатика-
нын негиздери жана эсептөө техникасы” предмети 
киргизилип окулуп келүүдө. Андан бери бул пред-
метти мектепте окутуунун программалары бир нече 
жолу өзгөрдү жана өркүндөтүлдү. Совет доорундагы 
билим берүү системасында алгачкы Информатика 
предметин киргизип окутуу А.П.Ершовдун жетекчи-
лиги менен ишке ашкан. Анда эсептөө техникасын 
билим берүү системасына киргизип окутуу жана аны 
пайдалануу керектиги, адамдардын жашоо турму-
шундагы жаңы деңгээлдеги жана эффективдүү ой 
жүгүртүүсүнө түрткү болору баса белгиленген. 
Ошондой эле андан кийинки өсүп-өнүгүү жана 
келечеги тууралуу концепциясында Информатика 
предметин окутуудагы түшүнүктөрдү төмөндөгүдөй 
бөлүктөргө бөлүп караган: маалымат, модель, алго-
ритм, маалыматтарды талдоо, маалымат менен элект-
рондук эсептөө машинасынын ортосундагы байла-
ныштар, алгоритмдештирүү, программалоо жана аны 
компьютерде (ЭЭМде) аткаруу. 

Дагы бир орус окумуштуусу Е.П. Велихов би-
лим берүү системасында компьютердик билим бе-
рүүнү төрт этапка бөлүп көрсөткөн: 

 Информатика жөнүндө жалпы багыттагы 
фундаменталдык билим берүү; 

 Компьютерди колдонуудагы негизги түшү-
нүктөр жана ага коюлган талаптар; 

 Электрондук эсептөө машинасында програм-
маларды жазуу; 

 Электрондук эсептөө машиналарын турмуш-
та пайдалануу жолдорун билүү.  

Академик А.А. Самарский мектеп окуу система-
сында компьютерди колдонуу жана программалоону 
окутуу менен бирге ар түрдүү математикалык модел-
дер менен иштөөгө үндөгөн.  

Академик А.Н. Тихонов компьютердик билим 
алуу жеке эле программа түзүү менен чектелбестен, 
андан алган билимди турмуштук иш практикасында 
пайдалануу керектигин белгилеген. 
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Кийинки изилдөөлөрдүн негизги концепцияла-
рында В.М. Монахов, А.А. Кузнецов жана башкалар 
компьютердик билим алуу ар бир окуучуга милдетүү 
түрдө окутулууга тийиш жана алар компьютерди 
колдоно билүүсү зарыл деп белгилешкен.  

Кийинки мезгилдеги илимий изилдөөлөрдүн 
жана азыркы коомдун практикалык талаптарынын 
негизинде, компьютердик билим берүү, компьютер-
деги жаңы маалыматтык технологияларды окутуп 
үйрөтүү билим берүү системасынын маанилүү 
багыттарынын бири деп атоого болот. Айрыкча 
акыркы жылдардагы компьютердик техниканын 
өнүгүшү жана анын программалык каражаттарынын 
өсүшү, мурунку аныкталып, калыптанып калган 
программанын циклдерин өзгөрүүгө алып келүүдө.  

Азыркы мезгилде коомдун ар бир жараны маа-
лыматтык маданияттуулукка (компьютерди жана 
жаңы маалыматтык технологияларды колдонуу) ээ 
болушу зарыл экендиги белгилүү болуп калды. Маа-
лыматтык маданияттуулук компьютерди өз макса-
тында колдонуунун, маалыматты алып иштете би-
лүүнүн жогорку деӊгээли болуп эсептелет. Анын 
баштапкы денгээли катары компьютердик сабаттуу-
лук эсептелет [3, 23-б.]. Бул билгичтиктер албетте, 
мектеп ишмердүүлүгүндө калыптануусу зарыл. 
Муну компьютердик технология боюнча иликтөө 
жүргүзгөн ар бир изилдөөчү ырастайт. Бул сабаттуу-
лукту массалык түрдө камсыз кылуу жана анда иш-
төөнүн көндүмдөрүн калыптандыруу учурдун тала-
бы экендиги дагы белгилүү.   

Эӊ алгач бул түшүнүктү А.П. Ершов негиздеген. 
1988-жылы жарыяланган эмгегинде ал компьютер-
дик сабаттуулукту маданияттын маанилүү элементи 
деп эсептеп, компьютердик сабаттуулук – бул заман-
бап адамдын экинчи сабаттуулугу деп белгилеген 
[4]. 

Сабаттуулук – өз тилиндеги грамматикалык 
нормага жараша кандайдыр бир областта оозеки 
жана жазуу кебинин көндүмүнө ээ болуунун дара-
жасы [5, 57-б.]. Демек, билимге, көндүмгө ээ болгон-
дук – бул сабаттуулук, ал калктын социалдык-мада-
ний өнүгүшүнүн көрсөткүчү болуп эсептелет. Изил-
дөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, коом өнүккөн 
сайын сабаттуулуктун мазмуну дагы өзгөрүүгө дуу-
шар болот. Адамга болгон коомдун талаптарынын 
жогорулашына жараша сабаттуулуктун мазмуну 
дагы кеңейет. Сабаттуулукка коюлган элементардык 
талап – бул жазуу, окуу жана саноо билгичтигине ээ 
болуу. Ал эми сабаттуулукка коюлган жогорулатыл-
ган талап болуп коомдук керектүү билим-көндүм-
дөргө ээ болуу, билимди кандайдыр бир практика-
лык абалда колдоно билүү.  

XXI кылымдын инсандары компьютердик сабат-
туулукка ээ болушу зарыл. Бул коомдун ар бир мүчө-
сүнө коюлган объективдүү талап. 

Компьютердик сабаттуулуктун маӊызы жана 
билим берүү системасындагы орду тууралуу көптө-
гөн ата мекендик жана чет элдик изилдөөчүлөр өз 
эмгектерин арнашкан.  

Компьютердик сабаттуулук – ар бир адамга өз 
ишмердүүлүгүндө компьютердик технологияларды 
эффективдүү пайдаланууга керек болуучу билимдер, 
билгичтиктер жана көндүмдөр [7]. Бул түшүнүктүн 
маани-маӊызын ачууда орус окумуштуусу Г.К. 
Селевко маанилүү эмгектерди жараткан. Анын ою 
боюнча компьютердик сабаттуулук өз ичине төмөн-
күлөрдү камтыйт [7]: 

 Информатика жана эсептөө техникасынын не-
гизги түшүнүктөрүн, компьютердик техниканын 
принципиалдык түзүлүштөрүн жана функционалдык 
мүмкүнчүлүктөрүн, заманбап программалык оболоч-
каларын билүү; 

 кайсы бир тексттик редакторлор менен иштей 
алуу; 

 колдонмо программалар менен иштөөнүн ал-
гачкы тажрыйбасына ээ болуу жана алгоритм, прог-
раммалоонун тилдери жана пакеттери тууралуу 
алгачкы түшүнүктөргө ээ болуу. 

Кыргыз окумуштуусу Т.Р. Орускуловдун 
ырастоосу боюнча «компьютердик сабаттуулук» тү-
шүнүгү өзүнө маалыматтык техникага жана техноло-
гияга, компьютерге жана алардын потенциалына, 
мүмкүнчүлүктөрүнө таянуу менен профессионалдык 
маселелерди чечүүнү, компьютер менен баарлашуу-
нун билимдерин жана практикалык көндүмдөрүн 
калыптандырууну камтыйт [8].  

Мындан тышкары, “компьютердик сабаттуулук” 
түшүнүгүнө дагы бир нечелеген аныктамалар берил-
ген. Алар жалпы жонунан төмөнкүдөй маанини бе-
рет: 

 ЭЭМ аркылуу эсептерди чыгаруунун көн-
дүмдөрүнө ээ болуу, аракеттерди пландай билүү, 
информатиканын негизги идеяларын түшүнүү, маа-
лыматтык технологиянын коомдун жашоосундагы 
ролу тууралуу элестей алуу; 

 компьютер аркылуу иштөөнүн минималдуу 
билимдерине жана билгичтиктерине ээ болуу; 

 окуу жана жазуудай болгон, керектүү чебер-
чилик; 

 компьютер жана башка түзүлүштөр менен 
иштөө көндүмдөрүнүн системасы; 

 персоналдык компьютер аркылуу окуу жана 
жазуу, саноо жана чийүү, маалыматты издөө жана 
иштөө билгичтиги. 

Өзүбүзгө белгилүү болгондой, “компьютердик 
сабаттуулук” түшүнүгү мектепте “Информатика 
жана эсептөөчү техниканын негиздери” предметинин 
киргизилиши менен байланыштуу. Электрондук 
эсептөөчү техниканы окутуунун объектиси катары 
кароо дал ушул түшүнүктүн пайда болушуна алып 
келген. 60-жылдары ЭЭМдердин көлөмдүү формада 
болушу алардын окутуу процессинде колдонулушу-
нун мүмкүндүгүн гана болжолдой алган. 70-жыл-
дары компьютердик сабаттуулук студенттердин 
программа түзө алуу билгичтиктери деп белгилен-
ген. 80-жылдары персоналдык компьютерлердин 
пайда болушу менен компьютердик сабаттуулуктун 
мазмуну кеңейген. Бул жылдары ЭЭМдин өндүрүш-
түн ар кандай тармагында колдонулушун билүү, ар 
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кандай окуу маселелерин чечүүдө компьютерди пай-
далана билүү компьютердик сабаттуулук деп анык-
талган. Көп жылдык иликтөөлөрдү жалпылашты-
рууда компьютердик сабаттуулуктун мазмуну ката-
ры төмөнкүлөр эсептелген [3, 24-б.]: 

1. Компьютер менен баарлашуу билгичтиги. 
Компьютер менен “колдонуучулук деңгээлде” баар-
лашуу, компьютерди иштөөгө даярдоо, иштетүү 
жана токтотуу, экран менен иштөө, малыматтарды 
киргизүү жана коррекциялоо, программаларды кир-
гизүү жана иштетүү билгичтиктерин камтыйт. 

2. Компьютер үчүн жөнөкөй программаларды 
түзө алуу. Бул программалоонун принциптерин би-
лүү жана окуу процессинде ар кандай жагдайларга 
карата программаларды түзүү жана демонстрациялоо 
билгичтигинен турат. 

3. Компьютердин түзүлүшү жана иштөө прин-
циптери тууралуу түшүнүк. Мында эки жагдайга кө-
ңүл бурулушу зарыл. Биринчиси, компьютердин 
структурасы жана негизги түзүлүштөрүнүн функция-
лары тууралуу түшүнүк, экинчиси, компьютердин 
негизги элементтеринин иштөө принциптери жана 
физикалык негиздери тууралуу түшүнүк. 

4. Компьютердин мүмкүнчүлүктөрү жана кол-
донуу областтары тууралуу түшүнүк, компьютер-
лештирүүнүн социалдык натыйжалары. Компьютер-
дин ролун жана мүмкүнчүлүктөрүн, колдонуу чөйрө-
сүн окутуу процессинде компьютердин практикалык 
колдонуу көз карашынан, окуу милдеттерине жара-
ша ачып көрсөтүлүшү абзел. 

Бул жерден компьютердик сабаттуулук менен 
маалыматтык сабаттуулукту бөлүп кароо зарыл. 
Компьютердик сабаттуулук бул – компьютерде иш-
төөдөгү минималдуу билим жана көндүмдөрүнө ээ 
болуу, информатиканын негиздерин жана коомдук 
жашоодогу маалыматтык технологиялардын маани-
син түшүнүү. Ал эми маалыматтык сабаттуулук бол-
со – ар кандай электрондук маалымат алып жүрүүчү, 
видео, аудио дисктер, каталогдук системалар, кар-
точкалар, ар кандай көргөзмө булактарын пайдала-
нуу менен маалымат издөө билгичтиги эле эмес, 
дүйнөдөгү ар дайым өзгөрүп турган жаңы техноло-
гияларга жана тынымзыз өсүп турган маалыматтарга 
ориентирлешүү билгичтиги болуп саналат.  

Көпчүлүк изилдөөчүлөр компьютердик сабат-
сыздыкты жоюунун эң жакшы жолу бул, эрте жаш 
курактан баштап компьютерде иштөө зарылдыгын 
айтышат. Алар компьютердик сабатсыздыкты жоюу-
нун эң жакшы ыкмасы, баланы эрте жашынан баш-
тап компьютерде иштетүү деп белгилешет [9; 10]. 
Азыркы өнүккөн заманда бала жаңы төрөлгөн күн-
дөн тартып өзүнүн айланасындагы ар түрдүү техни-
калык каражаттарды көрүп чоңойот, ал каражаттар 
баланын көңүлүн өзүнө бурат. Өзгөчө жаңы маалы-
маттык-коммуникциялык каражаттар жаш өспүрүм 
балдардын көңүлүн өзүнө өзгөчө тартып психика-
сына таасирин тийгизет. Жаш өспүрүм эртеңки 
өнүккөн маалыматтык коомго психологиялык жак-
тан даяр болууга тийиш, ошол себептен улам азыркы 
күндө компьютердик сабаттуулук ар бир адамга 

керек боло баштады. Коомду маалыматташтыруу 
шартында бала мектепке жаңы киргенден баштап 
эсептөө техникасын пайдаланарын билип, мугалим-
дер менен ата энелер ага даяр болуусу керек. Ошон-
дуктан баланы маалыматтык технология менен иш-
төөгө эрте, үй бүлөөлүк тарбиялоонун учурунда дагы 
даярдоо зарыл.  

Адамдардын электрондук эсептөө техникасында 
иштөөдөгү тиешелүү ишмердүүлүгүн калыптанышы 
компьютердик сабаттуулукка ээ болууну түшүндү-
рөт. Ошондуктан компьютердик сабаттуулукту ка-
лыптандыруунун максатын аныктоо зарыл. Е.И. 
Машбиц өзүнүн эмгегинде окуучуларды компьютер-
дик сабаттуулукка окутуу төмөнкүдөй негизги мак-
саттарды көздөйт деп белгилеген [11]: 

 компьютердин мүмкүнчүлүктөрүн жана 
анын жалпы коомго тийгизген таасирин түшүнүүгө 
жардам бере турчу билимди, билгичтикти жана 
көндүмдөрдү калыптандыруу;  

 окуучуларга компьютерди колдонтуп ар түр-
дүү окуу тапшырмаларын аткартуу менен алардын 
практикалык көндүмдөрүн калыптандыруу; 

 илимий техникалык прогресстин өнүгүү 
шартында окуучлардын чыгармачылыктуу эмгекке 
даярдыгын жана алардын чыгармачылыктуу ой жү-
гүртүүсүн калыптандыруу. 

Окуу процессинде компьютерди колдонуунун 
негизги эки аспектисин бөлүп кароого болот: 

 Окутуунун каражаты катары (компьютерди 
ар түрдүү предметтерди окууда окутуунун каражаты 
катары кароо); 

 Окутуунун предмети катары (компьютерди 
жана андагы программалоо ыкмаларын окуу объек-
тиси катарында кароо). 

Компьютерди окутуунун предмети катары ка-
роо, окуучулардын окуусунда же күнүмдүк жашоо-
сунда пайда болгон ар кандай маселелерди чечүүдө 
компьютерди колдонуу билимдерин өздөштүрүү 
жана анда иштөө билгичтиктерин, көндүмдөрүн ка-
лыптандырууну камтыйт, башкача айтканда компью-
тердик сабаттуулукка ээ болууну түшүндүрөт. Жого-
руда аныктамаларды талдоодо белгилүү болгондой, 
компьютердик сабаттуулукту аныктоонун ачкычы, 
балдардын окуп, жазып жана санай биле турган би-
лим берүүнүн алгачкы тепкичи болгон “сабаттуулук” 
түшүнүгүндө жатат. Компьютер менен иштөөнү үй-
рөнүү ошол жогоруда белгиленген билимдин негиз-
дерине ээ болуудан кийин башталат. Компьютердик 
сабаттуулук ар түрдүү категориядагы колдонуучулар 
үчүн жана түрдүү кырдалдарда электрондук эсептөө 
техникасын пайдалана билүү деңгээлине жараша 
бааланат.  

Азыркы учурда компьютердик, маалыматтык, 
коммуникциялык сабатуулукка ээ болуу, анын ичин-
де жаш өспүрүм балдардын маалыматтык сабатуу-
лугу глобалдуу маселеге айланды. Жаш өспүрүм 
балдардын компьютердик, маалыматтык, коммуни-
кациялык сабаттуулугун камсыз кылуу маселеси 
дүйнөлүк мүнөзгө ээ болуп, адис педагогдор тара-
бынан гана эмес, ар бир ата – эне тарабынан дагы 
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өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Эгерде жаш 
өспүрүм компьютерди, маалыматтык – коммуника-
циялык технологияларды колдоно билсе, бирок, 
ошол эле учурда аларда иштей билүү билимин, бил-
гичтиктерин туура эмес, терс багыттарда пайдаланса 
аны биз толук сабаттуу деп айта албайбыз. Сабат-
туулук бир гана электрондук эсептөө техникасында, 
жаңы маалыматтык-коммуникациялык технология-
ларында иштей билгендиги менен гана бааланбастан 
баланын интеллектуалдык калыптанышы менен 
бирге бааланат. Жаш өспүрүмдүн интеллектуалдык 
деңгээли алгач үй-бүлөдөн, бала бакчадан, баштал-
гыч мектептен баштап калыптанат. Башталгыч мек-
тептин окутуу программасында киргизилген пред-
меттер аркылуу баланын билими, кругозору жана ой 
жүгүртүүсү калыптанат. Балдар, биринчи, экинчи 
класстарда билимдин алгачкы тепкичи болгон би-
лимдерге, көндүмдөргө ээ болушат ошондой эле 
алардын чыгармачылык элестетүүлөрү өнүгүп, ин-
сандык касиеттери ачыла баштайт.  Баланын инсан-
дык касиети бул баланын өз алдынча чечим чыга-
руусу, өзүнө ишенүүсү, терең ой жүгүртүүсү ж.б. 
Баланын инсандык касиеттери калыптана баштаган 
мезгилден баштап компьютердик сабаттуулукка 
окутуу оң натыйжа берет.  

Компьютердик сабаттуулук, тиешелүү ар кандай 
маселелерди чечүүдө өзүнө пайдалуу болгон прог-
раммдык камсыздоо менен компьютерлерди колдоно 
билүү билгичтигин билдирет жана ошону менен 
бирге электрондук эсептөө техникасында иштөө 
жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт. Окуучулар электрондук 
эсептөө техникалык каражаттарын иштетүүнү, 
программаларды жүктөөнү жана ишке киргизүүнү, 
компьютердик окутуучу же оюун программаларын 
пайдаланганды жана аларда иштегенди билиши за-
рыл. Булар, мектеп окуучулары үчүн жеткиликтүү 
билим деңгээли болуп саналат: 

1. Окуучулар компьютерди колдонуу сферала-
рын билиши зарыл. 

2. Окуучулар программдык документтерди кол-
донууну үйрөнүүгө тийиш, компьютердик маалы-
маттар базасында керектүү маалыматтарды издөөнү, 
техникалык жана программдык каражаттарды колдо-
нууну жана аларда иштөөдөн алынган көндүмдөрдү 
практикада пайдаланууну билүүсү зарыл. 

3. Окуучуларга тапшырмаларды аткаруунун ал-
горитмин түзүү көндүмдөрүн калыптандыруу зарыл. 

4. Окуучулар компьютердик негизги терминдер-
ди жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн билүү зарыл.  

Окуучулардын компьютердик сабаттуулугун 
камсыз кылуу кадимки “сабаттуулук” түшүнүгүнүн 
алгачкы көрсөткүчү болгон окуу, жазуу жана саноо 
билгичтигине балдар толук ээ болмойунча ийгилик-
түү ишке ашпайт. Компьютерде иштөөгө үйрөтүү 
жана окутуу ошол жогоруда белгиленген сабатуу-
луктун алгачкы негиздеринен башталат.  

Компьютердик сабаттуулук, ар кандай катего-
риядагы колдонуучулар үчүн жана ар түрдүү таанып 
билүү кырдаалында электрондук эсептөө техникасын 
колдонуу деңгээлине жараша бааланат.  
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