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НOPМAТИВТІК CІЛТEМEЛEP 

 

Бұл диccepтaциялық жұмыcтa кeлecі нopмaтивтік құжaттapғa cілтeмeлep 

қолданылған: 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 «Білім 

туралы» Заңы (04.07.2018 № 171-VІ өзгертулер мен толықтырулар енгізілген). 

Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары (Қазақстан Республикасы Үкіметі 2012 жыл 23 тамыз №1080) 

«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 

Басқарма төрағасының №133 бұйрығымен бекітілген мұғалімдердің кәсіби 

еңбекке сәйкестілігін, кәсіби өсу деңгейіне қойылатын талаптар жүйесі ретінде 

педагогтың кәсіби стандарты, 08 маусым 2017 ж. 

«Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасы 

/https://melimde.com/bilimdi-lt. 2017. 

Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігі 2018 жылғы 1 қараша 

Педагог мҽртебесі туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2019 жылғы 

27 желтоқсандағы № 293-VІ ҚРЗ. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылы 1-қыркүйектегі Қазақстан 

халқына Жолдауы. 
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

 Осы диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылған: 

Креативтілік  – индивидтің  жаңа  ұғым  жасау  және  жаңа  дағдыны  

қалыптастыра  алатын  қасиетін  бейнелейтін қабілеті, яғни  шығармашылық  

жасауға  қабілеттілік;  бұл  ұғым  интеллекттен  тыс  ортада  зерттеледі  әрі  

тұлғаның  шығармашылық  жетістіктерімен  байланысты. 

Интеллект – психологиялық  ұғым, оны  ойлауға  қабілеттілік, тиімді  тану. 

Тұлға – адамның  даралығын  сипаттайтын  тұрақты  психологиялық  

сапаларының  жиынтығын  белгілейтін  ұғым,саналы іс-әрекет субъектісі. 

 Зерттеушілік іс-әрекет – оқушылардың алдын ала белгісіз нәтижеге 

қарай шығармашылық-зерттеу тапсырмаларын шешуге бағытталған оқу-тәрбие 

жұмысын ұйымдастырудың формасы        

Инновациялық  орта – жаңа  бағыттардың  пайда  болу  ортасы, оларды  

жылдамдықта  меңгеру  әрі  тәжірибеде  пайдалану (инновациялық  үдерістер  

болып  жатқан  қоршаған  орта). 

Даралылық – адамның  басқа  бір  адамнан  өзгеше  қасиеттерінің  негізіндегі  

ерекшеліктері. Адамның  даралығы  тәрбие  алу  үдерісінде  тектілік негізінде  

қалыптасады әрі  бұл  адам  үшін  маңызды  құбылыс. Бұлар – өзін-өзі  дамыту, 

өзін-өзі  жүзеге  асыру, өзін-өзі  саналы  түрде  тәрбиелеу. 

Жүйе – жекелеген элементтердің бір-бірімен байланыс жасап, қатынас 

туындатуы және сол арқылы қандай да біртұтастықты құруы. 

Праксиология – іс-әрекеттер  туралы  ғылым. 

Кәсіби  құзіреттілік – кәсіби  білімдердің, біліктіліктердің  жиынтығы, 

сонымен  бірге, кәсіби  іс-әрекеттерін  орындау  тәсілдері. 

Тұлғалық  қалыптасу –  өзектілеуге  әлеуеттіліктен  өтудің  маңызды  

сипатамасы   мен  мәнін  меңгерудің   көпқырлы  үдерісі. 

Субъект - таным объектісі ретінде сыртқы әлемге төтеп бере алатын 

ізденімпаз, іскер, мақсаткер адам. 

Тұлға теориялары – тұлғаның мәні, даму заңдылықтары туралы 

болжамдардың немесе көзқарастардың жиынтығы.  

Тұлғаны зерттеу – тұлғаның нақ қазіргі жағдайда кім екенін және осы 

жағдайға қалай жеткендігін анықтау.  
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

 

ЖОО 

СӨЖ 

 

- жоғары оқу орны  

-студенттің өзіндік жұмысы 

ҚР МЖМБС - Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім стандарты 

БХСЖ 

СҒҚ      

ҒЗЖ 

– білім берудің халықаралық стандартты жіктемесі  

– студенттердің ғылыми қоғамы 

-ғылыми зерттеу жұмысы 

  

ЖМҮОБ - жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарлама 

ОӘК -оқу-әдістемелік кешендер 

ӨЖ -өзіндік жұмыс 

  

ЭО -электрондық оқулық 

  

ЭТ -эксперименттік топ 

БТ -бақылау тобы 
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеудің өзектілігі. Адамның құндылығы оның бірегейлігімен, 

шығармашылығымен анықталады. Шығармашылық жаңа көзқарасты, жаңа 

шешімді, жаңа амалды, мінез-құлықтың, қабылдау мен ойлаудың әдеттегі 

схемалары мен стереотиптерінен бас тартуға дайын болуды, өзін-өзі өзгертуге 

дайын болуды қамтиды. Педагогикалық білім берудегі инновациялар мәселесі 

мамандар даярлауда ерекше маңызды. Бұл жағдайда университеттің білім беру 

саясаты бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау мәселесін шешуге бағытталған, 

олардың білім беру сапасы мен кәсіби және қызмет қабілеттілігімен қорғалған, 

сонымен қатар үнемі өзгеріп отыратын жағдайда жұмысқа жан - жақты 

дайындалған. Мұғалімдердің оқыту сапасы мен біліктілігін арттыру қазіргі 

уақытта әртүрлі елдерде және Қазақстанда жүргізіліп жатқан білім беру 

реформаларының негізгі идеясы болып табылады 

 Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің 

басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа 

технологиясы мен инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» – 

деп білім мен тәрбие беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді [1]. Бұл 

міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әрбір мұғалімінің күнделікті 

ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол 

ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды. Бұл 

үдеріс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үдерісіне нақты өзгерістер енгізумен 

қатар жүргізіледі. Елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы өзгерістер білім беру 

қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып 

саралауды, дағдыларды меңгеруді, оқушылардың шығармашылық әлеуметін 

дамытудың, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді.  

«Педагог мәртебесі» туралы заңның «Педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге 

асыру кезіндегі құқықтары» атты 7-бабында «... тиісті білім беру деңгейінің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптары сақталған кезде 

шығармашылық бастамаға, оқыту мен тәрбиелеудің авторлық бағдарламалары 

мен әдістерін әзірлеуге және қолдануға, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа, 

неғұрлым жетілдірілген әдістерін дамытуға және таратуға» делінген [2]. 

Студент оқу үрдісіндегі басты субъект болғандықтан назардың барлығы оның 

тұлға ретінде қалыптасып, дамуына аударылады. Осы тұрғыдан алғанда бiлiм 

берудi дамытудың мемлекеттік бағдарламасы жалпы білім берудің басым 

бағыттарын, яғни студент пен оқытушының өзара ынтымақтастығы үлгісін оқу 

үрдісінде қалыптастыру, оның оқыту әдістерінің үйлесімділігі негізінде жүзеге 

асырылуын анықтап беріп отыр. Бұл басым бағыттар жоғары оқу орнындағы 

студенттердің бойында болашақ маман ретінде креативтілік тұлғасын 

қалыптастыруды жетілдіруге негіз болады. 



 
 

7 
 
 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылы 1-қыркүйектегі Қазақстан 

халқына Жолдауында «Ғылым мен білім саласын дамыту туралы да айтқым 

келеді. Бұл мәселеде бізге тың көзқарас пен жаңа тәсілдер керек. Сондай-ақ 

халықаралық тәжірибеге арқа сүйеу қажет» дей келе, Қазақстандықтар онлайн-

петициялардың көмегімен ресми түрде реформаларға бастама жасауға 

шақырады [3].  

Жоғары оқу орындарында болашақ бакалаврларды кәсіби даярлаудағы 

басты мақсат– шығармашылық даралығы мен ерекше креативті ойлауы бар 

тұлғаны дамыту. Тек қана арнайы білім алу жақсы түлек деп аталу үшін 

жеткіліксіз. Жеке тұлғаның жеке бейімділігіне, шығармашылық әлеуетіне сәйкес 

келетін жеке тұлғаның осындай аспектілерінің дамуын ескеру қажет. 

Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне енуі еліміздің білім беру 

жүйесін жетілдірудің жаңа бағдары инновациялық білім беру субъектілерін 

даярлауды талап етеді. Университет студенттерінің қоғамдық өмірдің өзіндік 

дамуы мен қалыптасуының субъектісі ретінде инновациялық білім беру 

ортасында педагогикалық креативтігін қалыптастырудың теориялық-

әдіснамалық негіздерін анықтау және оның ішкі тетіктерін табу аса маңызды. 

Инновациялық білім беру үдерісі университет студенттеріне білім берудің әр 

кезеңінде жаңашылдық идеялар ұсынудағы жаңа тұғырлар немесе туындылар, 

ақыл-ой әрекеттерінің дәстүрлі жүйелермен сабақтастықта және түрлі іс-

әрекетте педагогикалық креативтікті қалыптастыру мүмкіндігін тудырады. 

Осылайша, болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығының мазмұны 

педагогикалық білім беруді модернизациялау контекстіне негізделген 

динамикалық құрылым ретінде оқытушылардың, жұмыс берушілер мен 

студенттердің инновациялық іс-әрекетке дайындаудың қазіргі жағдайы 

бірлескен қызметінде үнемі жаңартылып, жобалануға жатады. Креативті кәсіби 

дайындықтың мазмұны осы дайындықтың мүмкіндіктері негізінде жүзеге 

асырылады.   

Білім беру саласындағы жоғары білікті маман– бұл қарқынды өзгеретін 

жағдайға дайын, өзгерістерді болжауға, өзін-өзі тәрбиелеуге, креативті 

тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке дайындай алу құндылықтарының 

сабақтастығын жүзеге асыруға қабілетті тұлға. Демек, ЖОО түлегі өзгермелі 

жағдайға, инновациялық ортаға бейім, икемді креативті тұлға болуы керек. 

Осыған байланысты болашақ мұғалімдердің креативтілігін инновациялық 

ортада қалыптастыру қазіргі білім беру ісінің маңызды міндеті болып есептеледі. 

Отандық педагогика мен психологияда ерекше жаңа шешімдерге әкелетін 

«шығармашылық» термині кең қолданылған. Шетел психологиясында 

шығармашылықтың қалыптасуына ықпал ететін тұлғалық және ойлау 

қасиеттерінің жиынтығы «креативтілік» терминімен белгілі. 

Шығармашылық психологиядағы креативтілік атауымен белгілі болған, осы 

бағытты қолдаушы Ресейлік ғалымдар Д.В.Чернилевский [4], А.В.Морозов [5], 

А.М.Матюшкин [6], Е.П.Ильин [7] және Қазақстандық ғалымдар С.Р.Қыдырова 

[8], Б.А.Тұрғынбаева [9], тағы басқалар болды. 

Педагогикалық креативтіліктің әдіснамалық негіздерін алыс және жақын 

шетел ғалымдары J.R.Averill [10], М.А.Холодная [11], Е.Тоrrance [12], Е.Е.Туник 
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[13], С.К.Турчак [14], Т.А.Дронова [15] және басқалар өз еңбектерінде 

қарастырған. 

Соңғы жылдары түрлі ғылым салаларында креативтік мәселесін кешенді 

тұрғыдан зерделейтін, креативті білім беру парадигмасын ойластыруға 

талпыныс жасаған зерттеулер көбеюде (Н.А.Маневич [16], Е.Ю.Чичук [17], 

Ю.Р.Варлакова [18],  Е.Е.Шербакова [19], Е.Б.Рябов [20], А.В.Морозов [21]).  

Креативтікті қалыптастыру мүмкіндіктерін Қазақстандық ғалымдар 

Б.А.Оспанова  болашақ мамандардың кретивтілігін қалыптастырудың 

педагогикалық негізі [22], А.С.Швайковский инновациялық білім беру 

технологиясы негізінде студенттердің креативті потенциалы [23], 

Қ.М.Нағымжанова университет студенттерінің педагогикалық креативтілігі [24],  

И.И. Сағадуллаев болашақ ағылшын тілі мұғалімдерінің акме-креативті сапасы 

[25], А.Б.Тасова бастауыш сынып мұғалімдерінің коммуникативтік креативтілігі 

[26], С.А.Нуржанова ЖОО студенттерінің  креативтілігін қалыптастыру 

проблемалары [27] тұрғысында қарастырған. 

Педагогикалық инноватиканың білім беру жүйесіндегі жаңалықты ендіру 

туралы ғылыми білім саласы екендігі  Ш.Т.Таубаева [28], К.Ж.Бұзаубақова [29] 

және т.б., студенттерді инновациялық іс-әрекетке даярлау Ф.Б.Бөрібекова [30], 

К.Ж.Ажибеков [31], Қ.М.Нағымжанова [32] және т.б еңбектерінде  түрлі 

қырларынан зерделенеді. 

Жоғарыда аталған зерттеушілер оқу үрдісіндегі әртүрлі педагогикалық 

жағдайлардағы бірнеше өкілдердің креативітлігін дамыту мәселелерін 

(мұғалім,оқытушы, оқушы, бала және т.б.) қарастырды. 

Креативтілікті қалыптастыру шығармашылыққа жетелейтін қабілеттер мен 

шығармашылық қызметі сапасын анықтайтын, жаңаны тану мен жасауға 

бейімделуге апаратын әрбір жеке тұлғаға тән интеллектуалдық үрдіс ретінде 

сипатталады. 

Осылайша, болашақ мұғалімді қазіргі заманғы креативті тұлғасын 

қалыптастыруда кәсіби даярлаудың мынадай ерекшеліктері бар: инновациялық 

өзгерістерді жүзеге асыруға дайын педагог-зерттеуші ретінде болашақ мұғалімге 

қойылатын талаптардың өзгеруі; болашақ мұғалімнің кәсібилігі жаңа 

сипаттамаларымен ұсынылған (ойлау мен мінез-құлықтың инновациялық стилі, 

кәсіби шығармашылық, тәуекелдік құзыреттілігі); болашақ мұғалімдердің 

инновациялық іс-әрекетке дайындаудың қазіргі жағдайы, білім беру мамандарын 

даярлау олардың белгісіздік жағдайында инновациялық қызметке дайындығын 

дамытуға бағытталған; болашақ мұғалімнің инновациялық қызметке тиімді 

кәсіби даярлығын қамтамасыз ету ЖОО-ның тиісті білім беру ортасын 

ұйымдастыруды талап етеді. 

Алайда осы көкейкесті мәселені кешенді түрде бейнелеген ғылыми 

еңбектер әлі жеткіліксіз, сондықтан оның шешілуіне кедергі жасайтын жайттар 

баршылық. Біз жоғары оқу орнындағы студенттердің бойындағы креативті 

тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру 

жөнінде жоғарыдағы ғалымдардың зерттеу еңбектерін талдау барысында 

төмендегі қарама-қайшылықтарды анықтадық:  

http://engime.org/bafdarlamasin-bekitu-turali-jalpi-ereje.html
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- болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастыруды жүзеге асыру қажеттігі мен оны жүзеге 

асырудың  тиісті  теориялық  негіздерінің жасалмағандығы арасында; 

- студенттердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау 

процесінде қалыптастырудың педагогикалық шарттарын іске асыруда жоғары 

оқу-орны мүкіндіктерінің жоғарлылығы мен оны жүзеге асыру әдістемесінің 

жасалмауы арасында. 

         Дегенмен болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғасын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру мәселесі педагогика және 

психология ілімінде қарастырылмаған. 

Жоғары оқу орындарында студенттердің бойларында креативті тұлғасын 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың амалдары 

мен жолдырын қарастыру мәселесі зерттеудің проблемасын тұжырымдауға 

мүмкіндік береді. 

Сондықтан  мәселенің осындай өзектілігі зерттеу тақырыбымызды 

«Болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастыру» деп таңдап алуымызға негіз болды. 

Зерттеудің мақсаты: болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын  

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыруды теориялық  

негіздеу және әдістемесін жасау, тиімділігін тәжірибелік-экспериментте тексеру. 

Зерттеу нысаны: жоғары оқу орнындағы білім беру үдерісі. 

Зерттеу пәні: болашақ мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетке 

дайындаудағы креативті тұлғасын қалыптастыру. 

Зерттеу болжамы: егер, болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғасын  

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру мәселесінің 

әдіснамалық және теориялық негіздері анықталып, инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде креативтілігін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық 

моделі жасалып, психологиялық-педагогикалық шарттары ұсынылса және 

оларды жоғары оқу орны практикасында жүзеге асыру әдістемесі жасалса, онда 

студенттердің шығармашылыққа қабілетті, интеллектуалдық белсенділік, 

логикалық және стандартты емес ойлау деңгейіне жетуге апаратын креативті 

тұлғасы  қалыптасады. Өйткені болашақ мұғалімнің креативті тұлғасы 

инновациялық іс-әрекетке даярлау процесінде  кәсіби даярлығын қамтамасыз 

етеді. 

Зерттеудің міндеттері: 

- болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғасын  инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процессінде қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздерін 

айқындау; 

- «креативті тұлға», «болашақ мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті» және 

«болашақ мұғалімді инновациялық іс-әрекетке дайындау» ұғымдарының мәні 

мен мазмұнын нақтылау; 

- инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде болашақ мұғалімдердің  

креативті тұлғасын  қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасау; 
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- болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастырудың әдістемесін жасау және оның тиімділігін 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыс барысында тексеру. 

Зерттеудің жетекші идеясы инновациялық іс-әрекетке даярлау процесінде 

болашақ мұғалімдердің креативтілігінің тұлғалық сапа ретінде дамуы, яғни, іс-

әрекетте жаңа идеяларды өз бетінше жүзеге асыру қабілеті мен 

шығармашылыққа қабілетті, интеллектуалдық белсенділік, логикалық және 

стандартты емес ойлау деңгейіне жетудегі субъектілеріне айналуы маңызды 

болып табылады.  

Зерттеудің әдіснамалық және теориялық негіздері әдіснамалық 

ұстанымдармен, философиялық тұғырда адамның танымдық қызметінің мәні 

туралы іргелі қағидаларымен, құбылыстардың өзара байланыстарымен, 

сабақтастығының логикалық қағидаларымен, білім беру үдерістері мен 

жүйелерін басқару теориясы туралы ережелерімен, тұлғаға бағдарланған оқыту 

жүйелерімен креативтілікті қалыптастыруға қатысты психологиялық-

педагогикалық зерттеулермен байланысты болды. 

Әдіснамалық бағытта, жалпы философиялық тұрғыдағы таным әдісі ретінде 

диалектика орын алды. Диалектикалық әдіс зерттеу пәнін абстракциялық ойдан 

шығып нақтылылыққа, пәннің тарихи даму үрдісін зерттеу, қарама-

қайшылықтарды анықтау және шешім табуда көмек берді. Зерттеу барысындағы 

негізгі әдіснамалық ұстаным технологиялық, жүйелі-іс-әрекеттік, міндеттік, 

тұлғалық және мәдениеттілік болды. Сонымен қатар зерттеу ұстанымы ретінде 

зерттеу пәнін тану орын алды. Бұл мәселе зерттеуге мазмұндық, логикалық, 

сапалық, мәндік қорытындылық бағыт беріп отырды.  

Зерттеудің деректі көздері: шығармашылық және креативті әрекет, 

креативті педагогика мен психология, тұлғаның кәсіби құзыреттілігін дамыту, 

креативтігін дамытуда инновациялық іс-әрекет туралы жетекші құжаттар мен 

оқу материалдары, білім беру саясаты аясындағы тұжырымдамаларға қатысты 

философ, психолог, педагогтер еңбектері, Қазақстан Республикасының Білім 

туралы Заңы, оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар, озат мұғалімдердің іс-

тәжірибелері, педагогикалық баспасөз материалдары, автордың педагогикалық 

және зерттеушілік іс-тәжірибелері. 

Зерттеу әдiстерi: 

- зерттеу мәселелерi бойынша философиялық, психологиялық, 

педагогикалық және әдiстемелiк әдебиеттерге, сонымен қатар жаратылыстану 

пәндерi бойынша тұжырымдамаларға, білім стандарттарына, білім беру 

бағдарламаларына, оқулықтарға және әдістемелік құралдарға теориялық талдау 

жасау; 

- бақылау, сауалнама жүргізу, сұхбаттасу, сабақтарға талдау жасау; 

- айқындау және қалыптастыру эксперименттерін жүргізу. 

- эксперимент нәтижелеріне математикалық-статистикалық өңдеу жасау.  

Зерттеу базасы: Эксперимент жұмыстары М.Әуезов атындағы Оңтүстік 

Қазақстан университетінде және Академик А.Қуатбеков атындағы Халықтар 

достығы университетінде жүргізілді. 
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Зерттеу кезеңдері: Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын 

инновациялық іс-әрекетке дайындауды  зерттеу үш кезеңде жүргізілді: 

1 кезең (2018-2019 ж.ж.) зерттеу жұмысының өзектілігін анықтау; зерттеу 

мәселелеріне байланысты психологиялық-педагогикалық әдебиеттерге 

теориялық талдаулар жасау; ЖОО-ың оқу үдерісінде болашақ мұғалімдердің 

креативті тұлғасын қалыптастыруды теориялық негіздеу, креативті тұлғасын 

қалыптастыруда болашақ мұғалімдердің  инновациялық іс-әрекетке 

дайындаудың мазмұнын анықтау. 

2 кезең (2019-2020 ж.ж.) эмпирикалық материалдарды жинақтау – оқыту 

үдерісін технологиялық тұрғыда ұйымдаструдағы бірқатар оқытушылардың іс-

әрекеттеріне және студенттердің педагогикалық іс-тәжірибесі кезіндегі іс-

әрекеттерін бақылау, эмпирикалық мағлұматтарға талдаулар негізінде жоғары 

оқу орындарындағы креативті тұлғасын қалыптастыруда болашақ мұғалімдердің  

инновациялық іс-әрекетке дайындаудың   ғылыми тұжырымдамасын нақтылау, 

педагогикалық-тәжірибелік жұмыстарды ұйымдастыру. 

3 кезең (2020-2021 ж.ж.) пәндік (объект туралы білім) және технологиялық 

(кәсіби) білімдер мамұнын әрекеттік мазмұнда тұжырымдау; болашақ 

мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау 

мазмұнын  тиянақтау және оларды педагогикалық үдеріске ендіру. 

Диссертацияны талап бойынша рәсімдеу. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық маңыздылығы: 

- болашақ мұғалімдерді жоғары оқу орнында инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде олардың креативті тұлғасын қалыптастыру теориялық-

әдіснамалық тұрғыдан негізделген; 

- зерттеу проблемасының «креативті тұлға», «болашақ мұғалімнің 

инновациялық іс-әрекеті» және «болашақ мұғалімді инновациялық іс-әрекетке 

дайындау» негізгі ұғымдарының мәні нақтыланған және олардың мазмұны 

ғылыми тұрғыдан сипатталған;  

- болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық 

шарттары, компоненттері, өлшемдері мен деңгейлері қамтылған құрылымдық-

мазмұндық моделі жасалған;  

- болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастырудың диагностикалық, теориялық, 

практикалық кезеңдерден тұратын әдістемесі жасалған және оның тиімділігі 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелері негізінде дәлелденген.  

Зерттеудің практикалық маңыздылығы: 

- болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастырудың әдістемесі;  

- «Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекетіндегі креативтілік» атты 

элективті курсы; 

- «Жеке тұлғаның креативтілігін дамыту» атты тренингтер жинағы 

жасалды және практикаға енгізілді.  

Зерттеу жұмысының барысында алынған нәтижелер мен олардың негізінде 

дайындалған нақты әдістемелік ұсыныстарды, зерттеу материалдарын  жоғары 



 
 

12 
 
 

оқу орындарының, колледждердің оқу-тәрбие үдерісінде, педагог кадрлардың 

біліктілігін көтеру курстарында және орта білім беру жүйесінде, қосымша білім 

беруде пайдалануға болады. 

Қорғауға  ұсынылатын қағидалар: 

1. Креативті тұлға – шығармашылыққа қабілетті, логикалық және 

стандартты емес ойлай алатын, инновациялық іс-әрекеттерді басқару процесінде 

қолданылатын интеллектуалдық белсенділігі дамыған адам. 

Болашақ мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті - жаңа білім алу, жаңа 

педагогикалық практиканы ендіру мақсатында білім сапасын арттыруға 

бағытталған оқыту технологияларының түбегейлі жаңа үлгілерін қабылдау, 

әзірлеу, қолдану, бейімдеу және дамыту. 

Болашақ мұғалімді инновациялық іс-әрекетке дайындау – оның білім беру 

үдерісінде заманауи технологиялар мен әдістерді тиімді қолдана білу іскерлігін 

дамытуға; педагогикалық іс-әрекеттегі инновацияларды қабылдауға, игеруге, 

жүзеге асыруға және өзін-өзі дамытуға бағытталған біртұтас процесс. 

2. Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастырудың 

әдіснамалық тұғырлары (іс-әрекеттік, жүйелілік, тұлғалық-бағдарлық, 

пәнаралық, кешенді)  мен ұстанымдарын (үздіксіз өсу, рефлексивтілік, 

контекстілік, дараландыру, оқыту нәтижелерін өзектендіру, білім беру 

қажеттіліктерін дамыту) оларды инновациялық іс-әрекетке дайындау арқылы 

жүзеге асырумен сипатталды: мотивация (шығармашылық ұстаным), 

интеллектуалдық (дивергенттілік, өзгерістерге даяр болуы). 

3. Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастыру – бір-бірімен өзара байланысқан 

гностикалық-мақсатты, мазмұндық-процессуалды және прогностикалық-

бағалау компоненттер жиынтығынан тұратын құрылымдық-мазмұндық 

моделінің тиімді жүзеге асуын қарастырады. Модельдің негізгі блоктары, 

қалыптасу компоненттері мен өлшемдері өзара бір-бірімен тығыз байланыстағы 

негізгі құрылымын көрсетеді. 

4. Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастыру әдістемесін «Болашақ мұғалімдердің кәсіби 

іс-әрекетіндегі креативтілік» атты элективті курсы, болашақ мұғалімдердің  

креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде 

қалыптастыру бойынша «Жеке тұлғаның креативтілігін дамыту» атты 

тренингтер жинағы, сонымен қатар  Брейншторминг, («Ойлаудың алты 

қалпағы», «Фокальды объектілер әдісі», «Миға кері шабуыл», «Аяқталмаған 

әдістер», т.б.), интербелсенді әдіс-тәсілдер («Степладдер», Скампер, Раунд-

Робин) мен формалар (дивергентті және конвергентті ойлауға арналған 

практикумдар, тренингтер, практика және т.б.) практикаға ендіруімен іске 

асырылады.  

Зерттеу нәтижелерінің дәлелділігі мен негізділігі автордың бастапқы 

әдіснамалық және теориялық ұстанымдарымен, зерттеудің теориялық және 

эмпирикалық әдістерінің жиынтықтарын пайдаланумен, олардың зерттеудегі 

қойылған міндеттермен және зерттеу логикасына қарама-қайшы еместігімен; 

алынған тәжірибелік-эксперименттік нәтижелердің математикалық статистика 
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әдістерімен өңделуімен; зерттеу болжамының жұмыстағы нәтижелерімен 

расталуымен байланысты. 

Зерттеу нәтижелерінің талқылануы мен жүзеге асырылуы: 

Диссертациялық жұмыстың мазмұны бойынша барлығы 13 еңбек жарық көрді. 
1.Pedagogical сonditions оfformation of creativity at future teachers. Skopus. Opción, 

Año 35, Regular No.90 -(2019): -790-814  ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385. 

https://doi.org/10.29333/iejme/3997 (A.Zholdasbekov, A.Septemirova, E.Мyrzabekov, 

Y.Kozybaev, K.Zholdasbekova, G.Mussabekova. 60%). Мақалада болашақ мұғалімдердің 

креативтілігін қалыптастыру арнайы көрсетілген педагогикалық шарттар негізінде 

жүзеге асырылатындағы қарастырылған. 

Білім және ғылым саласындағы сапаны бақылау комитеті ұсынған басылымдарда 

4 мақала жарияланды: 

2.Студенттердің креативті тұлғалығын дамытудың психологиялық-педагогикалық 

ерекшелігі. Ясауи Университетінің хабаршысы ғылыми журналы. -Түркістан. -2019. -

№1 (111).  Б.102-109.  (Қосалқы автор А.А.Жолдасбеков.60%). Мақалада ЖОО 

студенттерінің креативті тұлғасын дамыту психологиялық  және педагогикалық 

тұрғыда сипатталып, олардың ерекшеліктері карастырылған 

3.Болашақ бакалаврды кәсіби даярлаудағы кретивті психологияның орны. 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. -Шымкент. -2020.-

Б.150-152.(Қосалқы автор Ж.С.Сихынбаева.70%). Мақалада болашақ бакалаврларды 

ЖОО-да кәсіби даярлау үдерісінде психологиялық факторлар ерекше қарастырылған. 

Сондай ақ студенттердің креативті тұлғасын қалыптастырудығы психологиялық 

функциялар сипатталған. 

4.Понятие креативного потенциала в психолого-педагогическом аспекте. Наука и 

жизнь Казахстана. Международный научный журнал. -Алматы. -2020. -№ -5/4. -С.157-

161.(Қосалқы автор Ж.С. Сихынбаева 60%). Мақалада студенттердің креативті 

потенциалын қалыптастыру психологиялық-педагогикалық аспектілер тұрғысында 

қарастырылады. Әсіресе креативті тұлға мәселесі баса сипатталады. 

5.Студенттердің креативті тұлғалығын жаңартылған оқыту негізінде арттыру. 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. -Алматы. -2020. -

№5/4.-Б.161-165. (Қосалқы автор Ж.С.Сихынбаева.70%). Мақалада қазіргі күнгі білім 

беру мекемелеріндегі жаңартылған білім беру мазмұнының тиімділігін арттыру 

мәселелері баяндалған. 

Шет елдік және отандық халықаралық конференция материалдарында  8 мақала 

жарық көрді: 

6.Тұлғаның креативтілігі мен белсенділігі рухани жанғырудағы басты фактор. Әл 

Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті психология бөлімінің ашылуының 30 

жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 

Заманауи әлемдік психология. -Алматы. -2018. -Б.162-164.(Қосалқы автор 

А.А.Жолдасбеков.60%). Мақалада рухани жаңғыру тұрғысында болашақ мұғалім 

тұлғасының креативтілігі мен белсенділігін сипатталып , оны қалыптастырудағы 

негізгі факторлар қарастырылады. 

7. Болашақ педагогтардың креативтілігін дамудың психологиялық педагогикалық 

негіздері. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері. Сырдария 

университеті. -Жетісай. -2018.-Б.138-142. (Қосалқы авторлар А.А.Жолдасбеков, 

А.Ж.Септемирова, З.Е. Шагатаева.50%). Мақалада психологиялық-педагогикалық 

тұрғыда болашақ педагогтардың креативтілігін дамыту мәселелері сипатталып , нақты 

теориялық мәселелер қарастырылған. 
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8. Рухани жаңғыру аясында студент жастардың креативтілігі мен белсенділігін 

арттыру. «Білім беру жүйесін модернизациялау: тенденциялар, проблемалар және 

перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары. Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ. -Алматы, -2019. -Б.558-

561(Қосалқы автор А.А.Жолдасбеков.70%). Мақалада студенттердің креативтілігі мен 

белсенділігін арттыру мәселесі қарастырылған. 

9. Современная интерактивно-креативная образовательная технология обучения. 

Материалы межд. конф. «Актуальные проблемы естествознания и естествонаучного 

образования» 7-8 ноября. -Кызылорда. -2019. -С.212-214.(Қосалқы автор 

А.А.Жолдасбеков.70%). Мақалада білім берудегі қазіргі интерактивті әдістер 

креативтілікті арттыру мәселесінде қарастырылған. Әсіресе білім беру технологиясы 

креативтілікті арттыру мақсатында баяндалады. 

10. Технология и методы формирования креативного мышления студентов. 

Ташкентский государственный педагогический университет им.Низами. -Ташкент. -

2020. -С.34-37.(Қосалқы автор Д.И.Рузиева.60%). Мақалада студенттердің 

креативтілігін қалыптастыру технологиясы мен әдістері олардың креативті ойлау 

функциясын ескере отырып  жүзеге асыру мәселесі баяндалады 

11. Инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде болашақ мұғалімдердің 

креативтілігін дамыту. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 

арналған “Қуатбеков оқулары-1” атты халықаралық конференция.-Шымкент. -2021. -

Б.168-171.(100%). Мақалада болашақ мұғалімдердің креативтілігін инновациялық іс-

әрекетке дайындау процесінде дамыту қарастырылған. Сондай ақ арнайы 

педагогикалық шарттар сипатталған. 

12. Возможности профессиональной подготовки будущего учителя к 

инновационной деятельности в формировании креативности. Международная научно-

практическая конференция: Наука и инновации. - Польша. -2021.-С. 26-29. (100%). 

Мақалада болашақ мұғалімдердің креативтілігін қалыптастыруда олардың кәсіби 

даярлығы кезіндегі инновациялық іс-әрекетін ескеру басты мәселе ретінде  

қарастырылады. 

13. Инновационные процессы в педагогическом образовании как основа развитие 

креативности будущего учителя. Международная научно-практическая конференция: 

Вопросы образования и науки. - Россия. -2021. - С.112-115. (100%). Мақалада болашақ 

мұғалімнің креативтілігін дамытуда педагогикалық білім берудің инновациялық 

үдерісі басты роль атқаратындағы туралы мәселелер қарастырылады. 

       Диccepтaция құрылымы: диссертациялық жұмыстың құрамы негізгі бет, 

нopмaтивтiк ciлтeмeлepден, aнықтaмaлapдан, белгілеулерден, кысқартулардан, 

кipicпeден, 3 бөлiмнeн, қopытындыдaн, пaйдaлaнылғaн әдeбиeттep тiзiмiнeн 

және қocымшaлapдaн тұpaды.  

Кіріспеде зерттеудің ғылыми ақпараты, тақырыптың көкейкестілігі, зерттеу 

жұмысының мақсаты, пәні, нысаны, болжамы мен міндеттері, әдіснамалық 

негіздері, жетекші идеясы, зерттеу әдістері мен кезеңдері, зерттеудің ғылыми 

жаңалығы, теориялық және практикалық маңыздылығы, қорғауға ұсынылатын 

қағидалары, зерттеу нәтижелерінің дәлелділігі мен негізділігі, зерттеу 

нәтижелерінің апробациядан өтуі баяндалады. 

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КРЕАТИВТІ ТҰЛҒАСЫН 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕСІНДЕ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ атты бірінші 
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бөлімде болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастыру мәселесінің зерттелу жағдайы, әдіснамалық 

тұғырлары мен креативті тұлғасын қалыптастыруда болашақ мұғалімдердің  

инновациялық іс-әрекетке дайындаудың ерекшеліктері қарастырылады. 

        БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КРЕАТИВТІ ТҰЛҒАСЫН 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕСІНДЕ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ атты екінші бөлімде 

«кретивті тұлға», «болашақ мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті» және «болашақ 

мұғалімді инновациялық іс-әрекетке дайындау» ұғымдарының мәні мен 

мазмұны, болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастырудың педагогикалық шарттары мен 

құрылымдық-мазмұндық құрылымы қарастырылады. 

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ  КРЕАТИВТІ ТҰЛҒАСЫН 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕСІНДЕ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ атты үшінші бөлімде болашақ 

мұғалімдердің  креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау 

процесінде қалыптастырудың диагностикасы, болашақ мұғалімдердің  креативті 

тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың 

әдістері мен оның тиімділігі эксперимент арқылы дәлелденуі, шынайылығы 

қарастырылады. 

Қорытындыда жүргізілген зерттеудің әр бөлімі бойынша теориялық және 

практикалық нәтижелері қорытылып, тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың 

ғылыми тұжырымдары ұсынылды.  

Қосымшаларда зерттеудің практикалық материалдары қарастырылады. 
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1 БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КРЕАТИВТІ ТҰЛҒАСЫН 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕСІНДЕ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1.1 Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру мәселесінің зерттелу жағдайы 

 

Инновациялық іс-әрекетке, оның ішінде мұғалімнің қызметіне дайындық 

көптеген жылдар бойы өзектілігін жоғалтпайды. Алайда, отандық білім беруді 

модернизациялау жағдайында, инновациялық технологияларды құру мен іске 

асырудың жаңа мүмкіндіктері пайда болған кезде, мамандарды даярлау 

жүйесінің өзі өзгерген кезде, қоғамның жаңа талаптарының әсерінен 

инновациялық қызметке дайындық құрылымы да өзгереді. Демек, болып жатқан 

өзгерістерді ескере отырып, оны егжей-тегжейлі зерттеу қажет. 

Креативтілік қызығушылық пен зерттеудің ғылыми сипатымен, сондай-ақ 

жаңа сезімдерді іздеумен – жаңалық ашуға және өз іс-әрекетін әртараптандыруға 

деген ұмтылыспен тығыз байланысты. 

Болашақ мұғалімді даярлаудың университеттік жүйесі оның жеке және 

кәсіби дамуын қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайларды ескеруі керек. Қазіргі 

жоғары білім берудің маңызды міндеті болашақ мұғалімнің креативтілігін кәсіби 

дайындық кезеңінде дамыту болып табылады, өйткені кәсіби маңызды 

қасиеттерді қалыптастыру кезеңінде шығармашылықты одан әрі кәсіби қызметте 

ғана емес, сонымен бірге болашақ мұғалімнің жеке басының өзін-өзі дамытуы 

мен өзін-өзі тануы үшін де маңызды болып табылады. Шығармашылықты 

зерттеудің көп өлшемділігі мен кеңдігімен педагогикалық құбылыстарды 

зерттеудің әртүрлі аспектілерінде оның көрінуінің көптеген қасиеттері мен 

механизмдері қосымша қарастыруды қажет етеді 

Жоғары оқу орны студенттерін кәсіби даярлаудағы басты мақсат – 

шығармашылық тұлғасы және бірегей шығармашылық ойлауы бар жеке тұлғаны 

дамыту. Сонымен қатар үздік бітіруші үшін арнайы білімнің өзі жеткіліксіз, 

сондықтан да жеке қабілеттерге, жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетіне сай 

келетін осындай аспектілердің дамуын ескеру керек [33]. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты болашақ мұғалімнің креативтілігін 

инновациялық іс-әрекетке дайындығын қалыптастыру мәселелерін зерттеу 

өзекті болып табылады және инновациялық технологияларды жүзеге асыру үшін 

көмектесе алады. Мұғалімнің креативтілік негіздерінің қалыптасуы мен дамуын 

кезең-кезеңмен жүргізу елдің экономикалық және әлеуметтік-мәдени өмірінің 

дамуындағы маңызды кезеңдерге негізделген. 

Болашақ мұғалімдердің шығармашылығын дамыту олардың жеке басына 

жүгінуді талап етеді. Бұл мәселені психологтар мен мұғалімдер (В.И.Андреев, 

С.И.Архангельский, А.Г.Асмолов, Д.Б.Эпифания, А.В.Брушлинский, 

С.Л.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.М.Матюшкин, Я.А.Пономарев, т.б.) 

шығармашылықты дамытудың негізгі тәсілдерін талдау негізінде жеке 

ерекшеліктер мен орындалатын кәсіби қызметке шығармашылық көзқарастың 

көрінісі арасындағы байланыс бар деп айтуға болады.  
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Мұғалімге кәсіби анықталған талаптардың жиынтығы педагогикалық 

қызметке кәсіби дайындық ретінде анықталады. Оның құрамында бір жағынан 

психологиялық, психофизиологиялық және физикалық дайындықты, екінші 

жағынан кәсібиліктің негізі ретінде ғылыми — теориялық және практикалық 

дайындықты бөліп көрсету заңды. Қоғам мұғалім мамандығына қоятын 

талаптардың қатарына: педагогикалық әдептілік, қарым-қатынас, мәдениет, 

қабілеттер, өз ісіне деген сүйіспеншілік және, әрине, әр мұғалімнің креативті 

тұлға болуы керек [34]. 

Сонымен қатар болашақ мұғалім білім берудің құндылығын терең түсінуі, 

өзін-өзі білімдендіру, пелагогкалық ойлау мәденетін игеруі, өзі пәнін, педагогка 

мен псхологияны терең игере алуы, тұлғаға бағдарланған педагогкалық әдістерді 

қолдана алуы, өзіндік тұлғасын дамыту мотивацясы болуы қажет.   

Креативті мұғалім педагогикалық процесте әрбір оқушының орнын көре 

алуы, олардың инновациялық іс-әрекетін ұйымдастыра алуы, оның нәтижелерін 

көре білуі, кемсін тұстарын түзете алуы қажет, яғни, шығармашылықпен жұмыс 

істей алуы қажет. 

Мұғалімнің бұл қасиеттері педагогикалық білім беру бағыты бойынша білім 

беру стандарттарының мазмұнында анықталған. ҚР-да Педагогтің кәсіби 

даярлығы кәсібилікті, шығармашылық педагогикалық қызметке дайындықты 

мақсатты түрде қалыптастыру болып табылады. 

Ұсынылған қабілеттер келесі функцияларды орындайтын мұғалімнің кәсіби 

іс-әрекетінің әртүрлі мәселелерін орындау кезінде жүзеге асырылады және 

көрінеді: 

- тәрбиелік, гностикалық, реттеуші, бақылаушы; 

- ұйымдастырушылық, жобалау, конструктивті, коммуникативті, 

гностикалық; 

- гностикалық, реттеуші, бақылаушы; 

- оқу-жаттығу, тәрбие, психологиялық, ұйымдастырушылық, өзін-өзі 

жетілдіру, бақылау, оқу-жаттығу процесін қамтамасыз ету; 

- жаттығу, тәрбие, шаруашылық-ұйымдастырушылық, сараптамалық 

консультациялық, өкілдік; 

- білім беру, сауықтыру, тәрбиелік, жарыстық, үгіт-насихат. 

Осылайша, ұсынылған материалға қорытынды жасай отырып, мынаны 

айтуға болады: мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті көп факторлы 

педагогикалық сипатқа ие және білім берудің жалпы және арнайы міндеттерінің 

күрделі жүйесі болып табылады. Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетінің 

тиімділігі мен креативтілігін қалыптастырудың деңгейі күштер мен құралдарды 

ұтымды пайдалану арқылы нәтижеге сәтті қол жеткізуді анықтайды. Оны келесі 

функционалды критерийлер, соның ішінде: 

- кәсіби салада жеке тұлғаны жүзеге асыруға ынталандыру;  

- кәсіби білім және қызмет негіздерін меңгеру;  

- кәсіби қабілеттердің жоғары деңгейі;  

- оқыту құралдарын, нысандары мен әдістерін меңгеру;  

- қызметтерде әріптестер мен зерттеушілердің тәжірибесін бағалай және 

пайдалана білу [35]. 
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Болашақ мұғалімінің креативтілігін біз мұғалімнің интеграцияланған 

сапасын түсінеміз, ол оның оқу процесінде пайда болатын әртүрлі 

педагогикалық мәселелерді шешу үшін ерекше, қайталанбас, инновациялық 

идеяларды қалыптастыру қабілетін анықтайды. Ол мұғалімнің педагогикалық 

мәселені уақтылы көре білуімен, оны шешудің шығармашылық жолдарын 

дамытумен және шаблон бойынша емес, өзіне тән ерекше тәсілмен әрекет етумен 

сипатталады. 

Мұғалім педагогикалық іс-әрекет жоғары әлеуметтік сезімталдықпен және 

оқушының жеке басының қалыптасуының бірегейлігімен, мұғалім мен оқушы 

арасында стандарт пен шаблонның болмауымен ерекшеленеді, оны шешуде 

шығармашылық міндеттер қойылады, оқытудың мазмұны, әдістері мен 

формалары қазіргі заманғы мұғалімге тиесілі болып табылады. Ол әртүрлі 

тәуекелдерге дайын, креативті және іскер, ойында да жұмыс істей алады. 

Креативтілік оның қызметінің маңызды және қажетті сипаттамасы ретінде 

(А.Г.Шумовская [36], В.Г.Рындак [37], Е.А.Сигида [38]. және т.б.) кәсіби 

дағдарыстар, осылайша ойынға қатысушылардың жоғары деңгейіне өтуге ықпал 

етеді. 

Бүгінгі таңдағы қоғамның барлық саласында болып жатқан өзгерістер, 

қандай саладағы болсын атқарылар істің нәтижеге бағдарлануы еліміздегі білім 

беру саласына да з әсерін тигізуде. Жоғары оқу орнындағы білім беру ісі заман 

талабына сай болу үшін педагогикалық ғылымдардың жетістіктерін 

тәжірибелерінде қолдана білетін, шығармашылықпен ойлайтын, өзінің кәсіби 

қызметіне талдау жасап, дамыта алатын мұғалімдер қажет. Осыған орай жоғары 

педагогикалық оқу орындарында кәсіби жоғары деңгейде даярланған, 

шығармашылық қабілеті дамыған, алдына қойылған мәселелерді тез әрі сапалы 

түрде шеше алатын креативті мұғалім тұлғасын қалыптастыру қажет. 

Креативті білім беру үдерісі білімгерлерге білім берудің әрбір деңгейінде 

ағымдық шығармашылық әлеуетін дамытуға ғана емес, алдағы уақытта өзін-өзі 

тануға, шығармашылық өзіндік дамуға, объективті өзіндік бағалауға қажеттілікті 

қалыптастыруға ықпал етеді. Заманауи білім беру болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінің креативтілігінің қалыптасуына, ал ол кезегінде кәсіби 

құзыреттерді меңгерумен байланысты іске асырылуы тиістігін көрсетеді. Яғни, 

мұғалімінің креативтілігі білім беру мен тәрбие жұмыстарының нәтижелілігін 

қамтамасыз ететін ерекше жаңа идеяларды табу мен оны іске асыруға 

қабілеттілігі және кәсіби қызметте кездесетін проблемаларды ұдайы оңтайлы 

шешуге даярлығы ретінде анықталады. 

Шетелдік психологияда «креативтілік» индивидтің жаңа түсініктерді құру 

және жаңа дағдыларды қалыптастыру қасиеті кӛрініс табатын қабілетті белгілеу 

үшін пайдаланылады. Креативтілік сапасында жаңа идеяларды табу, 

проблемалық жағдайларды шешу қабілеті түсіндіріледі. Бірқатар зерттеушілер 

креативтілікті тұлғалық сипаттармен байланыстырады (А.Маслоу, К.Роджерс), 

ал кейбір зерттеушілер оны интеллектуалдық функция ретінде қарастырса 

(Д.Б.Богоявленская, Дж.Гильфорд), үшіншілері - креативтіліктің 

шығармашылық үдерісі мен байланысын (А.Н.Лук) қарастырады. 
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Қ.М.Нағымжанованың «Инновациялық бiлiм беру ортасында 

педагогикалық креативтiктi қалыптастыру» атты монографиялық зерттеуінде  

университеттiң инновациялық бiлiм беру ортасында студенттердiң 

педагогикалық креативтiгiн қалыптастыруды бiлiм берудiң теориялық 

деңгейлерiнiң өзара байланысын және әдiстемелiк мәселелерiн шешуге қатысты 

тәжiрибелiк-эксперименттiк зерттеу барысында дәлелдеуге талпынған.  

Инновациялық бiлiм беру ортасында студенттердiң педагогикалық 

креативтiгiн қалыптастыруға қатысты тұжырымдамасында ң педагогикалық 

жүйесiн жасаған. Сонымен қатар, «педагогикалық креативтiк – оқу-тәрбие 

мiндеттерiн педагогтiң соны, жоғары тиiмдiлiкпен шешуi, тәрбие мен оқыту 

теориясы мен 33 тәжiрибесiн байытуы. Педагог еңбегi – ғылым, педагогикалық 

өнер, таланттылық сияқты бiрлiктерден тұратын әр қырлы әрекет. Әр жастағы, 

дайындығы мен табиғаты әр түрлi студенттерге бiлiм мен тәрбие беруде белгiлiнi 

өзгертiп, ал жаңадан жаңаны тудырушы суреткерлiк шығармашылықтың белгiсi. 

Ескiлiктi елемей жаңа жолмен жүруге бағыт алу, бiрдейдi қабылдамау, ойлап 

табу, тудыру, жасап көру – жаңашыл оқытушының күнделiктi кәсiби жағдайы. 

Креативтiк - барлық әрекеттiң сапа белгiсi, ал креативтi педагог - барлық 

реформаның негiзгi кейiпкерi. Педагогикалық креативтiлік - мәселенi белгiлi 

тәсiлдермен шешуге болмайтын жағдайда туындайды. Дегенмен, бұл қисынсыз 

әрекет емес. Жаңа тапқыр шешiм қабылдауға әкелетiн әрекет - әр түрлi деңгейде, 

бiрнеше кезеңдерден тұратын күрделi психологиялық-педагогикалық үдерiс» 

деп анықтаған [39, б. 78]. 

С.А.Нұржанова жоғары кәсiптiк бiлiм беру жүйесiнде болашақ 

мамандардың креативтi ойлауын қалыптастырудың педагогикалық- 

психологиялық негiздерiн зерттеп, креативтiк ойлауды қалыптастыруды жүзеге 

асыру жолдарын, әдіс-тәсілдерін жүйелеп, әдістемесін жасаған және әдістемелік 

мәселесiн зерттеген [40]. 

Ж.Е.Алшынбаев зерттеу жұмысында далды оқытуды жүзеге асыру үшін 

болашақ педагогтардың шығармашылығы, креативті тұлға болып қалыптасуы, 

интллектуалдық белсенділігінің артуына теориялық талдау жасауға талпынған 

[41]. 

Б.А.Оспанова университеттік білім беруде  болашақ маманның 

креативтілігін қалыптастырудың педагогикалық негіздері теориялық және 

әдіснамалық талдаулар, басты ұғымдарды нақтылау мен әдістемелік жағынан 

қамтамасыз ету мәселелеріне жан-жақты талдау жасаған [42]. 

А.С.Швайковская инновациялық білім беру технологияларының негізінде 

студенттердің креативті әлеуетін дамытудың педагогикалық шарттарын – 

ұйымдастырушылық, психологиялық және дидактикалық аспектілері арқылы 

зерделеген [23]. Оның көзқарасы бойынша шығармашылық қабілеттерін дамыту 

шығармашылық іс-әрекетке үйретудің нәтижесі болып табылады. Сондықтан 

зерттеуші шығармашылық қабілеттер құрылымында келесі компоненттерді 

анықтайды: шығармашылық ойлау, шығармашылық қиял, шығармашылық 

қызметті ұйымдастыру әдістерін қолдану. 

Е.И.Бурдина өз зерттеуінде шығармашылық әлеуетті дамытудың 

практикасы мен теориясын үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінде 
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қарастырып, жан-жақты зерттеген [43]. Болашақ мұғалімді даярлаудың 

университеттік жүйесі оның жеке және кәсіби дамуын қамтамасыз ету үшін 

қажетті жағдайларды ескеруі керек. Қазіргі жоғары білім берудің маңызды 

міндеті болашақ мұғалімнің шығармашылығын кәсіби дайындық кезеңінде 

дамыту болып табылады, өйткені кәсіби маңызды қасиеттерді қалыптастыру 

кезеңінде шығармашылықты одан әрі кәсіби қызметте ғана емес, сонымен бірге 

болашақ мұғалімнің жеке басының өзін-өзі дамытуы мен өзін-өзі тануы үшін де 

маңызды болып табылады. Шығармашылықты зерттеудің көп өлшемділігі мен 

кеңдігімен педагогикалық құбылыстарды зерттеудің әртүрлі аспектілерінде 

оның көрінуінің көптеген қасиеттері мен механизмдері қосымша қарастыруды 

қажет етеді. 

Талдау нәтижелерi бойынша зерттеушiлер тарапынан берiлген 

анықтамаларды төрт аспектте жiктеуге болатындығы айқындалды: креативтiк 

үдерiс, креативтiк өнiм, креативтiк тұлға, креативтiк орта (сала, құрылым, 

шығармашылық өнiмiнiң талаптарын қалыптастырушы). Креативтiк үдерiске 

қосыла отырып, болашақ мұғалiм креативтiк ортада креативтiк тұлға сипаттарын 

иеленiп, белсенөдiлiк танытады әрi қарай креативтiк өнiмде белсендiрiледi. 

Инновациялық іс-әрекеттің жаңа түрі жүйелі түрде ұйымдастырылған, 

рефлексивті, өзін-өзі ұйымдастыратын, шығармашылық және моральдық 

негіздері бар, іс-әрекетте әр түрлі болуға мүмкіндік беретін мамандарды қажет 

етеді. Р.Флорида креативтілікті қоғамдық өмірдің ресурсы деп санайды [39]. 

«Білім» немесе «ақпарат» — бұл тек шығармашылықтың жұмыс материалы, ал 

бұл процестің өнімі – жоғары технологиялық инновация. 

Инновациялық іс-әрекетте шешімнің креативтілігі:  

біріншіден, жоғары әлеуметтік сезімталдық және оның өнімінің бірегейлігі 

- оқушының жеке басының барлық байлығында оның жеке басының 

қалыптасуы; 

екіншіден, мұғалім мен оқушылардың ортасына негізделген педагогикалық 

іс-әрекет процесінің өзі стандарт пен үлгіге шыдамайды, дегенмен болашақ 

мұғалімнің шығармашылық міндеттерінің ауқымын, әрине, байқауға болады, 

білім беру процесінің мазмұнына, формалары мен әдістеріне түбегейлі 

өзгерістер енгізуден және белгілі бір табиғи іс-әрекетте және студенттермен 

қарым-қатынаста туындайтын әртүрлі жиі кездесетін сұрақтардың түпкі мәні.  

Креативтілік сапа – бұл болашақ мұғалімнің әлеуеті, ішкі ресурсы, 

конструктивті, стандартты емес ойлау қабілетінде, сонымен қатар оның 

тәжірибесін дамытуда, білуінде көрінеді. Бұл шығармашылықтың жеке мінез-

құлық параметрлерін бөліп көрсетуге қатысты жеке даму ресурсы, кәсіби және 

кәсіби қызметтегі оң динамикасы және болашақ мұғалімнің кәсіби дамуы ретінде 

таңдауға мүмкіндік береді. В.А.Сластениннің (2000 ж.) пікірінше, болашақ 

мұғалімнің кәсіби дағдарыстардан сындарлы шығуы, жауап беру, репродуктивті, 

эвристикалық және шығармашылық формаларда өзін-өзі жүзеге асыруы, 

оқушының жеке басын жобалауда көрінеді, күтпеген әдеттерде тәуелсіз 

шешімдер анықталады, нақты балаларға сәйкес оқу процесін құру 

(Н.В.Кузьмина). 
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Болашақ мұғалімнің креативтілігін қалыптастыру оның ерте балалық шағы 

үшін де, болашақ кәсіби қызметі үшін де маңызды. Сондықтан оқу процесінде 

біз студентті педагогикалық білім жүйесін терең түсіну мен рефлексиялауға; 

бірегей шығармашылық идеяларды іріктеуге; шығармашылық міндеттерді табу, 

қою және шешу қабілеттерін дамытуға; идеяларды генерациялауға; бірегей 

шешімдерді іздеуге; фактілерді бағалауға, синтездеуге, талдауға, педагогикалық 

қызметтің дамуына, тәжірибесіне, олардың ЖОО-да өткізілетін зерттеулерге 

қатысуын ынталандыруға бағдар береміз, сондай-ақ оларды ғылыми-зерттеу 

және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға тартуға бағыттаймыз; 

студенттердің тәуелсіз жұмысын ұйымдастыру және олардың ғылыми 

қызығушылықтарын қолдау. Бірінші курстың әрбір студентінде портфолио жеке 

қабілеттерін іске асыру нәтижелерінің жоғары сапасында, жоғары 

дарындылықта және проблемаларды, күтпеген жағдайларды шешуде 

педагогикалық тәжірибенің өзіндік ерекшеліктерінде қалыптасады. Бұл 

«жақындап келе жатқан жауапкершілікпен байланысты квази-тәуелсіздіктің» 

үлкен дәрежесін көрсетеді [44]. 

Креатвтілікті қалыптастыру механизміне біз шығармашылық ойлау мен 

шығармашылық өзара әрекеттесуді қарастырамыз. Шығармашылық сана, 

стандартты емес сала бола отырып, инновациялық қызметке бағдарланудың 

стандартты емес саламен салыстырғанда басым болуы; жаңашылдық 

шкаласының болуы; тұрақты (бірақ шиеленісті емес) мотивация; 

шығармашылық тапсырмалар; шығармашылық идеялар. 

Оқытушы мен болашақ мұғалімнің шығармашылық өзара әрекеттесуінің 

негізі ашық диалог, тікелей және кері байланыс түрінде мұғалімнің мақсаттары 

мен мотивтерін анықтайтын жүйесі болып табылады. Педагогикалық 

жағдайлардың сапасы саласындағы өз тәжірибеңізді теориялық талдау және 

ұсынуға мүмкіндік беретін шығармашылық өзара әрекеттесуді құру: 

1] интерактивті байланыс функциясын іске қосыңыз. Сонымен қатар, 

диалогтық қарым-қатынас өзара түсіністік, өзара іс-қимыл, жеке 

ерекшеліктердің көрінісі мәселесін шешеді және өзара әрекеттесудің 

рефлексивті және белсенді сипатын анықтайды; 

2] болашақ мұғалімнің сабақта сюжеттік-рөлдік, стихиялық-Имитациялық 

ойындарда, өзін-өзі таныту және өзін-өзі тану қажеттілігіне бағдарлануы; 

3] өзін-өзі анықтаудың семантикалық кеңістігіндегі субъектілердің 

«қозғалысы» арқылы педагогикалық құрылысты ұйымдастыру, өзіндік жұмысты 

жандандыру, мәселені шешудің типтік тәжірибесі. 

Креативтлікті проблемалық жағдайдың функциясы деп түсінуші 

әдістемелік көзқарастың өкілдері проблеманы шешу процесін өзгешеліктері 

арқылы шығармашығармашылықпен жұмыс істей алуы керек.шылықты 

анықтайды. Шетелдік ғалымдардың еңбектерінде шығармашылықты дамыту 

механизмі, әлеуметтік құбылыс және табиғат пен қоғамға тән атрибут деп 

түсіндіреді Ю.Р.Варлакова, Ф.Р.Сайдаматов [45], И.В.Марченко [46], О.Н.Бухов 

[47], Н.П.Заболотная [48]. Жаңа және бірегей нәрсе жасау мүмкіндігі– 

шығармашылықтың басты сипаттамасы болып табылады. 
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Шығармашылықтың түрлері негізін Е.С.Рапацевич: «адамның 

белсенділігіне байланысты екен, олар: жаңа ғылыми білімдерді өндіру, жаңа 

өнер туындыларын жасау, жаңа педагогикалық әдістерді, формаларды, 

принциптерді, мазмұнды, педагогикалық жүйелерді дамыту»,- деп атап көрсетті 

[49]. 

Креативтілік іс-әрекет мәселелерін зерттейтін орыс психологиясында өз 

алдына жеке бір шығармашылық психология деген сала бар. Оның басты міндеті 

–  шығармашылық процесс пен психикалық заңдылықтар мен шығармашылық 

механизмдерін ашу болып табылады, шығармашылық психология ағылшын 

тілінде Creative – шығармашылық деген мағынаны береді. Шығармашылықты 

зерттеуге үлес қосқан ғалымдар оны шығармашылық психикасының негізі мен 

тетігі ретінде қарастырды, олар: А.В.Морозов [50], К.М.Нағымжанова [51], 

М.М.Шаштыгарин [52], Т.К.Мусалимов [53], т.б. Ал, оны зерттеуді ойлау 

заңдылықтарымен байланыстырғандар Б.А.Жетписбаева [54], А.Әлімов [55], 

В.С.Библер [56], Е.Г. Юдин [57] және басқалар болды. 

Шығармашылық психологияның шығармашылық деп аталатын барлық 

салаларын зерттеуді біршама шетелдік ғалымдар С.Медник [58], В.Смит [59], 

Э.Торранс [60], Д.Халперн [61] және т.б. жүргізді. Дегенмен, авторлар 

Г.Ю.Айзенк [62], А.В.Брушлинский [63], Д.В.Ушаков [64], С.Медник [65], 

М.Г.Ярошевский [66] атап өткендей, шығармашылық ізденістер жеткілікті 

нәтиже бермеді.  

Р.Холлманн шетелдік зерттеушілердің жұмысының қолданыстағы 

тұжырымдамалары мен анықтамаларын талдай және қорыта отырып, былай 

дейді: «жазбалардың пайда болуы (Мюррей), жаңалықтарды қабылдау мен 

тануға бейімділік (Лассвелл), жаңа ұғымдарға әкелетін интеллектуалды әрекет 

(Жерар), тәжірибені жаңа ұйымға айналдыру (Тейлор), жаңа мағыналарды 

құрастыру қиялы (Гизелин)». Дегенмен, зерттеушілердің көпшілігінің еңбектері 

жеке тұлғалық қасиеттерге немесе ерекшеліктерге тәуелділікті анықтауға 

бағытталған. Соның бірі, атақты оқымысты Дж.Гилфорд «шығармашылық 

ойлауға ықпал ететін қабілеттер мен басқа да қасиеттердің жиынтығы ретінде 

анықтауға болады» деген пікірі арқылы шығармашылық пен шығармашылықты 

табысқа қол жеткізуге болатынын білдіреді. Мұнымен қоса отандық  

зерттеушілеріміз: С.Р.Қыдырова [67], Б.А.Тұрғынбаева [68], Б.А.Оспанова [42], 

Ж.И.Намазбаева [69], М.К.Бұлақбаева [70], С.А.Нуржанова [40], 

К.М.Беркімбаев, Б.Қ.Мухамеджанов, М.А.Кусаинова, Т.Ә.Данияровтар [71] да 

осы пікірді қолдайды. 

И.С.Воронина бұл мәселеге «...cтуденттер түсініксіз нәрсені іздеуге, өзін-өзі 

тануға ұмтылуға, іздеуді біраз уақытқа кейінге қалдыруға, бірақ бұл туралы 

ұмытпауға, идеяларды жүзеге асыруға, содан кейін оларды жүзеге асыруға 

қабілетті болуы керек» деген пікір білдіреді [72]. 

Л.Кинг: «...барлығы шығармашылықта туады. Дегенмен, ол гүлденбейді, иіс 

сезбейді және орындалмайды, көп жағдайда бұл іс-жүзінде болады. Бұл негізінен 

сыни ойлауды дамытуға бағытталған біздің білім беру жүйесіндегі 

теңгерімсіздікке байланысты, шығармашылық ойлау есебінен болған. Қайғылы 

нәтиже – біздің шығармашылық әлеуетіміз толық талап етілмейді және 
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пайдаланылмайды» деп жазады [73]. Жоғары оқу орны студенттері 

шығармашылық мамандықтың өкілдері ретінде шығармашылықпен айналысуы 

керек, яғни креативті болуы қажет, себебі олардың оқу және кәсіби қызмет 

процесінде әрқашан өздерінің шығармашылық әлеуетін іске асыру мүмкіндігі 

бар. 

Шығармашылық қызметтің нәтижесінде тек шығармашылық қабілеттер 

дамып отырады. Сондықтан мұғалімнің педагогикалық шығармашылық 

ізденісінің негізгі мақсаты – білім алушылардың шығармашылық ізденістерін 

бойына қалыптастыру арқылы олардың жобалау мен зерттеу әрекетін жетілдіру, 

сонымен бірге білім алушылардың танымдық ойлау қабілетін дамыту болып 

табылады [74]. 

Дүниеге саналы және белсенді эстетикалық көзқарастың тууы, көркемдік 

қабілеттердің көрінуі, қоршаған ортаны эстетикалық қабылдауға дайындық- бұл 

шығармашылық-эстетикалық құзыреттілік деп аталады. 

Дегенмен, педагогикалық білім бакалаврларының жеке тұлғасында 

шығармашылық тұлғаның ерекшеліктері, яғни олардың бірқатары болуы керек 

екенін атап өткен жөн. Өз кезегінде шығармашылық қоршаған ортаның белгісіз 

немесе түсініксіз өзгерістері ерекше сезімталдықты қажет етеді, яғни, шындық 

пен «сенсорлық мәдениетті» қабылдауға сезімталдық, эстетикалық бағдар мен 

ассоциативтілікті қамтиды [75]. Педагогикалық білім беру бакалаврларының 

кәсіби қызметінде де аталған қасиеттер өте қажет. Шығармашылықтың 

презентация үдерісіне негізделген бұрыннан белгілі білім мен суреттің 

элементтерінің жаңа бірегей комбинацияларында көрінеді, бірақ бұл 

профильдегі студенттер өз жұмыстарымен айналысады. Олар көркемөнер 

пәндерін оқып-үйренуде жаңа жобаларды құру процесінде өздерінің 

шығармашылық қабілеттерін қолданып қана қоймай, кәсіби салаларында жаңа 

әдістер мен тәсілдерді арқылы өз жұмыстарында үлкен нәтижелерге жетеді. 

Бұл профильдегі студенттерге арналған оқытудың негізгі құндылығы–

олардың қажеттіліктері мен оқу шеңберінен шығу мүмкіндігі, өзін-өзі дамыту 

мүмкіндігі, өмір бойы үздіксіз және икемді өзін-өзі тәрбиелеу болып табылады. 

Заманауи мұғалімнің жеке басына қойылатын талаптардың бірден-бірі, 

олардың бойындағы шығармашылық белсенділігі, кәсіби шеберлікті жүзеге 

асырудағы шығармашылық көзқарасы, шығармашылықпен өзін-өзі дамыту 

мүмкіндігі болып табылады. 

Л.А.Ерофеева: «... дарындылық жеке тұлғаның дамуына қолайлы жағдайда 

ғана дамып, қалыптасады» деп жазады. Аталған шарттар бүкіл нәрсенің оқу 

процесін ұйымдастыруға, оның біртұтастығына, бүкіл пәндердегі тұлғаның 

шығармашылық әлеуетін белсендіруге, рухани күштердің оянуына, 

шығармашылыққа ұмтылуға бағытталуы керек екенін көрсетеді, мұнда кез-

келген оқыту әдісі нанымдар, түсініктер мен көзқарастар пассивті дайын 

қабылдамайды», атап айтқанда [76], мұғалімнің шығармашылық тұлғасы және 

оның білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға деген ұмтылыс 

олардың ерекше жағдайда өнімді ойлап, өзіндік ерекшелігін көрсете 

алатындығының кепілі болып табылады. 
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Бүгінгі таңда мұғалім білім алушының шығармашылық тұлғасын 

қалыптастыру мен дамытуда әсер етуші басты құралы болып отыр. Сондықтан 

болашақ мұғалім ең алдымен өзінің және мұғалімдердің жасаушысы болуы 

қажет. Болашақ мұғалімнің тұлғасы кең ауқымда ойлаушы, эрудитті, 

шығармашыл болуы абзал. Педагогикада қатаң реттелетін оқыту әдістері 

болмағандықтан, мұғалімді таңдау білім алушының  жеке басының деңгейімен 

анықталады [77].Сол себептен болашақ мұғалімге өте жоғары талаптар қойылуы 

керек. «Егер бұл қарым-қатынаста мұғалім өз жұмысына немқұрайлы қараса, 

біздің болашағымыз қандай болмақ» деген сұраққа ұқсас пікірдің ықтималдығы 

артады. 

Оқу үдерісінде жаңа және түпнұсқаны, интеллектуалдық ерекшеліктерді 

дамытуға ықпал ететін жеке қасиеттерді, сипаттамаларды, сондай-ақ осы 

мақсатқа жетудің ішкі ресурсын дамыту– шығармашылық қабілеттер деп 

аталады [78]. 

Педагогикалық білім бакалаврлары қоршаған ортаны және әлемді кең 

мағынада өзгертуге бағытталған, сол себептен болашақ мамандығында ылғи да 

әдеттегі ойлау тәсілінен бас тартуға, жаңа түпнұсқалық идеялар ұсынуға, ескісін 

ішінара жақсартуға тура келеді, кейде жаңаларын ойлап табуы қажет болады 

[79]. 

Болашақ мамандар өз жұмысында теориялық білімді міндетті түрде 

қолданады, бірақ одан да маңызды объектілер мен олардың қасиеттерінің 

бірегей, «идеалды комбинациясын» орнату қабілеті, нәтижесінде батыл, 

инновациялық шешімдер қабылдайды [80]. Автор студенттердің 

шығармашылық ойлау қабілетін философиялық, психологиялық, педагогикалық 

проблема ретінде қарастырады. 

Шығармашылық негізінен жеке тұлғаның саналы және жақсы 

ұйымдастырылған, қалыптасқан креативті процесін тудырады. Креативтілік 

адамның саналы және бейсаналық психикасын зерттеу, өзін-өзі тану 

қажеттілігіне алып келеді. Әрекеттің шығармашылық тапсырмаға айналуы 

нәтиже бере бастады, соңғы кезде шығармашылық белгілі ғылыми-техникалық 

және көркем шығармашылық ойын, оқыту, қарым-қатынас, басқару және 

шығармашылықтың басқа түрлерімен толықтырылды. 

Краетивтілік негізінен шығармашылық іс-әрекет барысында тек дамып қана 

қоймайды, сонымен қатар болашақ педагог-дизайнерлерге қажетті қиял, 

фантазия, эмоционалды жауапкершілік пен эмпатия сияқты қасиеттерді 

дамытады. 

Н.А.Ковешникова «Педагогикалық білім бакалаврлары – педагогикалық 

қызмет, бір жағынан, белгілі бір дәрежеде іс-әрекеттің әдеттегі тәсілін 

меңгерген, бірақ өзін тапқан жаңа өзіндік әрекеттің жиынтығы» деп өз пікірін 

білдірді [81]. Құзыреттілік осы жағдайда әрекеттің екінші тобында көрініс 

табады. 

Педагогикалық білім бакалаврлары үшін тек нақты талаптармен шектелмеуі 

қажет, Білім беру мазмұны жан-жақты өзгермелі ойлаудың эрудициясын, кең 

көркемдік көзқарасын, кәсіби дербестікті дамытуға жеткілікті болуы қажет, 
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себебі бұл заманауи мұғалімге өз пәнін шығармашылықпен меңгеру үшін кәсіби 

тәуелсіздігін барынша дамытуы қажет.  

Зерттеуші, болашақ мамандар, жаңа да өзгермелі шындықта 

шығармашылықпен өзін-өзі анықтауға және өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті, 

өзіндік оқу мен шығармашылық тәжірибесін құруға қабілетті тұлғаны дамыту – 

педагогикалық білім беру бакалаврларын оқытудың негізгі идеясы болып 

табылады. 

Кәсіби білім мен дағдылардың өсуі, қалыптасуы, кәсіби маңызды жеке 

қасиеттер мен қабілеттердің өсіп қалыптасуы, бірігуі мен жүзеге асуы, бірақ ең 

бастысы студенттердің ішкі әлемнің белсенді сапалы қайта жаңғыртылуы– жеке 

көзқарас тұрғысынан болашақ мұғалімнің кәсіби дамуы болып табылады және 

сонымен қатар студенттерді өмірлік өмір салтына және өмірлік жаңа құрылымы 

мен кәсіптегі шығармашылық қабілеттер өзін-өзі тануға жетелейді. 

Жеке тұлға тек жаңа тұлғаны өсіре алатынын, ал жаңа талантты тек талант 

дамыта алатынын психологтар дәлелдеді. XX ғасырдың көптеген реформалары 

қажетті біліммен қамтамасыз етілмеді, себебі олар мұғалімнің жеке басына, 

оның болашағы мен бүгініне әсер етпеді. Шығармашыл мұғалімді даярлау қажет 

және оның жәрдемімен процестің өнімділігін ұлғайту керек. Тікелей оқу 

процесінде болашақ мұғалімдердің шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастырудың қажеттілігі маңызды болды. 

Жоғары мектепте оқуға мүмкіндігі бар шығармашыл мұғалім ғана білім 

алушылардың шығармашылық қабілетін қалыптастырып, дамыта алады. 

Педагогикалық білім бакалаврларының кәсіби іс-әрекетінде шығармашылықтың 

болуы іс-әрекет мотивтерін материалдық ынталандырудан белсенділік процесіне 

көшуге әкеледі. 

Білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту қажеттілігі 

тұрғысында болашақ мұғалімнің кәсіби қызметіндегі белсенділігі, нәтижеге 

ұмтылған шығармашылық көзқарасы мен бірегей ойлауынан тұратын тұлғасын 

– нағыз шығармашылық иесі деп айтуға болады. 

Педагогикалық білім бакалаврлары үшін шығармашылық өнім болып 

табылатын шығармашылық жұмыстарының нәтижесін қарастыру қиын емес. 

Бұл ғимараттардың макеттері, шығармашылық жобалар, суреттер, маталардағы 

суреттер, сонымен қатар мамандандырылған компьютерлік бағдарламалар 

бойынша студенттердің жасаған жұмыстары: Corel Draw, Adobe Photoshop, Auto 

Cad және басқалары болуы мүмкін. Болашақ мұғалімдердің креативті өнімі – бұл 

олардың шәкірттері, ал оқыту практикасы барысында сіз білім алушылардың 

және олардың шығармашылық мүмкіндіктерін мектепте қалай жүзеге 

асыратынын және бұл білім алушылардың шығармашылығына қалай әсер 

ететінін көре аласыз. 

Бәсекеге қабілетті адам дегенде біз өзін және басқаларды құрметтейтін, өз 

қабілеттеріне сенімді, ұстамдылық дағдылары бар және ішкі еркіндікке ие, яғни 

үйлесімді басқа адамдармен ынтымақтастық арқылы мақсат қойып, оған жететін 

адамды түсінеміз.  

Шығармашылық қабілеттердің дамуы, шығармашылық белсенділік, 

болашақ маманның шығармашылық ізденістері шығармашылық критерийлеріне 
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жатады. Болашақ маманның өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысын талдай білуімен, 

білімін жетілдіруге ұмтылуымен және инновациялық (креативті) жаңалықтарды, 

өзгерістер мен инновациялық әдістерді шығармашылықпен қолдану 

мүмкіндігімен сипатталады. 

Адамды тек қоғамда ғана деңгейлей отырып, оқшаулауға болады. Бірақ бұл 

қабілет тек адам дамуының бүкіл тарихында қалыптасқан рухани мәдениетті алу 

арқылы дамытуға болады. Негізделген саналы шешімдер қабылдау қабілеті 

арқылы адам өзінің рулық билігінің жаңаруы нәтижесінде жеке бостандыққа ие. 

Ол үшін жеке адам басқа адамдардан және қоғамнан оқшаулануы ықтимал. 

Бұл өте маңызды, өйткені құзыреттілік сіздің жұмысыңызға деген 

құштарлыққа, жаңа биіктерді құруға және бағындыруға, еңбек етуді ұнататын 

адам болуға байланысты болады. Бұл көптеген дизайн мұғалімдерінің 

табысының элементтерінің бірі. Ешбір адам өз жұмысын ұнатпайтын жерде 

жұмыс істемеуі қажет. Құзыреттілікті дамытуға шынымен ынталандыратын 

нәрсе – бұл өз жұмысын жақсы көретін, жұмысынан ләззат алатын адамдар 

болып табылады. 

Теориялық білім мен практикалық дағдыларды, сондай-ақ кәсіби қызмет 

үшін маңызды жеке қасиеттерді біріктіру– болашақ педагогикалық білім беру 

бакалаврларының кәсіби құзыреттілігі болып табылады. Сонымен қатар бұл 

шығармашылық кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайындығын анықтайтын жеке 

тұлғалық қасиеттердің жиынтығы және шығармашылықтың көрінісіне 

негізделген. 

  Шығармашылық процестің кезеңдері туралы заманауиі және шетелдік 

шығармашылық психологияда пәндік-процедуралық деңгейге қатысты 

тұжырымдама (мәселенің пайда болуы, инкубация, интуитивті шешім, идеяны 

формализациялау, тексеру) расталып, бекітілді. Шығармашылық процесс 

кезеңдерінің орталық буын өкілдері қатарында  А.В.Брушлинский [82], 

А.Костлер [83], А.Н.Лук [84], Т.Рибот [85], Р.Уоллес [86]  ерекше аталады. 

Әрбір тұлға дәл қазіргі кезге дейін жинақталған тәжірибені игеруге 

бағытталған білім беру іс-әрекеті арқылы дамиды. Білім, білік пен дағдыға ие 

болады, сонымен қатар шығармашылық қабілеті арқылы өз қабілеттерін 

дамытады. Оқу процесінде шығармашылық пен ізденімпаздықты дамыту өте 

ерте көзқарасты қажет етеді. Тек осындай жаттығулар баланың зеректігінің көзін 

ашып, шығармашылығын дамытады. Яғни, шығармашылық-құзыреттілік – 

қолөнер және басқа да тиімді әрекеттер туралы білім негіздеріне бірінші 

қызығушылықтардың оянуы. 

Креативтіліктің қалыптасу процесі келесі кезеңдерді қамтиды: 

- креативтіліктің психологиялық құрылымының үйлесуі мен 

шығармашылық белсенділіктің жақсаруы; 

- мотивациялық импульс – имитация (шығармашылық мінез-құлық 

нормалары, шығармашылық әрекет техникасын меңгеру, жеке ерекшеліктерге, 

мүмкіндіктер мен қажеттіліктерге сәйкес түрлендіру тәжірибесін түрлендіру) 

[87].  

Қарапайым жағдайларда көрінетін коммуникативті шығармашылықты іс-

әрекетте көрсетуге ұмтылады. Мәселені стандартты түрде шешеді. Сөйлеу 
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мәдениетін сақтайды, бірақ оны дамытпайды. Мәселелерді шешуде ашықтық, 

икемділік жоқ, тез шешім қабылдауды біледі, бірақ оның маңыздылығына мән 

бермейді. Ешқандай ерекшеліктер жоқ ақылға қонымды шешім қабылдау. 

Қарым-қатынаста адамдардың қарым-қатынасы жақсы сақталғанымен, олар 

әрқашан шығармашылықты көрсете бермейді. Қысқаша айтқанда, бұл деңгейде 

адамның тілдік мазмұны мен коммуникативті қарым-қатынасы жақсы 

дамығанмен, шығармашылық байқалмайды. 

Шығармашылық қиялдың ғана емес, сонымен қатар күнделікті өмірдің 

құрылымына кіретін қасиеттер арқылы «креативтілік» анықтамасын түсіне 

аламыз. Мысалы, егер шығармашылықпен біз бәрін жаңа объектіні құруға ықпал 

ететін процесс ретінде білдіретін болсақ, онда шығармашылық жаңа және 

белгісіз нәрсеге қол жеткізуге немесе жасауға деген ұмтылыс пен тілек арқылы 

көрінетін адамның ішкі ресурсы болып саналады. 

Шығармашылық термині, психологиялық зерттеулердегі проблемаларды өз 

бетінше тұжырымдауға, көптеген өзіндік идеялардың қалыптасуына және 

олардың тұрақты шешілуіне әсер ететін адамның интеллектуалдық және жеке 

ерекшеліктерінің жиынтығын білдіреді. 

Осылайша, креативтілік айрықша және бірегей құбылыс ретінде әрекет 

ететін бұрынғы зерттеулермен салыстырғанда, заманауи зерттеулер 

шығармашыл адамның интеллектуалдық және жеке өзгешеліктерінің үдерісі мен 

кешені ретінде қарау үрдісін көрсетеді. Яғни, бұл шығармашылыққа деген әр 

түрлі көзқарастарды көрсетеді: шығармашылық тек шығармашылықтың 

нәтижесінде зерттелмейді, оған әркім табиғи жолмен келмейді (бұл да 

проблемалық, өйткені объективті әлеуметтік маңызды жаңа нәтижеге тек 

ғалымдар мен жасаушылар қол жеткізеді), бірақ сонымен бірге рефлексияға және 

субъективті өзін-өзі бағалауға негізделген жеке маңызды жаңа сапа ретінде 

қарастырылады (Кесте 1). 
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Кесте  1– Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру 

мәселелерін контент-талдау 
 

Авторлардың аты-жөні Зерттеу тақырыптары Зерттеу бағыты 

1 2 3 

Ресей ғалымдарының еңбектері 

Чернилевский Д.В.  Креативные аспекты становления 

образовательной системы 

Ресейдің федеративті білім беру негіздерін жүйелей отырып, 

қалыптасу жолдарының креативті аспектілерін зерттеген 

Морозов А.В.  Диагностика креативности Жалпы жеке тұлғаның бойындағы креативтілік (негізі, қалыптасу, 

шығармашылық, танымдық) деңгейлерінің анықтау үшін бағалау 

тәсілдерін жүйелеген 

Матюшкина А.М. О творческой одаренности как 

предпосылке развития творческой 

личности 

Жеке тұлғаның шығармашылығын дамытудың алғы шарттарының 

бірі ретінде шығармашылық дарындылықтың мәні мен мазмұнын, 

маңызын қарастырады 

Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, 

одаренности 

Креативтілік, дарындылық және шығармашылықтардың 

психологиялық тұстарын, жеке тұлғаның мінез-құлық ерекшеліктерін 

ажыратады  

 

Туник Е. Е. Диагностика креативности Педагогикалық бағыттағы болашақ мамандардың креативтілігін 

арнайы әдістемелер арқылы өлшеудің диагностикасын жасап, 

мониторинг шығару жолдарын ұсынған 

 

Турчак С.К. Педагогическое сопровождение 

развития креативности младших 

школьников 

Бастауыш мектептің ерекшеліктеріне сәйкес оқушылардың 

креативтілігін дамытуды педагогикалық қолдау және педагогикалық 

кеңес беру арқылы іске асырудың әдіс-тәсілдерін жүйелеген 

 

Дронова Т.А. Интегрально-креативный стиль 

мышления (теория и практика) 

Ойлауды психологиялық тұрғыда зерттелген түрлеріне (эмпатия, 

эмоция, зият, көшбасшылық) сипаттама беріп, креативтілікті кіріктіру 

стилі ретінде ұсынған 

 

 

Варлакова Ю.Р. Развитие креативности будущих 

бакалавров педагогического 

образования в вузе 

ЖОО инновациялық орта құру арқылы педагогкалық білім беруде 

болашақ бакалавр-мамандарының креативті қабілеттерін арттыру 

мәселелерімен шұғылданған  
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1 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 

Щербакова Е.Е. Педагогическая креативность как 

фактор профессионального развития 

студентов 

Педагог мамандардың креативтілігін студенттердің кәсібилігін 

арттырудың маңызды факторы ретінде педагогикалық-психологялық 

шарттарын жүйелеген 

Шумовская А.Г.  Формирование креативной 

компетентности будущего педагога в 

научном сотворчестве 

Ғылыми бірлестіктер құру, олардың ғылыми траекторияларын бекіту 

мақсатында креативті құзыреттіліктерін қалыптастыруды 

қарастырған 

Сигида Е. А.  Когнитивная креативность: традиции и 

новации (методы психологической 

активизации творческого мышления).  

Когнитивті креативтілікті шығармашылық ойлауды психологиялық 

тұрғыда белсендендіру әдістерін инновациялық іс-әрекетте іске асуын 

эксперимент арқылы дәлелдейді 

Ляхова Т. Ю.  Креативность и компетентность как 

основа саморазвития будущего 

специалиста 

Болашақ мамандардың өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту негіздері ретінде 

креативтілік пен құзыреттілік ұғымдарының мазмұндық спатын 

ашқан 

Ушаков Д. В.  Языки психологии творчества Шығармашылықты дамытуда психологиялық қажеттіліктер арқылы 

әрекетке түсу негіздерін жетілдірумен сипаттаған 

 

Отандық ғалымдардың еңбектері 

Таубаева Ш.Т.  Оқытуың қазіргі технологиялары Инновациялық іс-әрекетті жетілдіру мақсатында дидактикалық 

технологияларды қолданудың озыө тәжірибелерін жнақтаған 

 

Оспанова Б.А. Педагогические основы формирования 

креативности будущего специалиста в 

системе унивеситетского образования 

Университеттік білім беруде  болашақ маманның креативтілігін 

қалыптастырудың педагогикалық негіздері теориялық және 

әдіснамалық талдаулар, басты ұғымдарды нақтылау мен әдістемелік 

жағынан қамтамасыз ету мәселелеріне жан-жақты талдау жасаған 

 

Швайковский А.С. Педагогические условия развития 

креативного потенциала студентов на 

основе инновационных 

образовательных технологий 

Инновациялық білім беру технологияларының негізінде 

студенттердің креативті әлеуетін дамытудың педагогикалық 

шарттарын – ұйымдастырушылық, психологиялық және 

дидактикалық аспектілері арқылы зерделеген 
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1- кестенің жалғасы 

1 2 3 

Нағымжанова Қ.М. Университет студенттерінің 

педагогикалық креативтілігін 

инновациялық білім беру ортасында 

қалыптастырудың ғылыми  негіздері 

Креативтілікті тұлғаның кіріктірілген сапасы деп қарастырады. 

Креативтілік субъектінің білім жүйесі мен құндылықтарына 

байланысты, ал, шығармашылық – әлеуметтік мәдени қарым-

қатынастарда, меже, құндылық, білім, әрекет амалдарынан көрінеді. 

Бурдина Е.И. Творческий потенциал педагога в 

системе непрерывного педагогического 

образования 

Үздіксіз білім берудің қалыптасуына тарихи-теориялық шолу, 

шығармашылық әлеуеттің психологиялық-педагогикалық негіздері 

ұсынылған 

Турғанбаева Б.А. Ұстаздың педагогикалық 

шығармашылықтары: ерекшеліктері мен 

мүмкіндіктері 

Шығармашылық әлеуетті дамытудың практикасы мен теориясын 

үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінде қарастырып, жан-жақты 

зерттеген 

Тасова А.Б. Болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінің коммуникативтік 

креативтілігін қалыптастыру 

Білім негізі бастауышта қалыптасатындықтан болашақ маманның 

коммункативті креативтілігін қалыптастыру барысында әдіс-

тәсілдерді жүйелеуге талпынған 

Нұржанова С.А. Жоғары кәсiптiк бiлiм беру жүйесiнде 

болашақ мамандардың креативтi 

ойлауын қалыптастырудың 

педагогикалық психологиялық негiздерi 

Болашақ мамандардың креативтi ойлауын жоғары кәсiптiк бiлiм беру 

жүйесiнде, олардың кәсіби құзыреттіліктерін талдау арқылы 

қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық негiздерi 

жүйеленген 

 

Бұзаубақова    К.  Ж.   Білім берудегі инновациялық 

технологиялар. 

Унверситеттік білім беру жүйесінде болашақ мамандардың 

креативтілігін қалыптастыру үшін қолданылатын инновациялық 

технологияларды жинақтап, ЖОО оқу-тәрбие процесіне енгізген 

 

Бөрібекова Ф.Б. Қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялар 

Заманауи білім берудің ерекшеліктерін ескере отырып, 

педагогикалық технологияларды қолданудың жолдарын зерттеген 

 

Ажибеков Қ.Ж. Білім берудегі инновациялық 

технологиялар 

Жалпыға білім беретін орта мектептің оқу-тәрбие процесінде 

инновациялық технологияларды қолдану жолдары қарастырылған 

 

Шаштыгарин М. М. Білім алушылардың техникалық 

шығармашылығын зерттеу 

Бейнелеу өнері барысында студенттердің техникалық 

шығармашылықтарын қалыптастыру ерекшеліктерін көрсете білген  
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1- кестенің жалғасы 

 

1 2 3 

Жетписбаева Б.А. Вербалды-танымдық іс-әрекет 

процесінде жоғары сынып білім 

алушыларының шығармашылық 

тұлғасын қалыптастыру 

Жоғары сынып білім алушыларының вербалды-танымдық іс-әрекет 

(вербалды емес стихияларын ескермей) процесінде шығармашылық 

тұлғасын қалыптастырудың әдістемесін инновациялық 

технологияларды қолдану арқылы ұсынған 

Әлімов А.  Интербелсенді әдістерді жоғары оқу 

орындарында қолдану 

Интербелсенді әдістерді педагогикалық мамандық студенттерінің 

шығармашылығын арттыруда қолданудың жолдарын көрсеткен   
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Жоғарыда аталған авторлардың зерттеулері бойынша, креативтілік әр 

адамға тән шығармашылық механизмдерді анықтауға бағытталған, бірақ әр түрлі 

мөлшерде және сапада. Аталған жағдайда мәселе олардың дамуы мен пайда болу 

деңгейі мен дәрежесінің айырмашылығында ғана туындайды. Креативтілік 

дәстүрлі психология мен педагогикада жеке категория ретінде қарастырылады. 

Оның интерпретациясын нақтылау үшін пікірталастар жүргізілді, атап айтқанда: 

креативтілік дивергентті ойлау немесе жеке тұлғаның ажырамас сапасы ретінде 

қарастырылды. Ғалымдардың әр ұстанымы жетік дәлелденген және терең 

мойындауға лайық. 

Креативтілік туа біткен сапа емес, оны дамытуға болатын дағды. Сол 

себептен, қазіргі уақытта шығармашылық оқыту мен тәрбиелеу процесінде жеке 

категория ретінде креативтілікті дамыту мүмкіндігін зерттеу қажет. 

 

 

1.2 Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастырудың 

әдіснамалық тұғырлары 

 

Бүгінгі таңда болашақ мұғалімдердің маңызды күштерін шығармашылық 

аясында жүзеге асыруға тырысады, нәтижесінде қоғамға қажет тұлға 

қалыптасады. Сондықтан болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын 

қалыптастыру ерекше мәнге ие. 

Білім беру саласындағы бірқатар инновациялық іс-әрекеттерге дайындау 

процестері зерттеуші мұғалімдердің, теоретиктердің назарын аударатын 

әдіснамалық сипаттағы мәселелерді анықтады. Бұл проблемалар білім берудегі 

инновациялық процестерді түсіну, жобалау, сонымен қатар оларды зерттеу және 

түсіндіру жолдарын таңдау үшін ең өзекті және барабар әдіснамалық тәсілдерді 

анықтау қажеттілігімен байланысты. 

Ғылыми-зерттеудің іс-жүзінде іске асырылуы негізінен инновациялық 

тәжірибеде алынған оқу үрдісін модельдеуде көрінеді. Жеке тұлғаның 

шығармашылық потенциалы шығармашылық қызметте дамитындықтан, 

өздігінен білім алатын жеке тұлғаның оқу үрдісіне шығармашылық процеске 

оңтайлы қатысуы үшін жағдай жасау қажет. Дәл осы жағдайда күрделілік – бұл 

шығармашылық процестің ең жақсы ұйымдастырылуы мен реттелуі, онда 

адамның шығармашылық даралығы туралы саналы ойлар да қалыптасуы. 

Осы уақытқа дейінгі зерттеулерден білгеніміздей, креативтілікті 

дамытудың диалектикалық процесі жеке тұлға құрылымындағы «саналы» (сана) 

және бейсаналық (бейсаналық) ұғымдарын қамтиды. Адам психикасының 

саналы және бейсаналық құбылыстарын зерттеу психика мен бейсаналық 

деңгейлердің жоғары интеграцияланған түрі ретінде креативтілік өзін-өзі тану 

мен өзін-өзі танудың өзара байланысты кезеңдерін ажырату қажеттілігіне 

әкеледі. 

Сана – бұл психологтар мен философтардың анықтамасына сәйкес, адамның 

қоршаған әлем туралы, адамдар мен өзі туралы білетін және түсінетін әлеуметтік 

маңызды саналы білімнің көлемі ретінде қарастырылады. Олар әлеуметтік және 

жеке тәжірибеде жалпыланған, қорқыныш пен экстериоризациядан кейін басқа 
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адамдарға вербальды және вербальды емес әдістерді, символдарды, 

эмоционалды және көркем бейнелерді қолдана отырып беріледі. мидағы 

оқиғалар, біз саналы деп қабылдаған, яғни мидың тілдік жүйесімен өңделетін 

оқиғалар болып табылады. 

Психикалық және вербальды диалогтардың нәтижесінде пайда болатын 

коммуникативтік процестермен байланысты сананың пайда болуы орын алды, 

олар ішкі процестердің инициализациясына және өзін-өзі танудың пайда 

болуына әкеледі. Психологтар өзін-өзі тануды санамен генетикалық және 

функционалдық байланыс туралы орталық жеке білімнің бірі деп санайды (А.Г. 

Спиркин, Б.Г. Анамиев, С.Л. Рубинштейн). Әлеуметтік орта анықтайтын 

психиканың ең жоғары, ең интеграцияланған түрі бұл сана деп аталады. 

Интеллектуалды дамуға, жеке ақпараттық тәжірибеге және өзін-өзі тануға сана 

деңгейі тікелей байланысты болып келеді. Кез-келген ақпарат санада өңделеді 

және адамның интеллектуалды тәжірибесінің, ойлауының, дүниетанымының 

және өзін-өзі танудың негізі болып табылады. 

Сананың көптеген процестерінің белгісіздігі мен озбырлығы көбінесе 

шығармашылық процестің болжанбайтындығынан байқалады. Бейсаналық 

(бейсаналық) психикалық іс -әрекетке әр түрлі психикалық процестер жатады 

және оның әмбебап ерекшеліктерін немесе механизмдерін оқшаулауға тырысу 

өте осал болып табылады. Мысалы, бейсаналықтың маңызды оң сипаттамасы 

«тақырып пен әлемді бір бөлінбейтін тұтасқа біріктіру», идеясын тұрақты 

динамикалық тепе-теңдік ересек адамның бейсаналық күйінде теңдік идеясы – 

интроекция (ассимиляция процесі және проекцияға диссимиляция процесі 

ретінде). Сол себептен бейсаналық градацияны талдау және оның 

макродеңгейінің механизмдерін анықтау қажет (Сурет 1). 

Егер саналы процестер ауызша деңгейде берілсе, онда бейсаналық вербалды 

емес эмоционалды болатындығын айтып, ескертті. Ішкі қажеттіліктерден 

туындайтын эмоциялардың ақпараттық компонентін қабылдай отырып, адам 

бейсаналық процестердің негізгі эмоционалды импульстарын кодтай алады. 

Мағыналық түсіндіруді табатын саналы ақпараттық және эмоционалды кодтар – 

санамен жазылған тұрақты, қайталанатын эмоционалды импульстар. 

 

 
Сурет 1 – Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастырудың 

бейсаналық сипаты 

 

Бейсаналық үш аспектіде түсіндіріледі: 

1) пассивті-бейсаналық, түбегейлі бейсаналық; 

пассивті-
бейсаналық

белсенді -
саналы

жеке тұлға 
саналығы
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2) белсенді – саналы, түбегейлі саналы, көбінесе адам санасы мен 

тәжірибесінде болады; 

3) жеке тұлға саналылығы. 

Саналы түрде өтірік айтуға болмайтынын дана түрде айтқан психоаналитик 

Франсуа Долто болды. Ол әрқашан шындыққа сүйенді. Инстинктивті мінез-

құлық, өмірлік қажеттіліктерде, әсіресе жағдайды ұтымды талдауға уақыт 

болмаған кезде саналылық бой көрсетеді. Саналылық сана жаңа комбинациялар 

мен мінез-құлықта автоматтандырылған дағдыларды дереу қолданудың 

әлеуметтік және жеке тәжірибесіне негізделген. 

Ақпарат алу үшін саналыққа екі негізгі ақпарат көзі: имитациялық механизм 

және өткен тәжірибе. Бұрын танылған тәжірибеден басқа, имитациялық мінез-

құлық түріндегі санаға тікелей әсер ету арнасы бар, ол өзінің пайда болуымен 

сананың санасын нақты мазмұнмен толтырады. Осылайша, еліктеу арқылы бала 

санасыз түрде жақын ортадағы мінез-құлық стандарттарын белгілейді, олар 

уақыт өте келе оның іс-әрекетінің ішкі реттегішіне айналады. 

Мұндағы біріншісіне саналы түрде дамып, бейсаналық жағдайда жұмыс 

істейтін психикалық құбылыстар мен процестер жатады. Яғни жеке тәжірибеге 

негізделген жеке көзқарастарды жеке адамға жатқызуға болады. Ал, екінші 

аспектіге – санада алғаш пайда болған және әр түрлі жағдайдан күтпеген 

процестерде пайда болатын механизмдер жатады. Бұлар зерттелмеген 

құбылыстар болып табылады (Сурет 2). 

 

 

 
 

Сурет 2 – Инновациялық іс-әрекеттегі бейсаналық аспектілер 

 

 

Парадигматикалық дағдарыс жағдайында білім беру шындығының 

жекелеген аспектілерін зерттеуде заманауи әдіснамалық әзірлемелерді жүйелеу 

қажеттілігінің негіздемесі әртүрлі әдіснамалық тәсілдер негізінде жүйелі 

зерттеулерге түсе бастайды. 

Бүгінгі таңда білім беру шындығын теориялық зерттеудегі парадигмалар 

санының артуын және әдіснамалық көріністі түсінуге және оны құрал ретінде 

пайдалануға мүмкіндік беретін жүйелеудің болмауын атап өтуге болады. Орыс 

қоғамының өміріндегі өзгерістер, адамға әлеуметтік болмыстың ең жоғары 

құндылығы ретінде қарауды бекіту оның шығармашылық әлеуетін анықтау және 

1-аспект

• психикалық 
құбылыстар мен 
процестер 

2-аспект

• күтпеген 
процестерде пайда 
болатын 
механизмдер
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дамыту ғана емес, сонымен бірге ізгілендіру мәселелерін зерттеумен байланысты 

әдіснамалық мәселелерді өзекті ететін жеке тұлға және азамат ретінде жұмыс 

істеу жағдайларына айналды. 

Жақында олар ынтымақтастық, бірлескен іс-қимыл, басқа адамдардың 

көзқарасын түсіну қажеттілігі, жеке тұлғаны құрметтеу идеяларын білім беру 

теориясы мен практикасына көбірек енеді. Бұл полипарадигмалдық тәсілдің 

қарқынды дамуын анықтады, бұл әдіснамалық сипаттағы мәселені одан әрі өткір 

көрсетті. ХХ ғасырдың аяғы мен XXI ғасырдың басында. таным әдіснамасында 

айтарлықтай өзгерістер болды, мәдениетте қалыптасқан білімнің пәндік 

құрылымы ұйымның жоғары деңгейлі жүйелерінің: қоғамның, тұлғаның, 

мәдениеттің қызметіне қатысты күрделі мәселелерді шешудің бірыңғай тәсілін 

жасауға мүмкіндік бермейтінін түсінді. 

Академик Н.Н.Моисеев жалпы білім беруде парадоксалды жағдай дамиды, 

онда жалпы жаңа идеялар мен тұжырымдамалардың көптігімен, білім деңгейі 

мен сапасына алаңдаушылық — қазіргі және болашақ білімнің философиялық 

түсінігін, жаңа парадигма мәселесін жүзеге асыратын келе жатқан жаңа сезіммен 

байланыстырды [88]. Көптеген ғалымдар жаңа білім беру парадигмасын 

философиялық түсінусіз және алдыңғы дәуірлердің тарихи болмысын 

ретроспективті талдаусыз дамыту мүмкін емес екенін айтады. 

«Білім беру саласында жаңа (болашақ) парадигма жетілуде, ал бүгінде 

қазіргі білім берудің құрылымы мен мазмұны (дәлірек айтқанда 

эпистемологиялық жүйе), мақсаттары мен әдістері адамзаттың тарихи дамуының 

қазіргі (постиндустриалды) кезеңінің мәні мен қажеттіліктеріне сәйкес 

келмейді», — деп атап өтті Н.Н.Моисеев [88, 178 с.]. 

Қазіргі кезеңде педагогикалық зерттеулерде де, педагогикалық білім беруде 

де, басқа да ғылыми салаларда да әдіснамалық мәселелерді зерттеу қарқынды 

жүргізілуде. 

Философиялық және әдіснамалық мәдениет білім берудің, адам қызметінің 

кез-келген саласындағы, оның ішінде педагогикалық кәсіптің ажырамас 

атрибуты болады. Сонымен, диссертациялық жұмыс форматында педагогикалық 

зерттеулер жүргізу кезінде диссертациялар көбінесе әдіснамалық негіз ретінде 

әртүрлі әдіснамалық тұғырларды қолданады (мәдени, әлеуметтік-мәдени, 

жүйелік, белсенділік, аксиологиялық, диалогтық, гуманистік, интегративті, 

құзыреттілік және т.б.) (Сурет 3). 

Бірқатар диссертациялық жұмыстарда әдіснамалық негіз ретінде бір 

әдіснамалық тұғыр таңдалды, әдетте олардың бірнешеуі белгіленеді, және 

көбінесе бір тұғыр екіншісіне қарсы тұрады және бір жұмыста логика бойынша 

қолдануға болмайды; бұл зерттеуді әртүрлі парадигмаларға әкеледі. Жекелеген 

тәсілдердің (құндылық-әрекеттік, жеке-әрекеттік, мазмұндық-іс жүргізу-

әрекеттік, интегративті-модульдік, әлеуметтік-мәдени, интегративті-

аксиологиялық, антропоэкологиялық, технологосинергетикалық және т.б.) 

интеграциялану үрдісі байқалды. 
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Сурет 3 – Инновациялық іс-әрекетті басқаруда қолданылатын әдіснамалық 

тұғырлар 

 

Өкінішке орай, зерттеу жұмыстарындағы әдіснамалық тұғырларды белгілеу 

зерттеушіге көмектесетін құралға айналған жоқ. Керісінше, бұл қосымша 

проблемаға айналады, оның шешімі, әдетте, диссертацияның әдіснамалық 

бөлігінде көбінесе әртүрлі парадигмалардың жазықтықтарында орналасқан осы 

тәсілдерді белгілеуге дейін азаяды, содан кейін зерттеушілер бұған оралмайды. 

Негіздеумен әртүрлі әдіснамалық тәсілдерді қолдану және көбінесе қазіргі 

педагогикалық зерттеулерде маңызды негіздемелерсіз мұндай сирек кездесетін 

құбылыс емес. Бұл белгілі бір дәрежеде әдіснамалық білімге қосымша кері 

байланыстарды тудырады. Бұл әр түрлі себептермен болады, ең алдымен 

авторлар кілт сөздің мағынасы туралы, «тұғыр» жалпы ұғымының мағынасы 

туралы ойламайтындықтан, ол басқаша түсіндіріледі.  

Біз «тұғыр» ұғымының анықтамаларына бірнеше мысалдар келтіреміз. 

Орыс тілінің түсіндірме сөздігінде тұғыоды «әдістер, тәсілдер жиынтығы 

(біреуге, бір нәрсеге әсер ету, бір нәрсені үйрену, істі жүргізу)» ретінде 

анықталады [89]. Тұғыр – әдістемелік әдебиетте қолданылатын пәнаралық 

сипаттағы күрделі ұғым. 

Н.В.Бордовская ғылыми әдебиеттерді талдай отырып, «тұғырдың» 

мазмұнын түсінуге жалпылау жасайды. Автор бұл тұғырды былай түсіндіреді: 

- зерттеу немесе түрлендіру объектісі қарастырылатын көзқарас ретінде 

әдіснамалық бағдар; 

- объектіні зерттеудің немесе оны өзгерту жолдарын жобалаудың жалпы 

стратегиясын басқаратын қағидат; 

- арнайы ғылыми зерттеу әдіснамасының бағыты немесе жаңа әлеуметтік 

практиканы жобалау; 

мәдени
әлеуметтік-

мәдени
жүйелік

белсенділік аксиологиялық диалогтық

гуманистік интегративті құзыреттілік
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- логикалық-эпистемологиялық Білім, ол ғылыми зерттеудің немесе 

объектінің өзгеруінің бағытын қатаң түрде білдіреді, бірақ әдіске қарағанда, ол 

қандай да бір шектеулерден және тіпті осы мақсатта қолданылатын құралдарды 

нақты бекітуден мүлдем айырылады [90]. 

Ғылыми білімдегі әдіснамалық тәсілдердің функциялары ретінде 

гностикалық, тұжырымдамалық, конструктивті, болжамдық анықталады. Әрбір 

әдіснамалық тәсіл белгілі бір әдістерге немесе зерттеуде қолдануға болатын 

әдістер тобына сәйкес келеді. Жұмыста Н.Ы.Сурганова мен С.В.Кривых мысал 

ретінде белгілі бір тәсілді жүзеге асыру аясында қолдануға болатын әдістер 

келтірілген (Кесте 2). 

 

Кесте 2 –  Болашақ мұғалімнің креатвті тұлғасын қалыптастырудағы 

әдіснамалық тұғырлар және оларға сәйкес зерттеу әдістері 

 
Әдіснамалық 

тұғырлар 

Оларға сәйкес зерттеу әдістері 

1 2 

Жүйелік  Жүйелік талдау – педагогикалық процестің, құбылыстың 

немесе бүкіл жүйенің барысы мен дамуын зерттеуге қажетті 

ережелер мен операциялар жүйесі болып табылатын талдау, 

синтез.  

Педагогикалық талдау. 

Құрылымдық талдау. 

Салыстырмалы талдау. 

Объективті жүйелі көзқарас 

Парадигмалық Парадигмалық-генетикалық.  

Парадигмалды-қайта құрушылық.  

Парадигмалық-тарихи.  

Тәртіптік матрица 

Акмеологялық Акмеологиялық талдау.  

Акмеологиялық эксперимент.  

Акмеологиялық сараптама 

Құзыреттілік Мақсаттарды модельдеу. 

Білім беру нәтижелерін оның сапа нормасы ретінде 

модельдеу. 

Білім беру нәтижесін жүйе ретінде тұтас түрде көрсету 

Синергетикалық Идеяларды түсіндіру. 

Болжау. 

Идеяларды бейімдеу. 

Модельдеу және болжау кезінде идеяларды қолдану 

Антропологиялық Антропологиялық редукция. 

Кері антропологиялық редукция. Антропологиялық 

түсіндіру 

Әлеуметтанушылық (Әлеуметтік-мәдени жағдайларды) талдау. Әлеуметтік-

мәдени дизайн. 

Ғылыми-педагогикалық экспедиция 
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2-кестенің жалғасы 

1 2 

Технологиялық  Технологиялық – қалыптастыру, өңдеу немесе құрастыру, 

жылжыту кезіндегі әрекеттердің реттілігі мен мазмұнын 

анықтайтын ережелер жиынтығы.  

Құрастыру 

 

Осылайша, педагогикалық зерттеулерді құру кезінде әдіснамалық білімнің 

дамуы туралы айта отырып, тәсілдің мазмұнын түсінуді анықтау керек, белгілі 

бір әдіснамалық тәсілді орындайтын функцияларды есте сақтау керек, белгілі бір 

әдіснамалық тәсілдердің әрқайсысына сәйкес келетін әдістерді білу керек, 

зерттелетін педагогикалық құбылыстың мәнін, орнын, мағынасын түсіну керек. 

Барлық осы компоненттерді есепке алу педагогикалық құбылыстар мен 

жағдайлардың тазалығына ықпал етеді. 

Біз зерттеу жұмысымызда болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру үшін жүйелік 

тұғырды кеңінен қолданамыз. 

Жүйелердің қазіргі жалпы теориясы – бұл ғылымның әртүрлі салаларында 

дамыған жүйелер туралы білімді жалпылайтын және кез-келген типтегі жүйелер 

туралы ғылым ретінде әрекет ететін метатеорияның бір түрі. 

Жүйелі тәсілдің негізгі ұстанымдары: 

- тұтастық, яғни жүйе біртұтас ретінде қарастырылады және сонымен 

бірге жоғары деңгейлі жүйе үшін ішкі жүйе (элемент) ретінде қарастырылады; 

- құрылымның иерархиясы, яғни жүйе төменгі деңгейдегі элементтерді 

жоғары деңгейдегі элементтерге бағыну негізінде орналасқан көптеген (кем 

дегенде екі) элементтерді қамтиды; 

- құрылымдау, яғни жүйенің элементтерін және олардың белгілі бір 

құрылым шеңберіндегі өзара байланысын талдау мүмкіндігі және жүйенің 

жұмыс істеу процесі оның жеке элементтерінің қасиеттеріне емес, құрылымның 

қасиеттеріне байланысты; 

- сипаттаманың көптігі, яғни жеке элементтер мен тұтастай жүйені 

сипаттау үшін әртүрлі кибернетикалық, экономикалық және математикалық 

модельдерді қолдану; 

- элементтердің жүйелілігі, яғни әр элементтің жүйенің барлық белгілеріне 

ие болу қасиеті; 

- изоморфизм, яғни бір жүйенің құрылымының екіншісінің құрылымына 

толық (нақты изоморфизм) немесе ішінара (гомоморфизм) сәйкес келуі, бұл 

белгілі бір жүйені бір немесе басқа қатынаста оған ұқсас басқа жүйе арқылы 

модельдеуге мүмкіндік береді [80, 169б]. 

Жүйелік тәсілге сәйкес кез-келген күрделі нысанды жүйе түрінде ұсынуға 

болады (элементтер мен құрылымның бірлігі). Іс жүзінде кез-келген қызмет 

саласында адамдар жеке, оқшауланған объектілермен емес, олардың күрделі, 

өзара байланысты кешендерімен (жүйелерімен) айналысады. Жүйелік тәсіл 

білімді материалдық жүйелердің ішкі және сыртқы жақтарын олардың бірлігінде 

анықтауға, жүйенің қоршаған ортамен байланысын, элементтер мен олардың 
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функцияларының өзара байланысын ашуға, жүйелік объектінің құрылымымен 

қарым-қатынасындағы формасы мен мазмұнын түсінуге бағыттайды. Жүйелік 

тәсіл объектінің мәнін, оның интегративті негізін, сондай-ақ объектінің басқа 

объектілермен өзара әрекеттесуіндегі әртүрлі көріністерін көбейтуге 

бағытталған. 

Жүйелік тәсілдің негізгі әдіснамалық талабы – объектіні қарастырудың 

тұтастығына қойылатын талап. Зерттелетін жүйенің тұтастығы идеясы кез-

келген жүйелік зерттеудің бастапқы нүктесі болып табылады, ол білімді басынан 

аяғына дейін басқарады. Тұтастық принципі объектіні екі позициядан 

қарастыруды қамтиды: 

- объектінің жүйелік тұтастық ретінде қоршаған ортамен, сыртқы ортамен 

арақатынасында; 

- жүйенің элементтерін, қасиеттерін, функцияларын және олардың тұтас 

шеңберіндегі орнын бөліп көрсете отырып, ішкі бөлу арқылы. 

Қазіргі пәнаралық күрделі теорияның мысалы ретінде синергетика - ашық 

тепе-тең емес жүйелердің мінез-құлқын зерттейтін өзін-өзі ұйымдастыру 

теориясын келтіруге болады. Синергетиканы өзін-өзі ұйымдастыру және әртүрлі 

сипаттағы құрылымдардың пайда болуы, сақталуы, тұрақтылығы және ыдырауы 

процестерін зерттеумен айналысатын ғылым ретінде түсіндіруге болады. 

Бұл проблемалар ғылымның маңызды проблемаларына айналады. 

Синергетиканың негізін қалаушылар – Г.Хакен және И.Пригожин. Синергетика 

идеяларына әлемнің заманауи жалпы ғылыми бейнесі салынған, оның 

тұжырымдары қазіргі адамның дүниетанымын байытады. Синергетиканың 

арқасында ол бүкіл материяның қасиеті ретінде өзін-өзі жылжыту туралы 

дүниетанымдық тезистің ғылыми растауын алады. Зат енді пассивті зат емес, ол 

стихиялық белсенділікпен сипатталады және И.Пригожиннің пікірінше, 

адамның табиғатпен жаңа диалогын құруға мүмкіндік береді [91]. 

Синергетика хаотизация процесіне дәстүрлі көзқарасты өзгертеді. Хаос 

жойылу көзі ретінде емес, өзін-өзі ұйымдастырудың себебі болуы мүмкін 

мемлекет ретінде пайда болады. Ежелгі дүниетанымда хаос формативті күшке ие 

болды, қазіргі философияда хаос пен тәртіп дамудың әмбебап сипаттамалары 

ретінде танылды. 

Синергетика тек жаратылыстанудың ғана емес, сонымен бірге қазіргі 

ғылымның жаңа парадигмасы рөлін талап етеді. Осыған байланысты 

синергетикалық идеялардың кең таралуы псевдосинергетика деп атауға болатын 

жаңа проблемаға әкелетінін атап өткен жөн. Бұл проблема синергетика 

тұздығымен ғылыми зерттеулерге, әсіресе гуманитарлық ғылымдарға, әртүрлі 

негізсіз мәлімдемелер мен тұжырымдамалар белсенді түрде енгізіле бастады. Ең 

жақсы жағдайда, мұндай жұмыстарда бұрын зерттелген кооперативті әсерлердің 

немесе сызықтық емес байланыстардың көрінісі туралы мәлімдеме беріледі, ең 

жаманы-логика мен мағынаның толық болмауы, дәлелдердің дәлелденбеуі. 

Жоғары білім беру педагогикасы саласындағы кәсіби андрогогика, 

шығармашылық қабілеттерді зерттеудің өз бетінше білім алудың оңтайлы 

формаларын анықтауға, сонымен қатар оқыту мен тәрбиелеудің шығармашылық 
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үдерісін ұйымдастыруға және шығармашылық даралық шығармашылықтың 

жеке категориясы ретінде басқаруға мүмкіндік береді.  

Шығармашылық пен жеке шығармашылық, негізінен ойлаудың көптеген 

психологиялық зерттеулері өндірістік процесс ретінде олардың шығармашылық 

қасиеттерін анықтаудың ғылыми және психологиялық әдістерін іздеумен 

байланысты болды. Ойлаудың механизмдерін зерттеу абстракцияның сәйкес 

жүйесін құруды қажет ететін мәселелер мен сұрақтарды шешуге негізделген 

және оларды шешуде өнімділік сияқты шығармашылық ойлаудың 

ерекшеліктерін бөліп көрсетуге негізделген. 

Өздігінен және күтпеген жерден бақыланып, басқарылмайтын 

шығармашылықты – интуитивті фазадағы шығармашылық дейміз. 

Шығармашылықтың өзара тәуелділігі мен жағдайдың күтпегендігін сипаттаған 

Р.Стернберг шығармашылықтың басталуы жағдайдан кенеттен кету деп 

есептеді. Р.Стернбергоны себеп-салдарлық байланысқа қосылмайды, сондықтан 

кездейсоқ болады, яғни: «Мен құрбандар арасында белсенді күш, 

шығармашылық бастаманы таптым: істің өзі тек шығармашылық 

импульстардың қақтығысы» - деп жазады [92]. 

Д.К.Симонтон мидың бейсаналық процестерін зерттей отырып, бір-біріне 

мүлдем ұқсамайтын, өздерінше өзгешеленетін құбылыстардың үш тобын 

анықтайды [93]. 

Пәнаралық және кешенді тұғырлар дәстүрлі оқшауланған табиғи, 

әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық ғылымдар арасындағы сызықты 

өшіруге, әртүрлі ғылымдарда пайда болатын принциптер мен идеялардың өзара 

әрекеттесуін күшейтуге мүмкіндік береді. Синергетика осы тәсілдің мысалы 

ретінде тірі және жансыз табиғаттағы өзін-өзі ұйымдастыру процестерін 

зерттейтін теория болып табылады. Қазіргі ғылымда жалған синергетикалық 

идеялардың жаппай таралуына қарамастан, бұл тәсіл әлемнің заманауи 

бейнесінің жаңа басымдықтарын анықтайды, ғылыми зерттеулердің 

әдіснамалық принциптерін дамытады. 

Майкл Райн бейсаналық процестерге талдау жасай келе, былай деп жазды: 

«... бейсаналық пен алдын ала ойлаудың нақты айырмашылығы – біріншісі 

белгісіз материалдың көмегімен жасалса, екіншісі сөйлеу идеяларымен 

байланысты». Бұл құбылыстардың тобы Майкл Райн жүйесінде ол, рахаттану 

принципін сақтай отырып, инстинктивті қажеттіліктерді қанағаттандыруға деген 

ұмтылыс ұғымына жақындайды [94]. 

Ең жоғары педагогикалық шеберліктің деңгейі – бұл ғылыми білімнің 

дербес аймағы және тұтас педагогикалық процесте адамның психикалық және 

әлеуметтік даму процесін басқарудың принциптері, құралдары мен 

технологияларының жиынтығы болып табылатын педагогикалық басқару 

әдістерін меңгеру.  «Құзыреттілік» ұғымы: 

- қоршаған ортаны өзгерту мақсатына жетуге мүмкіндік беретін білім, білік 

және дағдылардың бірігуі;  

- маманның дайындығын, «қабілетін» көрсететін білім беру нәтижелері [95]. 
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Жеке санасыздық пен сана, ал ұжымдық бейсаналық – бұл ұрпақ жадының 

өзіндік түрі, адамның бұл әлемге енуінің психологиялық мұрасы- бұл өмірді 

иемдену болып табылады. 

Белгілі бір жағдайларда саналы болуы мүмкін барлық нәрсені қамтитын 

сана сферасын (социогендік сананы)  П.В. Симонов екінші топ деп көрсетті [96]. 

Оның қатарына мыналарды жатқызды: адамгершілік, жақсы 

автоматтандырылған моторлық іс-әрекеттер мен дағдылар, сондай-ақ әлеуметтік 

нормалар мен міндеттер, мысалы, мінез-құлық ережелері, субъекттен терең 

сіңірілген, оның сеніміне айналған әлеуметтік нормалар мен борыштар.  

Осылайша, біз шығармашылық, құзыреттілік және креативтілік 

ұғымдарына талдау жасай отырып, университет студенттерінің шығармашылық 

қабілеттерін қалыптастырудың теориялық алғышарттарын нақтыладық. Біз 

зерттеу жұмысы барысында атап өткеніміздей креативтілік қабілеттердің 

қалыптасуының теориялық негіздеріне мынандай қорытынды жасадық: 

- креативтілік қабілеттерді қалыптастыру кейбір ойлаушылық және 

тұлғалық сапалардың жиынтығы, яғни  олар шығармашылыққа қабілетті болуды 

қамтамасыз етеді; 

- креативтілік қабілеттерді қалыптастыру шығармашылыққа мүмкіндік 

беретін психикалық және жеке қасиеттердің жиынтығы, яғни шығармашылық 

әрекеттерге қабілетті болуын қамтиды;  

- креативтілік қабілеттерді қалыптастыру қарапайым қарым-қатынас 

дағдыларын меңгеруді көздейтін әлеуметтенудің ерекше деңгейін анықтайды; 

- креативтілік қабілеттерді қалыптастыру болашақ маманның алғашында 

тұлға ретіндегі мотивациялық, кейін өнімділік (белсенділік) деңгейінде көрініс 

береді; 

- креативтілікті қабілеттерді қалыптастыру қабілеттерді жалпы 

шығармашылық қабілет ретінде «бастапқы» шығармашылық қабілеттердің 

дамуымен айқындалады; 

- креативтілікті қабілеттерді қалыптастыру тұлғаның белгілі бір өмір 

саласына қосымша және балама ретінде шығармашылық қабілетін арттырады. 

Инновациялық білім беру үдерісі университет студенттеріне білім берудің 

әр кезеңінде жаңашылдық идеялар ұсынудағы жаңа тұғырлар немесе туындылар, 

ақыл-ой әрекеттерінің дәстүрлі жүйелермен сабақтастықта және түрлі іс-

әрекетте педагогикалық креативтікті қалыптастыру мүмкіндігін тудырады. Сол 

себепті, болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастырудың 

педагогикалық-психологиялық негіздерін ғылыми тұрғыда зерделеп, негізгі 

тұжырым жасауымыз керек. 

Болашақ маманның кративтілігін инновациялық іс-әрекетке дайындау 

процесінде қалыптастыруды ұйымдастырудың инновациялық сипатын 

айқындайтын жалпы ережелерді, принциптерді, оның әдістемелік, дидактикалық 

сүйемелдеуін ашуға мүмкіндік берген инновациялық тәсіл (М.В.Кларин, 

Л.С.Подымова, В.А.Сластенин және т. б.) де біздің зерттеу жұмысымыздың 

басым бағыттары ретінде қарастырылады.  

Ғалымдар мұғалімнің инновациялық қызметін инновациялық сана мен 

шығармашылық әлеуетіне, «тез дамып келе жатқан» қоғамның сын-қатерлеріне 
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жауап беру қабілетіне ие маңызды ресурс ретінде қарастырады. Білім беруді 

жаңғырту талаптарына жауап бере отырып, оның жетістігі мұғалімнің кәсіби-

педагогикалық қызметті инновациялық деңгейде жүзеге асырудың 

диагностикалық, бағдарлық-болжамдық, конструктивті-жобалау, 

ұйымдастырушылық, ақпараттық-түсіндіру, коммуникативті-ынталандыру, 

аналитикалық-бағалау, зерттеу және шығармашылық функцияларын жүзеге 

асыруымен қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Біздің зерттеу жұмысымызда Болашақ маманның кративтілігін 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыруына әкелетін оқу 

процесінің параметрлерін түсінуіне септігін тигізеді. 

Үздіксіз өсу ұстанымы студенттерді өзін креативті мұғалім ретінде үздіксіз 

дамытудың жеке траекториясын құруға бағыттайды. 

Рефлексивті белсенділік ұстанымы өзін-өзі тануды (өзін-өзі талдау, өзін-өзі 

бағалау), білім беру процесінде студенттердің өзін-өзі жобалауы мен өзін-өзі 

басқаруын қамтамасыз етеді, креативті қасиеттердің дамуына тұлғаға 

бағытталған орта жасайды. 

Контекстік ұстаным болашақ мұғалімнің дайындығын оны шешуге 

шығармашылық көзқарасты қажет ететін практикалық-бағытталған мәселелер 

мен міндеттерді шешуге қосу арқылы ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Білім алушылардың тәжірибесіне сүйену ұстанымы өмірлік жағдайларды 

шешу бойынша студенттердің өмірлік тәжірибесін есепке алуды, оны оқыту 

құралдарының бірі ретінде пайдалануды көздейді. 

Дараландыру ұстанымы студенттердің жеке тәжірибесін, білім беру 

даярлығының деңгейін, студенттердің жеке ерекшеліктерін ескеретін нақты 

білім беру қажеттіліктері мен оқу мақсаттарына бағдарланған оқытудың жеке 

бағдарламасын (жеке білім беру бағытын, траекториясын) құруды білдіреді.  

Оқыту нәтижелерін өзектендіру ұстанымы алынған шығармашылық 

білімді, дағдыларды практикада белсенді қолдануды қамтиды. 

Оқытудың элективті ұстанымы студенттерге оқу мақсаттарын, мазмұнын, 

нысандарын, әдістерін, көздерін, құралдарын, мерзімдерін, уақытын, оқу орнын 

және оқу нәтижелерін бағалауды таңдауға белгілі бір еркіндік беруді білдіреді. 

Білім беру қажеттіліктерін дамыту ұстанымы: 

 біріншіден, оқу нәтижелерін бағалау оқу материалын игерудің нақты 

дәрежесін анықтау және игерусіз оқу мақсатына жету мүмкін емес 

материалдарды анықтау арқылы жүзеге асырылатындығын білдіреді; 

екіншіден, оқыту процесі мұғалімдердің жаңа білім беру қажеттіліктерін 

қалыптастыру мақсатында құрылады, оларды нақтылау белгілі бір оқу 

мақсатына жеткеннен кейін жүзеге асырылады. 

 

 

1.3 Болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғасын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың ерекшеліктері 

 

Білім беру саясатындағы өзгерістер мұғалімдердің кәсіби қызметінің 

сипатына әсер етеді. Жалпы қоғамның әлеуметтік-экономикалық қайта құрылуы, 
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білім беру мекемелері арасындағы қатынастардың нарықтық және бәсекелестік 

сипаты, білім беру жүйесін ізгілендірудің күшеюі туындаған мәселелерді тиімді 

шешуге ықпал ететін мұғалімдердің инновациялық қызметін жандандырады. 

Педагогты болашаққа, ғылымның жаңа жетістіктеріне бағыттайтын 

инновациялық қызмет, ал инновациялық жұмыс істейтін білім беру мекемелері 

бәсекелестік артықшылықтарға ие болуы тиіс. Сол арқылы өз дамуында білім 

беру жүйесінің басқа құрылымдық элементтерінен озады. 

Шығармашылық компонент мұғалімнің инновацияға деген көзқарасын 

практикада табылған дайын формалардың қосындысы ретінде емес, қайта құру, 

өзгерту (жаңа күрделі синтездерде өзіндік ерекшелігі мен студенттік ұжымның 

ерекшеліктеріне сәйкес дамыту), сондай-ақ ғылыми рефлексияның болуы 

ретінде қамтиды. Ол сонымен қатар кәсіби қызметті жүзеге асырудың жаңа 

жолдары мен тәсілдерін іздеудің ерекшеліктерін, шарттары туралы білімін, 

идеялардың болуын, жаңасын қабылдауға дайын болуды және жаңасын құру 

қажеттілігін болжайды. 

Инновацияның шығармашылық компонентін түсінудің негізі мұғалімнің 

инновациялық іс-әрекетінің шығармашылық сипатын анықтайтын креативтілік 

және инновациялық процестің белгілі бір кезеңдерінде көрінетін 

шығармашылық феноменін қарастыру болып табылады. 

Кәсіби педагогикадағы шығармашылық, жаңа, стандартты емес ойлауды 

қабылдау және құру, көптеген түпнұсқа және пайдалы идеяларды қалыптастыру 

қабілеті ретінде қарастырылады. Жеке тұлғаның шығармашылығы оның 

өзгеруге, стереотиптерден бас тартуға дайындығын анықтайды, белгісіздік 

жағдайында күрделі мәселелердің түпнұсқа шешімдерін табуға көмектеседі. Бұл 

адамның қоғамда өзін-өзі табысты анықтауға көмектесетін ішкі ресурсы. 

Бастапқыда шығармашылық ақыл-ойдың функциясы ретінде 

қарастырылды, ал ақыл-ойдың даму деңгейі шығармашылықтың даму 

деңгейімен анықталды. Кейіннен интеллект деңгейі шығармашылықпен белгілі 

бір шекке дейін байланысты екендігі белгілі болды, ал тым жоғары интеллект 

шығармашылыққа кедергі келтіреді. 

Шығармашылық теориясын жасаушылардың бірі Дж.Гилфорд 

шығармашылықтың алты параметрін анықтайды: 

- проблемаларды анықтау және қою қабілеті; 

-проблемаларды шешуге ұтымдылық жасау; 

- семантикалық,стихиялық икемділік–әр түрлі идеяларды ойлау мүмкіндігі; 

- өзіндік ерекшелігі –ерекше мәселелерді, стандартты емес жағдайларды 

шешу мүмкіндігі; 

- проблемалық мәселелерді шешу арқылы нысанды жақсарту мүмкіндігі; 

- стандартты емес мәселелерді шешу, семантикалық икемділікті көрсету, 

яғни объектіде жаңа белгілерді көру, олардың жаңа қолданылуын табу 

мүмкіндігі [97, б. 141]. 

Оның теориясында Дж.Гилфорд «шығармашылықты– ойлауға ықпал ететін 

жеке сипаттамалардың жиынтығы» ретінде анықтайды [97, б. 141-142]. Оның 

пікірінше, шығармашылық әр түрлі ақыл-ой операцияларына, әсіресе 

дивергентті ойлауға негізделген. 
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В.Ерохин 1970 жылдан 1980 жылға дейін шығармашылық саласындағы 

зерттеулерді қорытындылай келе, шығармашылық туралы белгілі болатын келесі 

жалпылама тұжырымдар жасады: 

- Шығармашылық– бұл жаңа тәсілдер мен жаңа өнімдердің қажеттілігіне 

бейімделу қабілеті. Бұл қабілет соны мен қатар болмыстағы жаңа нәрсені білуге 

мүмкіндік береді, дегенмен процестің өзі саналы да, бейсаналық та болуы 

мүмкін. 

- Жаңа шығармашылық өнімді жасау көбінесе жасаушының жеке басына 

және оның ішкі мотивациясының күшіне байланысты. 

-Шығармашылық процестің, өнімнің және жеке тұлғаның ерекше қасиеттері 

– олардың өзінді ерекшелігі, дәйектілігі, тапсырмаға сәйкестігі. 

-Шығармашылық өнімдер табиғатта әр түрлі болуы мүмкін: 

математикадағы мәселенің жаңа шешімі, химиялық процестің ашылуы, музыка, 

сурет немесе поэма жасау, жаңа философиялық немесе діни жүйе, заңтану, 

экономика, әлеуметтік мәселелердің жаңа шешімі және т.б.  

Қазіргі зерттеулерде көрініс тапқан шығармашылықтың дәстүрлі 

көзқарастары туралы айта отырып, біз мұны «жеке категория» ретінде 

қарастырды. Алайда негізінен оның түсіндірмесін нақтылау туралы 

пікірталастар болды, атап айтқанда: шығармашылық дивергентті ойлау ретінде 

(Дж.Гилфорд, О.К.Тихомиров) немесе интеллектуалдық белсенділік 

(Д.Б.Богоявленская, Л.Б.Ермолаева-Томина) және интегралды сапа куәлігі 

(Я.А.Пономарев және т.б.). 

Шығармашылық өзін-өзі танытудың ажырамас атрибуты болғандықтан, ол 

барлық жерде шығармашылыққа мүмкіндік таба білу қабілетінде көрінеді. 

Шығармашылық өзін-өзі танытуға бағытталғандықтан адамдар кәсіби 

қызметтегі инновацияларға психологиялық тұрғыдан дайын, бірақ кәсіби «күйіп 

қалуға» бейім емес.Әлеуметтік-мәдени өзара әрекеттестікте шығармашылық 

қажетті компонент ретінде әрекет етеді. Адамның шығармашылық деңгейі 

неғұрлым жоғары болса, оның шығармашылық жұмысы соғұрлым тиімді 

болады. 

Қазіргі уақытта шығармашылықты зерттеудің ең перспективалы 

бағыттарының бірі Э.Торанстың зерттеулері [98]. Ол өзінің эксперименттік 

жұмыстарында шығармашылықты талдау бірлігін атап өтті. Осындай бірлік 

ретінде шығармашылық тұлғаның танымдық және мотивациялық 

сипаттамаларын олардың бірлігінде көрсететін зияткерлік белсенділік екендігін 

назарға алды. Д.Б.Эпифания шығармашылықты ақыл-ойдың ерекшелігі немесе 

ойлау деңгейі ретінде, зияткерлік белсенділіктің жоғары деңгейінің сапалы 

сенімділігі ретінде қарастырады. Шығармашылықтың даму көздері мен 

шарттары туралы айта отырып, ол оны іс-әрекетте дамитын әлеуметтік 

анықталған құбылыс ретінде сипаттайды. 

    Өзінің кәсіби қызметін орындау кезінде мұғалім оны жақсарту 

қажеттілігін түсінуге келеді. Бұған екі жолмен қол жеткізуге болады: белгілі бір 

бөлшектерді қосу арқылы іс-әрекетке деген көзқарасыңызды жақсарту немесе 

бұрынғы позициядан толығымен бас тарту. Салыстырмалы түрде бірдей 

жағдайда бола отырып, мұғалімдер инновациялық қызметке әртүрлі жолдармен 
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кіре алады. Инновацияны дамытудағы айырмашылықтар жеке тұлғаның 

шығармашылық деңгейімен де анықталады. 

Шығармашылық адамдар осы процестің барлық кезеңдерінде таңдалған 

қызмет түрін еліктеу әрекеттеріне жүгінбестен шығармашылықпен игереді деп 

саналады. Алайда, қарастырылып отырған құбылысқа көзқарас бар, ол кез-

келген іс-әрекетке, оның ішінде шығармашылыққа еліктеу элементтері кіреді 

деген болжамға негізделген (Н.М.Гнатко, А.Г.Ковалев, Б.Д.Ларыгин, 

В.А.Просецкий, П.А.Рудик және т.б.). Сонымен, шығармашылық белсенділік, 

бастапқы кезеңдерде көбінесе имитациялық сипатқа ие, біртіндеп имитациялық 

биліктен босатылады және шынайы мағынада шығармашылыққа айналады. 

Осылайша, шығармашылық еліктеу арқылы шынайы шығармашылыққа 

көшіруден шығармашылықты дамытудың тұрақты сызығы байқалады. Бұл 

сызықтың бастапқы және соңғы нүктелеріқарама-қайшылықтар, олардың 

арасында аралық, өтпелі қызмет формалары орналасқан экстремалды полюстер 

болады. 

Бұл тәсілді Н.М.Гнатконың әлеуетті және өзекті шығармашылық туралы 

теориясымен интеграциялауда қарастыруға болады [99]. Потенциалды 

шығармашылық, автордың пікірінше, жеке тұлғаны белгілі бір сыртқы 

жағдайларда өзекті шығармашылыққа ие болуға, шығармашылық белсенділікті 

көрсетуге негізгі дайындық түрінде көрінетін өзінің ықтимал бейімділігі 

тұрғысынан сипаттайтын әуесқойлық шығармашылық. Әлеуетті 

шығармашылық – шығармашылықтың қажетті субъективті шарты. Өзекті 

креативтілік – белгілі бір қызмет түрінің сипаттамасымен әлеуетті креативті 

тұлғаның жеке сипаттамаларының өзара әрекеттесуінің нәтижесі. Бұл оның 

тасымалдаушысының тиісті қызмет түрінде шығармашылық белсенділікті 

көрсетуге нақты, тікелей дайындығын анықтайды. Өзекті креативтілік –

шығармашылықтың жеткілікті субъективті шарты. Осылайша, әлеуетті 

шығармашылық – бұл мүмкіндіктегі шығармашылық. Мүмкіндіктегі 

шығармашылық шын мәнінде шығармашылыққа айналуы үшін нақты          

шығармашылық, біріншісі еліктеуден бастап шынайы шығармашылыққа дейін 

оның тасымалдаушысының белгілі бір қызмет түрін игеруі арқылы түбегейлі 

өзгеріске ұшырайды. 

Шығармашылық, кретивтілік және инновациялық іс-әрекеттің өзара 

байланысын қорытындылай келе, шығармашылық жаңа материалдық және 

рухани құндылықтарды құру процесі екенін атап өткен жөн. Ал шығармашылық 

– бұл жеке тұлғаның ішкі әлеуеті, оның белгіленген процеске дайындығы мен 

қабілетін анықтайды. Бұл жағдайда шығармашылық процесс нәтижелерінің мәні 

мен әсерін нақты анықтау мүмкін емес. Педагогикалық инновацияларды құру 

және дамыту мәні болып табылатын инновациялық қызметте инновациялардың 

маңызды сипаттамасы олардың оқу процесіне және тұтастай білім беру жүйесіне 

оң әсері болып табылады. Осылайша, мұғалімнің шығармашылық қызметі 

міндетті түрде инновациялық емес деп қорытынды жасауға болады, ал 

инновациялық қызмет әрқашан шығармашылықты болжайды, яғни жаңашыл 

мұғалімнің интегралды сапасы ретінде шығармашылық оның маңызды 

сипаттамасына айналады. 
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Болашақ  мұғалімдердің  инновациялық іс-әрекетін  дамытудағы  

кемшіліктерді жою немесе болдырмау  мәселелерінің  қазіргі жағдайы, еліміздегі  

педагогикалық  білім  беруді жаңғырту  тұжырымдамасына сәйкес, төменде  

аталатын негізгі  үш  бағыттағы  межелермен  жүзеге  асыру мүмкіндігі 

анықталды: 

- болашақта  мамандандырылған  мұғалім  болуды  көздеген, жалпы 

педагогикалық  мамандықты  таңдауда, маңыздылығына басымдық  жасаудағы 

негізгі кемшіліктер. Айталық қазіргі кезде креативті, әрі ынталы  студенттерді 

іріктеу іс-шараларының жоқтығы, педагогикалық бағыттағы  мамандықтарға 

арналған ҰБТ-де талапкерлердің төмен ұпай жинауы, түлектердің мамандық 

бойынша  жұмысқа  орналасу пайызы төмен; 

- болашақ  мұғалімдердің  инновациялық іс-әрекетке дайындығының 

қазіргі жағдайы, өкінішке орай, төмендегідей: креативтілік сапасы жеткіліксіз 

(айталық, дәстүрлі әдістер мен технологияларды қолдану аясы аз); тәжірибе 

алмасуға арналған сағаттар жеткіліксіз; жұмыс берушілердің қоятын талаптары 

мен  түлектердің  кәсіби дайындықтан өту мәселелері арасында сабақтастық 

талапқа лайықты қалыптаспаған. Студенттерді даярлауда өзара байланысу 

тәсілін іске асыру сауатсыз орындалуда. Ғылыми-зерттеу жұмыстармен 

айналысатын студенттер саны өте аз. Көп жағдайларда, педагогикалық 

бағдарламалар бойынша жүзеге асырылатын оқу-тәрбие үдерістерін арнайы 

материалдық-техникалық  жабдықтармен,  әрі  қорлармен  қамтамасыз ету 

талапқа сай емес; 

- елімізде педагогикалық мамандықтарға қолдау жасау мәселелері: 

педагогикалық кадрларға қажеттілікті болжау іс-шаралары жеткіліксіз (айталық, 

жалпы еліміз бойынша да, өңірлер бойынша да); мұғалім кәсібінде мансаптық 

өсудің жоқтығы; қабілетті түлектерді жұмысқа орналастыру үдерістерінде  

жұмыс  берушілермен  (бұл  жерде, мектеп  әкімшілігімен)  ресми байланыс 

түрлерін мемлекеттік органдар тарапынан қадағалау  жеткіліксіз; студенттерді 

кәсіби негізде қолдау, әрі сүйемелдеу деңгейі төмен. 

Жоғарыда аталған мәселелерге байланысты, болашақта  креативті  

мұғалімдердің инновациялық іс-әрекеттерін ұйымдастырудың қазіргі жағдайы, 

мемлекеттік «педагогикалық білім беру» бағдарламасына, оның ішінде, 

студенттерді сапалы дайындау бағыттарына сәйкес, оқытудың  дәстүрлі 

көрсеткіштерін пайдалана отырып, нысанадағы бағдарламаны  игерудің 

дәстүрден тыс әдіс-тәсілдерін студенттерге меңгерту  траекториясына көшу 

арқылы болашақта креативті педагогтың жаңа кәсіби  стандартын жасау немесе 

қалыптастыру контекстінде болашақ креативті мұғалімді оқытудың негізгі 

кәсіптік білім беру бағдарламасы мен технологиясының мазмұнын өзгерту 

керек. Студентті тәжірибеден өткізу сапасына бағдар жасау межелерін 

дайындау, болашақта креативті мұғалімнің, жинақтаған  жан-жақты тәжірибесі 

жайындағы тағылымдаманы енгізу қажет. 

Желілік өзара байланыста біріккен бағдарламаларды әзірлеу әрі оларды 

жүзеге асыру мен педагогикалық бағыттағы түлектерді тәуелсіз  кәсіби  

сертификаттау  жүйесін  енгізу  талап  етіледі.   П.Ф.Кубрушко, Д.О.Еприкян 

[100], Я.Батышев [101],  Л.А.Карпенко, В.А.Кольцова,  В.Д.Шадриковтардың 
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[102] пікіріне сүйене отырып, олар тұжырымдап отырған жаңа бағыт бұл 

үдерістің мазмұнына біздің  назарымызды аударды (Сурет 4). 

 

 
 

Сурет 4 - Педагогикалық бағыттағы түлектерді  даярлау маңыздылығы 

 

 

Олар төмендегі  үш маңыздылыққа бағытталған:   

Бірінші маңыздылық, озық кәсіби дайындық жүйесін жасау. Өзектілік: 

студенттің кәсіби қызмет саласындағы инновациялық өзгерістерге дайындығын 

қалыптастыруы,бұл болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығының мазмұнын 

құрайды. Өз кезегінде, бұл аспектіде мектептегі білім беру жүйесінің 

кемшіліктерін, оқу үдерістерінің жай-күйін шеберлік нысанда,сонымен бірге 

оның болашағын болжауға мүмкіндіктерді жасап, оқу нәтижелерін анықтайды. 

Отандық білім беру жүйесін дамытудың стратегиялық бағыттары: бірінші, білім 

берудегі инновациялық жобаларды жоспарлау,екіншіден, оларды ұтымды іске 

асыру болғандықтан,студенттерді озық кәсіби даярлықтан өткізу болашақ 

мұғалімнің жалпы білім беру жүйесіндегі оқу бағдарламаларын жаңаша 

жаңғырта білу міндеттерін орындау қабілетін дамытады. 

Екінші маңыздылық, бұрынғы уақыттарда өндіріс пен өнеркәсіпті дамыту 

стратегиялары білім беру жүйесін басты нысанға алғандықтан, 

университеттердегі білім беру бағдарламалары оқу үдерістеріндегі құндылық 

компонентін түбегейлі өзгертті. Бұл контекстегі инновация арқылы болашақ 

мұғалімнің кәсіби дайындығын жаңғырту мәселесі баяндалады.Жеке тұлғалық  

жаңа  қасиеттерге  бағдарлануды  қоғам,мемлекет,әлеуметтік сана тарапынан 

жасалатын әртүрлі ықпалдар арқылы әлемдік деңгейдегі кәсіби маманның 

кескінін және болашақ мұғалімнің креативті тұлғасын әрбір мұғалім өзі, ұшқыр 

ойымен, анықтап, тануды қамтамасыз етеді. Болашақтағы мұғалімнің кәсіби 

дайындығын модернизациялаудың ерекше құндылықтағы семантикалық негізін, 

сонымен қатар білім беру үдерістерінің тиімділігі мен нәтижелерін болжайтын 

педагогикалық инновацияларды түлектер толық меңгерулері міндетті. 

Үшіншіден, креативті кәсіби дайындықтың мазмұнын меңгеру. Жалпы 

алғанда, кәсіби дайындықты және кәсіби қызметтің қағидаларын, үлгілері мен 

ережелерін меңгерген  деңгейлерін  әлеуметтік ортада көрсету немесе жариялау 

іс-шаралары жеткіліксіз болып отыр.Осы бағыттағы заманауи зерттеулер 

озық кәсіби дайындық 
жүйесін жасау

болашақ мұғалімнің кәсіби 
дайындығын жаңғырту

креативті кәсіби 
дайындықтың мазмұнын 

меңгеру
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арқылы болашақ мұғалімнің бейнесіндегі студент,өзін-өзі анықтау  негізінде, 

жоғары білім алу бағытын өзгертуге мүмкіндік  алады, сонымен бірге 

педагогикалық қызметтің ерекшеліктерін қабылдауға, оның метабелсенділік 

сипатын, болашақ кәсібіндегі өзіне белгісіз  қызмет түрлері мен олардың 

динамикалық өзгерістері туралы ақпараттарды  меңгеруі керек. Осы орайда, 

болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығын біртұтас креативті кәсіби  қызметті 

игерудің субъективті тәжірибесін қалыптастыру деп түсіну қажет.  

Қорыта айтқанда, болашақ мұғалімнің кәсіби  дайындығының  мазмұны: 

динамикалық құрылым сапасындағы педагогикалық білім беруді  

модернизациялау контекстіне негізделген. Бұл оқытушылардың, мектеп әкімдігі 

мен  студенттердің  бірлесіп  қызмет  жасауда   инновациялық іс-әрекеттерге  

дайындаудың  қазіргі жағдайында  кәсіби  қызметтерін  үнемі  жаңартып, 

жобалауына  орасан  мүмкіндіктер  жасайды. Кәсіби  креативті  дайындықтың 

мазмұны осы дайындықтан алған нәтижелер беретін  мүмкіндіктер  арқылы 

қалыптасатын құзіреттілікке сүйенеді.   

Кәсіби  жоғары, креативті шыңдалған, білікті маман: 

- мәдениет пен құндылықтардың сабақтастығын жүзеге асыруға  қабілетті 

тұлға;      

- қарқынды өзгерістерге  ұшырап  жатқан  шындықтарға дайын; 

- өзін-өзі түзете алады; 

- креативті  тұлғасын  инновациялық  іс-әрекеттерге  дайындайды; 

- қоршаған  ортадаға, әлемдегі  болып жатқан  өзгерістерге  болжау жасай 

алады. 

«Педагогикалық  жоғары  білім»  бағытындағы  мемлекеттік  жоғары  білім  

беру  стандартында  болашақ  мұғалімнің  заманауи  «құзыреттілік  қоржыны» 

тұжырымдалған. Аталған құзіреттіліктерді меңгеру арқылы  зияткерлік, 

ситуациялық,ретроспектикалық, перспективалық нысанада  қайта құру іс-

шаралары  студенттің  кәсіби  ортада  жұмыс  істеуіне, сонымен  қатар  кәсіби  

креативті  тұлғасын  қалыптастыруға  қабілеттілігін  алдын-ала  анықтайды.  

Бірқатар зерттеушілердің  пікіріне   сүйене отырып,  болашақ мұғалімдер білім 

беру саласында болсын, өзін-өзі тану  үдерістерінде болсын,сонымен  бірге  

кәсіби  негізде  үздіксіз  даму  үдерістеріндегі  кез-келген   өзгерістерге   дайын  

екені,  әрі  икемді  екенін  тұжырымдаймыз [103]. Әрі  инновациялық  қызмет  

түрлері  білім  беру  сапасын  арттыруда  қуатты  құралға айналады. 

Инновациялық  қызметтегі  кәсіби  міндеттер:  

- педагогикалық  жүйенің  құрылымдық  элементтерін жетік меңгеру, 

айталық, оқу үдерісіндегі мақсаттарын, міндеттерін, бағдарлама мазмұнын, 

әдістерін  меңгеруі, қолданатын  құралдары  мен  технологияларды  игеруі, 

жұмыс нәтижелерін бақылау, қортындылау, диагностикалау,бағалау  шеберлігін 

меңгеру; 

- білім  ордасындағы  субъектілерге  педагогикалық  қолдау  жасауға  

қабілетті  болу, білімі  мен  іскерлігін,дағдыларын  жетілдіру  әрі өзінің  қызметі  

мен  қызметінде  қолданатын  әдіс-тәсілдерін, құзіреттілігін дамыту, оқу 

орнындағы субъектілердің өзара іс-әрекеттерінің жалпы сипатын  өзгерту бұл 
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мұғалімнің қызмет түрлеріне өзгеріс енгізу, түсіну әрі жүзеге асыру, әрі  осы  

өзгерістерді  кәсіби  қауымдастықта  жариялау.  

Жеке, теориялық, тәжірибелік  деп  аталатын  бағыттар  мұғалім  

құзіреттілігіне инновациялық қызмет түрлерін енгізуге жасалғаны 

Л.К.Гребенкина [104], Н.В.Бордовская [105],  О.Б.Даутова [106], 

Е.А.Ямбургтердің [107] зерттеулерінен анықталып, тұжырымдалған.  

Мұғалімді  кәсіби  даярлау  үдерісі:   

- жеке тұлғасын  инновациялық  қызмет  түрлеріне  назарын  қалыптастыру;  

- өзін  инновациялық  қызметтерді  орындаушы  субъекті  екендігін  тануға  

үйрету;  

- мұғалімнің инновациялық қызмет рефлексиясын ұйымдастыру;  

- инновациялық ынтымақтастықты құруға машықтандыру; 

-  антиинновациялық  кедергілерді  жеңуді  үйрету. 

 Келесі  бағыт, теориялық  бағыт – студенттің  педагогикалық  

инновацияларды  тиімді  пайдалануы  туралы  түсініктерін  қалыптастыру; 

инновациялық қызмет саласындағы кәсіби креативті тұлғалық  терминологияны 

жетік меңгерту; білім берудегі инновацияның  тұжырымдамалық идеяларына 

негізделген инновациялық өзгерістерді  теориялық тұрғыдан негіздеу қабілетін 

қалыптастыру, әрі  дамыту.  

Келесі бағыт – бұл тәжірибелік бағытта болашақ мұғалімнің  инновациялық 

креативті идеяларын өзі жасауға,оларды негіздеуге, әрі  іске асыруға 

қабілеттілігін қалыптастырады; сонымен бірге шығармашылық  топтар 

ұйымдастырып, олармен бірлесіп жұмыс жасауға қабілеттілігін  арттырады; 

өзінің  инновациялық  креативті  қызмет  түрлерінің  өнімдерін  рәсімдеуге  әрі  

оларды  жариялауға  машықтандырады.  

 Жоғарыда баяндалған, болашақ мұғалімдердің қазіргі замандағы  креативті 

тұлғасын қалыптастыру, мәселелер болашақта кәсіби креативті  инновациялық 

идеялармен қамтылған мұғалім мамандығын даярлаудың  мынандай 

ерекшеліктеріне сүйенеді:  

- инновациялық өзгерістерді жүзеге  асыруға дайын педагог-зерттеуші 

сапасындағы болашақ мұғалімге  қойылатын талаптардың өзгеру ықтималдығын 

ешқандай  зерттеулер  жоққа  шығара алмайтындығы,оның себебі қазіргі 

жағдайда заман ағымы өте  жылдам өзгерістерге ұшырауды ескерсек;  

- болашақ мұғалімнің кәсіби  креативті шеберлігі жаңа сипаттамалармен 

ұсынылып жатыр, айталық, ойлауы мен мінез-құлықтың инновациялық 

стилі,кәсіби шығармашылық  талаптылығы, құзіреттілігіжәне т.б.;  

- болашақ мұғалімдерді  инновациялық  іс-әрекеттерге  дайындаудың  

қазіргі  жағдайы:  білім  беретін   мамандарды  даярлау  мақсаты, кенеттен  пайда  

болуы  ықтимал, әртүрлі  белгісіз жағдайларда олардың инновациялық қызмет 

түрлерін орындауға  дайын болуын, кәсіби қызметін талапқа сай орындауын 

қамтамасыз ету  мәселелері жоғарғы оқу орындарының білім беру ортасындағы 

барлық  құзіретті қызметтерді қазіргі жағдайларға байланысты ұйымдастыруды  

талап етеді.  

Қазақстан Республикасының «Білім  туралы» заңнамасына негізделіп, 

Қазақстан Республикасының 2020-шы жылға дейінгі ұзақ мерзімге  бағытталған  
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әлеуметтік-экономикалық  даму  тұжырымдамасына  жасалған  талдау  

инновациялық  қызмет  саласында  маман  даярлаудың  басты  міндеттерін  

анықтауға  келесі  мүмкіндіктерді  берді:  

- білім  берудің  инновациялық  сипатын  қамтамасыз  етуге;  

- білім  беру  жүйесінің  институттарын  әлеуметтік  даму  құралы  сапасында  

жаңғыртуға;  

- үздіксіз  білім  берудің  заманауи  жүйесін  жасауға;  

- кәсіби  креативті  кадрлар  даярлауға  және  қайта  даярлықтан  өткізуге;  

- білім  беру  қызметтерінің  сапасы  мен  қажеттілігін  бағалау  құралдарын  

қалыптастыруға, сонымен  бірге  жоғары  оқу  орындарының  оқытушылары  

үшін  білім  беру  ұйымының  ортасында  да, өңірлерде  де  инновациялық  

үдерістерге  белсенді  қатысуға; жеке  ғылыми  зерттеулерін  жүзеге  асыруға;  

- жұмыстарынан  алған  нәтижелерін  білім  беру  тәжірибесіне  енгізуге; 

инновациялық  үдерістері  сүйемелдеуді  қажет  ететін  тәжірибелерінің  алға  

өрлеуіне; сараптамалық  қызметке  қатысуға  мүмкіндік  береді [1].  

Осы баяндалғандарға  байланысты, білім  беруді  инновациялық  дамытудың  

қолданыстағы  стратегиясы  барлық  жаңа  әрі  озық  бағыттарды  ескере  отырып, 

болашақ  мұғалімнің  кәсіби  даярлығының  нысанасын  өзгертуді  көздейді.  

 Білім берудегі креативті инновациялық дамыту стратегиясы  жинақталған  

қорларды тиімді пайдаланумен сапалы білім алуға  қолжетімді  ету мақсатында 

педагогикалық инновацияларды ынталандыруға  бағытталған  әрі  ол  болашақ  

креативті  мұғалімнің  инновациялық  қызметінің  өзектілігі мен маңыздылық 

дәрежесін анықтайды. Инновациялық мұғалімнің құзіреттеріне кәсіби  тұлғалық  

құндылықтармен  бірге жаңаға  ұмтылыстар; өз пікірін шебер айтуға 

қабілеттілігі; ақылға қонымды тәуекелге  қабілеттілік және  дайындық; 

креативтілік  пен  кәсіпкерлік  ниеттері; өзі  жеке  жұмыс  орындауға,командада  

жұмыс  жасай  алуға  және  жоғары  бәсекеге қабілетті ортада жұмыс жасауға 

дайын болуы сияқты құзіреттер  енеді. Бұл қасиеттер болашақ мұғалімнің 

инновациялық қызметке дайындығын алдын-ала анықтайды. Сонымен бірге 

білім беру үдерістеріне енгізілген инновацияларға жедел жауап беруге және 

түсініксіз жағдайларда педагогикалық жауапкершілікпен шешім қабылдауға,әрі 

мұғалім үшін субъективті емес іс-әрекеттерді болдырмауға көмек береді. 

 Білім беру жүйесінегі педагогикалық  зерттеулер  нәтижесінде,  енгізуге 

мақсатталған алуан түрлі инновациялар,жаңа технологиялар жайында  көптеген  

озық  ойлы  ғалымдар  өз  еңбектерінде  қалдырды. Инновациялық  

технологиялар туралы зерттеулер жасап, анықтамалар тізбегін  

қарастырғанымызда, оның  болашақта  мамандық  меңгеруге  немесе  меңгерген  

мамандық  аясын  уақытпен  бірге  жаңғыртуға  мүмкіндіктер  өте  көптігіне 

көзжеткізу, болашақта кез-келген тұлға өзінің таңдаған  мамандығына  жаңалық  

енгізе  алатын  айта  аламыз. Біраз ғалымдар  инновация деп, мектептің  оқу-

тәрбие  процесіне  енгізілетін  жаңа, ерекше  нәрсе екенін айтып,ал  оны  енгізу  

тәсілдері  әртүрлі  болуы  ықтималдығын  түсіндіреді. Енді  біреулері, инновация 

– бұл  жаңашылдық. 

Бұл  басқару  объектісін  өзгерту  әрі  оның  тиімділігін  арттыру мақсатында 

инновацияны, яғни  зерттеулердің,әзірлемелердің,тәжірибелік жұмыстардың 
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рәсімделген  нәтижесі  сапасында, енгізудің  соңғы  нәтижесі  екенін  айтқан. 

Инновациялар  көбінесе  оқу-тәрбие  үдерісіндегі  байланысты. Мысалы: білім  

беру  мазмұны, оның кескіндері  мен  технологиялары. Білім  беру  жүйесіндегі 

институциналдық реформалардан, адами капиталға  инвестициялардың  кең  өріс  

алуы  көбейе   бастауынан  құрылымдық  және  басқарушылық  негіздегі  

инновацияларды  педагогикалық  инновациялар  жиынтығына  қосуға  болады  

деген  де  пікір  айтылды.Бір  ғалымдар  инновация  мен  жаңашылдық  бірдей  

ұғымдар  деп  санайды.  

Алайда, аталған  ұғымдарды  сәйкестендіру  «инновация», «инновациялық  

үдеріс»,  «жаңа  кіріспе», «жаңа  кіріспе  үдерісі»  сияқты  ұғымдарды  жариялау  

барысында  қарама-қайшылықтар  туындататын  болғандықтан,  үдеріс  пен  

оның  нәтижесін ажырата  білген  жөн 

(Л.Д.Плотников [108], Л.М.Волосникова [109], М.М.Безруких [110], 

В.И.Андреев [111], С.В.Сидоров [112], М.М.Поташник [113], В.А.Сластенин 

[114]). Әрине, аталған ғалымдардың ғылыми пікірлері мен зерттеулері  жаңа  

технологиялар  әлеміне  жасалған  ғылыми  саяхат  десек  те  болады, себебі 

қазіргі уақыт жаһандану заманы басталып отырған жағдайда, мектеп 

мұғалімдерінің қоғамдағы құзіреттіліктері, мемлекет үшін де, әлеуметтік сана 

үшін де, күрделі әрі маңызды үдеріс екені баршаға мәлім деп  ойлаймыз.   

Қазіргі жағдайда педагогикалық білім беру жүйесіндегі  жаңашылдықтар, 

жаңа  инновациялық  технологиялармен  танысу  немесе оқу  үдерістеріне  енген  

әрі  тиімді  қолданыстағы  көптеген  инновациялық  технологиялар  

педагогикалық  бағытта  мамандық  таңдаған  болашақ  мұғалімдерге  тіпті де  

бейтаныс  үдерістер  емес, негізінен оларды  өз  кәсібінде  тиімді  қолдануы  

уақыт  қажеттілігі  болып  отыр.    

Келесі критерийлер педагогикалық креативтілікті инновацияларды іріктеу 

мен жіктеу үшін негіз бола алады: ғылыми жаңалығы мен практикалық 

құндылығы, сандық және сапалық сипаттаманың мүмкіндігі, жіктеу белгілерінің 

жиынтығы [115]. Педагогикалық инновацияларды келесі критерийлерге осы 

көрсетілгендерді ескере отырып, топтастыруды ұсынуды жөн көрдік: 

- формалар, әдістер, құралдар, модельдер, технологиялар және басқалар, 

оқыту мен тәрбиелеу, ұйымдастырушылық және технологиялық инновацияны 

біріктіру; 

- мақсаттар мен міндеттерді қою, оқу материалын таңдау және құрылымдау 

т.б. мазмұнға бағытталған инновация; 

- басқару формалары мен әдістері, білім беру мекемелерінің желілік өзара 

әрекеттесуі, нормативтік қамтамасыз ету және т.б. көрінетін құрылымдық және 

басқарушылық инновация. 

Инновациялық іс-әрекет педагогикалық әдебиеттерде екі жақты 

түсіндіріледі. Мысалы, инновациялық қызметтің мәнін анықтау кезінде  

В.А.Сластенин білім беру практикасын өзгертуге баса назар аударды. 

Инновацияны ғалымдар жаңа білім беру жүйесін немесе олардың кейбір 

компоненттерін құру, тарату және дамыту арқылы білім беру жүйесін мақсатты 

түрде өзгерту деп сипаттайды. Білім беру жүйелерін қайта құру – инновацияның 

функционалды мақсаты болып табылады. Дегенмен де, кейбір объективті және 
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субъективті себептерге байланысты трансформация әрқашан сәтті бола 

бермейді. Кез-келген инновацияның белгісіздік қасиеті бар [114, б. 132]. 

Білім берудің инновациялық даму стратегиясы, осылайша, болашақ 

мұғалімдердің қазіргі жағдайы мен шығармашылық дамуын, болашақ 

мұғалімдердің инновациялық қызметінің мазмұны мен құрылымын анықтайды, 

бұл келесі компоненттерді бөліп алуға мүмкіндік береді: ұйымдастырушылық 

және технологиялық, мазмұндық-мақсатты, құрылымдық және басқару. 

Педагогикалық білім берудің дамуы жағдайында бұл компоненттерді былай 

сипаттауға болатыны белгілі болды  

Мазмұндық-мақсатты инновациялық іс-әрекеттің компонентіне 

педагогикалық идеяларды ұсыну мен ғылыми негіздеу, білім беру мазмұнын 

анықтау, болашақ мұғалімдердің білім беру жүйесін қайта құру қажеттілігін 

сезінуін қамтамасыз ету, педагогикалық инновациялар мен инновацияларды 

дамытуға үнемі назар аудару кіреді.  

Білім беру қызметінің креативтілік инновациялық ұйымдастырушылық-

технологиялық компонент дегеніміз – бұл педагогикалық профильде, өңірлік, 

ұлттық және халықаралық білім беру қызметтері нарығында кәсіби дайындықты 

жүзеге асыратын ұйымдарды оқу-бағдарламалық, ғылыми-әдістемелік, 

психологиялық-педагогикалық қолдау. 

Болашақ мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетке дайындығын және 

шығармашылық тұлғаны қалыптастыруды, кәсіби мансапты қалыптастыруды 

ұйымдастырушылық-технологиялық компонент деп анықтайды. 

Креативтілік кәсіби рөлдердің тиімді орындалуының көрсеткіші ретінде, 

болашақ мұғалімдерді жеке және әлеуметтік табысқа бағытталған инновациялық 

қызметке даярлаудың қазіргі жағдайы оның тасымалдаушысына әлеуметтік 

ілгерілеуді (ұтқырлықты) және кәсіби тұрақтандыруды қамтамасыз етеді. 

Креативтілік қабілеті дамыған болашақ мұғалім оқу материалын меңгеруде 

ғана емес, сонымен қатар оқу процесінің субъектісі ретінде ұйымдастырушылық 

және технологиялық жаңалықтармен танысады. Сол себептен де жоғары 

педагогикалық оқу орындарында практикалық мәселелерді тиімді шеше алатын 

білікті мамандарды даярлаудың басым бағыттарының бірі – ЖОО-ның 

мұғалімдердің «педагогикалық білімін» қалыптастыруға бағдарлануы, болашақ 

мұғалімдерді инновациялық қызметке дайындаудың қазіргі жағдайы. Біздің 

жұмыс тәжірибе көрсеткендей, бұл білім, дағдыларды меңгеру, болашақ 

мұғалімдерді жаңашылдыққа даярлаудың қазіргі жағдайы мен 

ұйымдастырудағы және технологиялық жаңашылдық пен құзыреттілікті 

қалыптастыруда білім берудегі қайта құрылымдау қажеттілігін түсіну 

арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Болашақ мұғалімнің инновациялық 

қызметке деген өзіндік ойлары қалыптасады. 

Кәсіби білім беру қызметтерінің жобасын дараландыруды, педагогикалық 

бейіндегі мамандарды кәсіби даярлау жүйесіне инвестициялар тарту әдістерін, 

білім беру мекемелерінің өзара іс-қимыл нысандарын, педагогикалық даярлық 

бейіні бойынша кәсіптік білім беру қызметтерінің өңірлік нарықтарын 

қалыптастыру және дамыту тетіктерін, болашақ педагогтарды кәсіптік даярлау 

сапасын бағалау мониторингін және олардың өңірлік еңбек нарықтарында 



 
 

53 
 
 

қажеттілігін қамтиды, жалпы білім беруді кадрлық қамтамасыз етуді жаңғырту– 

инновациялық қызметтің құрылымдық-басқарушылық компоненті болып 

табылады. Сонымен қатар аталған инновациялық қызметтің компоненті: 

болашақ мұғалімнің дағдылары мен креативтілігін қалыптастыруға бағытталған 

инновациялық қызметті жобалау, тәуекелдерді анықтау, ұйымдастыру, 

қорытынды шығару (талдау), инновациялық іс-әрекетке дайындауы, 

педагогикалық жаңалықтардың теріс салдарларының дәрежесін барынша азайту 

болып табылады. 

Инновациялық даму стратегиясы білім берудің ауқымды әлеуметтік-

экономикалық өзгерістер мен елдің құраушы субъектілерінің даму 

бағдарламаларына байланысты мұғалімдердің инновациялық қызметінің 

мазмұны мен құрылымын анықтайды және мұғалімнің тәуекел құқығымен 

тікелей байланысты. 

Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетінің мазмұны мен құрылымы қазіргі 

заманғы білім беру жүйесін адам өмірінің сапасы, оның қалыптасуы мен өзін-өзі 

жүзеге асырудың негізі ретінде, сонымен қатар ұлттық бәсекеге қабілеттіліктің 

өсуді қамтитын адами капиталды қалыптастырудың құралы ретінде ұсынуға 

бағытталғаны 5-суретте көрсетіледі.  

Болашақ мұғалімнің инновацияға дайындық барысында осы ретпен 

педагогикалық шығармашылықты дамыту, стандартты емес шешімдерді іздеу 

және олар үшін жауапкершілік сияқты құзыреттіліктері қалыптасады. 

Жалпы айтқанда, педагогикалық инновацияда үш блок ажыратылады: 

педагогикалық аксиология, педагогикалық неология және педагогикалық 

праксеология (А.И. Пригожин, А.В. Хуторской, Н.Р. Юсуфбекова) [115]. Бұл 

креативті  тұлғасын  қалыптастыруда  болашақ  мұғалімдерді инновациялық  іс-

әрекетке  дайындаудың  ерекшеліктерін білдіреді. 

Педагогикалық инновацияның бір бөлігі ретінде педагогикалық аксиология 

педагогикалық құбылыстардың құндылық сипаты мен бағалауына негізделген 

студенттердің педагогикалық инновациялардың теориялық және практикалық 

маңыздылығын дамытуды анықтайды. 

Болашақ мұғалімнің жаңашылдыққа құндылық қатынасына енетін 

педагогикалық жаңалықтардың әлеуметтік-мәдени маңыздылығын сипаттайтын 

құндылық ұғымы – педагогикалық аксиологияның орталық концепциясы болып 

есептеледі. Педагогикалық жаңашылдық, қабылдау, бағалау және 

педагогикалық қауымдастықтағы жаңалықтарды дамыту процестерін 

педагогикалық аксиология ашып отырады. Сонымен бірге, жаңа сананы 

қабылдау, бағалау және дамыту бір-бірімен тығыз байланысты: біз жаңа сананы 

қабылдау ретінде алу, теориялық арсеналда қолдануға немесе практикада 

қолдануға дайындықтың пайда болуы туралы айтамыз. 
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Сурет 5 –  Қазіргі білім беру жүйесіндегі мұғалімнің инновациялық іс-

әрекеті 

 

Болашақ мұғалімдердің педагогикалық аксиология тұрғысынан 

инновациялық қызметке дайындығы мен белсенділігін ынталандыру мәселесін 

және оның білім берудегі инновациялар құндылығымен байланысын қарастыру 

керек. Репродуктивті түрдегі ынталандыру жағдайында мұғалім тек 

материалдық сыйақы, жалақы алу қажеттілігін сезінеді; өзін-өзі дамытуға деген 

Білім берудің инновациялық даму стратегиясының компоненттері 

Мазмұнға бағытталған 

 

Ұйымдастырушылық және 

техникалық 

Құрылымдық және 

басқарушылық 

Инновациялық педагогикалық іс-әрекеттің компоненттері 

білім мотивациялық белсенділік 

Инновациялық қызметті дамытудағы мәселелер 

Психологиялық кедергілер 

 

Тәуекелділікке дайындық 

деңгейінің жетілмеуі 

Жағымсыз салдардың 

дәрежесін азайту мүмкін 

еместігі 

Болашақ мұғалімнің креативтілігін қалыптастыру 

Педагогикалық білім бәсекеге қабілетті 

кадрлардың ұдайы өндірісін қамтамасыз 

етуге және адами капиталды 

қалыптастыруға қабілетті мамандарды 

даярлауда білім, білік, дағды, дағдылар 

мен экономиканың қажеттіліктерін алу 

үшін жеке тұлғаның қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын өндіргіш күштердің 

құрамдас бөлігіретінде 

ҚР 2020 жылға дейінгі ұзақ мерзімді ҚР 

әлеуметтік-экономикалық құзыреті 

Стратегиялық мақсат – экономиканың 

инновациялық даму талаптарына, 

қоғамның және әразаматтың заманауи 

қажеттіліктеріне жауап беретін жоғары 

сапалы үздіксіз білімнің қолжетімділігін 

арттыру. 

Білім беруді дамытудың басым міндеттері: 
- базалық білім берудің инновациялық сипатын 

қамтамасыз ету; 
- білім беру мекемелерін әлеуметтік дамудың 

Құралдары ретінде модернизациялау; 
- үздіксіз білім берудің заманауи жүйесін құру; 

- білім беру қызметтерінің сапасы мен өзектілігін 

бағалау тетіктерін қалыптастыру 

Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетінің 

мазмұны мен құрылымы 
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ұмтылысы болмайды. Мотивацияның репродуктивті деңгейінде мұғалім 

инновацияларға деген құндылықтық қатынасты жоғалтады, ол үйренбейді, жаңа 

нәрсе іздемейді, инновациялық тәжірибені насихаттамайды. Мотивацияның 

келесі деңгейінде (ішінара ізденіс) мұғалім өз сабағын қызықты етуге тырысады, 

ал студенттер оны кәсіби маман ретінде құрметтейді. Осыған байланысты 

педагогикалық инновацияларға деген құндылық қатынасы жаңаны іздеу мен 

дамыту қажеттілігімен артады. Сонымен, мұғалімнің жоғары кәсіби 

мотивациясы педагог-жаңашылдардың кәсіби қоғамдастығының өзін-өзі тану 

қажеттілігімен, педагогтың инновациялық идеялар мен тәжірибені таратуға 

ұмтылумен байланысты, бұл мұғалімнің педагогикалық жаңалықтарға 

қалыптасқан құндылық қатынасын көрсетеді.  

Болашақ мұғалімдерді педагогикалық аксиология шеңберінде 

инновациялық қызметке кәсіби даярлаудың аксиологиялық мүмкіндіктерін атап 

өту қажет: білім берудегі инновациялық белсенділік құндылықтарының әлеміне 

ену; мұғалім-жаңашылдың өзін-өзі анықтауының құндылық өрісін кеңейту 

қажет. 

Педагогикалық инновацияның бір бөлігі – педагогикалық неология ретінде 

педагогикалық жаңалықтардың қайнар көзі болып табылады, педагогиканы 

жаңадан дамытушылар арасында іргелі теориялық білімді қалыптастырады. 

Инновация кезең ретінде педагогикалық неология талдау мен жобалауды, 

тестілеу мен талдауды қамтиды, бұл жаңаларының пайда болуына әкеледі. 

Педагогикалық инновацияның негізгі категорияларын сипаттау – педагогикалық 

неологияның негізгі мәселелерінің бірі. 

Инновациялық қызмет «оның конструктивті мүмкіндіктерінің биіктігінде 

өзін-өзі сынауға қабілетті және сонымен бірге өзіне еркін жауапкершілік, 

позицияларды қабылдау тәуекеліне қабілетті әртүрлі «ашық» соқтығысу және 

өзара байыту динамикасында жүзеге асырылуы тиіс». «Диалогизм, полифония 

мұғалімнің инновациялық қызметінің құрылымдық негізі ретінде әрекет етеді. 

Сындарлы қарым-қатынасқа дайындық, қарсы дәлелдерге бейтарап көзқарас, 

басқа позицияда ұтымды сәтті тануға орнату және т.б. осылайша, олар этикалық 

қағидалар ретінде ғана емес, сонымен қатар қызметті жүзеге асырудың қажетті 

шарттары ретінде де әрекет етеді. Бұл заманауи теория үшін үлкен маңызға ие 

және мектепте де, университетте де оқу практикасы. Болашақ мұғалімдер даусыз 

дайын білімнің қандай да бір монолитін игермеуі керек, бірақ «идеялар 

драмасына» қосылып, осы драмадан айырылып, санасын дамытуы керек».  

Болашақ мұғалімдерді педагогикалық неология аясында тәуекелділік 

құзыреттілігін қалыптастыруда кәсіби оқытудың неологиялық мүмкіндіктері 

анықталды: инновациялық қызмет субъектілерін іздеудегі, дамытудағы, енгізуде 

және таратудағы кедергілер мен қиындықтар туралы біліммен байыту, 

педагогикалық жаңалықтар; тәуекелді жағдайларда жаңа білім беру тәжірибесін 

меңгеруге ашықтық. 

Егер жеке тұлғаның өз тарапынан креативтілік белсенділікті қалыптастыру 

әрекеттеріне бақылау жасамаса, ізденіс нәтижесі бағаланбаса, жетістіктерге 

жетуге болады деп айту қиын. Инновациялық оқыту арқылы креативтілікті 

қалыптастыру – жеке тұлғаның сапалық қасиетін дамытатын, рухани 
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құндылықтарды игерудің бірден-бір жолы. Жаңашыл-оқытушы  өзін-өзі 

педагогикалық қызметте жүзеге асыру барысында міндетті түрде  инновациялық 

үдеріске енеді де, нәтижесінде креативті-шығармашылыққа  қол жеткізеді [116, 

25 б]. 

Болашақ мұғалімдердің педагогикалық праксеология негізінде олардың 

инновациялық қызметтің кәсіби дайындығының праксеологиялық 

мүмкіндіктерін ашуға мүмкіндік алдық, олар: инновациялық қызметтің 

тәуекелдерін жеңудің дәстүрлі емес әдістерін меңгеру; инновациялық тәжірибе 

үлгілерін тарату. 

Мұғалімнің шығармашылық іс-әрекеті таныс жағдайда жаңа мәселені 

көруге және оны шешу жолдарын табуға, кәсіби-педагогикалық іс-әрекеттің 

бұрыннан белгілі әдістерін өз бетінше біріктіру және түрлендіру мүмкіндігін 

береді [117]. 

Жаңа технологияны меңгеру оқытушыдан асқан кәсіптік шеберлікті, 

арнайы дайындық пен ізденісті, сауаттылықты талап етеді. Инновациялық іс-

әрекетке дайындау процесінде білімді тереңдетумен қатар, студентті оқу 

әрекетіне қалыптастырып, олардың оқуға ынтасын оятып, қызығушылығын 

арттырады [118]. Инновациялық іс-әрекетке дайындау процесіндегікреативті 

дәрежеге жету мен оны дамыту соңынан пайда болады, әсіресе, жоғарғы оқу 

орнының студенттерін кәсіби тұлғалық өзін-өзі дамытуда айқындалады. Жоғары 

оқу орнында болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процесінде қалыптастыруды тұлғалық категория, 

продуктивті іс-әрекет нәтижесі деп түсіндіруге болады. 

       Инновациялық іс-әрекетке дайындау процесі педагогикалық процестің 

когнитивтік компонентін ғана айқындап қоймады, сонымен қатар студенттің 

тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуымен байланысты тәрбиелік аспектісі де іске 

асырады. Сондықтан, инновациялық іс-әрекетке дайындау процесі оқытудың 

ұжымдық түрін сақтай отырып, оңтайлы бағдарлама бойынша оқытуға 

мүмкіндік туғызатын, студенттердің толық мөлшерде танымдық 

шығармашылық қабілеттері, мотивациялары мен жеке қажетсінулерін ескеретін 

тұтас дидактикалық жүйесін түсіндіреді. Инновациялық іс-әрекетке дайындау 

процесін жаңа білім беру парадигмаларын өмірге енгізетін құрал ретінде 

қарастыруға да болады.  

Жоғарыда айтылғандарды зерделей келе, болашақ мұғалімдердің  

креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде 

қалыптастырудың ерекшеліктерін төмендегідей жүйелеуге болады: 

1) Инновациялық іс-әрекетке дайындау кәсіби дайындықтың 

аксиологиялық, неологиялық және проксиологиялық түрлері қазіргі кәсіби 

даярлаудың мазмұнын анықтайды: 

- педагогикалық аксиология шеңберінде инновациялық іс-әрекетке кәсіби 

даярлаудың аксиологиялық мүмкіндіктері ашылады: білім берудегі 

инновациялық белсенділік құндылықтарының әлеміне ену; мұғалім-

жаңашылдың өзін-өзі анықтауының құндылық өрісін кеңейту; 
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– педагогикалық неология ретінде педагогикалық жаңалықтардың қайнар 

көзі болып табылады, педагогиканы жаңадан дамытушылар арасында іргелі 

теориялық білімді қалыптастырады; 

- педагогикалық праксеологияның мүмкіндіктерін ашылады: инновациялық 

қызметтің тәуекелдерін жеңудің дәстүрлі емес әдістерін меңгеру; инновациялық 

тәжірибе үлгілерін тарату. 

2)  болашақ мұғалімдердің инновациялық іс-әрекеттегі креативтілігін 

табысты дамыту үшін университеттің инновациялық білім беру ортасын 

ұйымдастыру «мұғалімнің білімі» бағыты бойынша тиімді екенін дәлелдейді. 

Міне, осыдан келіп болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғалығын 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың теориялық 

негіздерін айқындау үшін «кретивті тұлға», «инновациялық іс-әрекет» және 

«инновациялық іс-әрекетке дайындау» ұғымдарын нақтылап, психологиялық-

педагогикалық шарттар мен құрылымдық-мазмұндық моделін жасаудың 

қажеттілігі туындады. Біз келесі тарауда толық қарастыруға талпынамыз.
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2 БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КРЕАТИВТІ ТҰЛҒАСЫН 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕСІНДЕ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

2.1 «Кретивті тұлға», «инновациялық іс-әрекет» және «инновациялық 

іс-әрекетке дайындау» ұғымдарының мәні, құрылымы мен мазмұны 

 

Бүгінгі жоғары оқу орындарында мамандар даярлауда олардың кәсіби 

қалыптасуына аса үлкен мән береміз де, креативті тұлғасын қалыптастырудың 

қаншалықты маңызды екендігін ескере бермейміз. Сондықтан, болашақ 

мамандарды креативті тұлға шеңберінде ұлттық құндылықтарымызбен байыта 

түсуге бағдарлауымыз керек. Оның мазмұны ата-бабаларымыздан келе жатқан 

ұлттық және этнопедагогкалық мұраларда жатыр. Біз жаңғыру жолында 

бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп 

жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуге тиіспіз. 

Міне, осы тұрғыдан алып қарағанда студенттердің креативті тұлғасын 

қалыптастыру бүгінде маңызды қажеттілік тудырып отыр. Сол себепті болашақ 

мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық негіздерін қарастыру күн тәртібіне шықты. 

Жаңа бағыттардың шығармашылық психологияда пайда болуын сипаттай 

отырып, шығармашылықтың әлеуметтік психологиясын және 

психофизиологиясын Я.А.Пономарев бөліп көрсетеді, олар «пайда болды» және 

салыстырмалы түрде тәуелсіз болды [119, б. 87]. Егер сіз «психологиялық-

центрлік» позицияны алсаңыз, онда конвенциямен келесі схеманы құруға 

болады»,- деп жазады Я.А.Пономарев. Шығармашылық психологиясынан 

шығармашылықтың әлеуметтік психологиясы жоғары. Себебі әлеуметтік 

ғылымдардың кең спектрімен байланыс  сол арқылы пайда болды. Сонымен 

қатар, биологиялық пәндер арқылы байланыста. Шығармашылық 

психологиясының және онымен байланысты психологиялық ғылымдар тобының 

айналасында психологияны педагогикалық пәндермен байланыстыратын 

көптеген қолданбалы пәндер бар .... және басқа да ұқсас ғылымдармен, және олар 

арқылы практикамен» араластырады [119, б. 86]. 

60-70 жж. креативтілік мәселесінің педагогикадағы күрт өзгеруі орын алды. 

Сонымен қатар, шығармашылықпен жұмыс жасайтын жаңашыл мұғалімдер 

пайда бола бастады. Радио мен теледидарда жаңашыл мұғалімдердің 

инновациялық оқыту жүйелері жарияланып, жаңа әдістері насихаттала басталды. 

Жаңашылдықтың нәтижелері педагогтардың ғана емес, сонымен қатар 

психологияның шығармашылық қызығушылығын туғызды. Олар 

шығармашылық психологияның ерекшеліктері мен педагогикалық 

психологиядағы шығармашылық іс-әрекет механизмдері психологтардың 

(И.А.Зимняя [120], В.Т.Кудрявцев, В.В.Давыдов [121], Н.В.Кузьмина [122], 

А.М.Матюшкин [123],  В.В.Рубцов [124] және басқалар) қызығушылығын 

туғызды. 

Ақыл-ойды шамадан тыс жұмыс пен ауыр стресстен «қорғау» – саналылық 

функцияларының бірі болып табылады. Саналылық әрқашан жаңа ақпараттың 
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пайда болуымен байланысты емес, тек бұрын жинақталған тәжірибені қолдану 

арқылы психиканың көріністерін қамтиды. Белгілі бір дәрежеде ойлау және 

психоанализ процесі арқылы саналылық әрекеті жүзеге асуы мүмкін. Бұл 

психиканың «әдеттер цензурасынан» босатылған және шығармашылыққа ашық 

жалғыз саласы. Ой объектісінің ішкі мәні инсайт кезінде ашылады және 

танылады. Шығармашылықтың бұл кезеңі инсайт кезіндегі ішкі мағынада жүзеге 

асады. Ол вербалды және вербальды емес жүйелер арасындағы ақпарат 

ағынының белгілі бір туралануымен «шифрланған». Зерттеушілердің ойынша, 

бұл жағдай психикалық түрде ұйқы мен ояту арасындағы жағдайға ұқсас тыныш, 

стресстік көңіл-күй ретінде қабылданады.  

Біздің креативтілік саласындағы деңгейіміз айтарлықтай өсті. Мұны 

Ф.Ницше:«... әрине бұл  бір қарағанда, парадокс. Ғылымның дамуы барған сайын 

белгісіз болып бара жатыр, ол керісінше ұмытылады және белгісіз ақпараттың 

белгілі бір инстинктінен туындайды» деп атап көрсетті [84, б. 90]. 

Жоғары оқу орындарында болашақ бакалаврларды кәсіби даярлау арқылы 

шығармашылық даралығы мен ерекше шығармашылық ойлауы бар тұлғаны 

дамытуға болады. Тұлғаның бейімділігіне, шығармашылық әлеуетіне сәйкес 

келетін аспектілерді нақтылап дамытудың маңызы зор. 

Болашақ маман оқу үрдісіндегі басты субъект болғандықтан оның тұлға 

ретінде қалыптасып, дамуы аса маңызды рол атқарады. Бiлiм берудi дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы жалпы білім берудің басым бағыттарын 

қалыптастырып, оқыту әдістерінің үйлесімділігі негізінде жүзеге асырылуға 

бағытталған. Сол арқылы жоғары оқу орнындағы студенттердің бойында 

болашақ маман ретінде креативтілік тұлғасын қалыптастыруды жетілдіруге негіз 

бар.  

Креативтілік деңгейінің жоғарылауы тек жеке адамның өмірі үшін ғана 

емес, сонымен бірге бүкіл қоғамның ойдағыдай қызмет етуі үшін де маңызды. 

Жеке адамның өмірі үшін де, жалпы қоғамның табысты қызмет етуі үшін де 

креативтілік деңгейінің жоғарылауы өте маңызды. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерге талдау көрсеткендей, 

креативтілікке 60-шы жылдары шығармашылықтың 60 түрлі түрі анықталды. 

Қызметтің бір түрі шығармашылық болып табылады, ол үдеріс немесе өнім 

деп зерттелінеді, сонымен қатар ғылыми әдебиеттерде көбінесе шығармашылық 

қабілеттерге және олардың интеллектуалды арақатынасына айрықша көңіл 

бөлінген. Көптеген зерттеулерде интеллектуалды және шығармашылық 

қабілеттерге байланысты мәселелер қарастырылады (Кесте 3). 
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Кесте 3 –  Шетелдік, Ресейлік және отандық зерттеушілердің «креативтілік» ұғымдарының анықтамалары 

 

Шетелдік ғалымдар Ресей ғалымдары Отандық ғалымдар 

авторлар анықтама авторлар анықтама авторлар анықтама 

1 2 3 4 5 6 

Д. Симпсон адамның стереотиптік 

ойлау тәсілдерінен бас 

тарту қабілеті 

Е.П. Ильин стереотиптік ойлау 

тәсілдерінен бас 

тартқан кезде 

шығармашылық, 

ақпаратты өзгерту 

мүмкіндігі 

Ш.Таубаева автоматтандырылған 

дағды ретінде 

барлық 

қызметтің түрлеріне, 

мінезде, қарым-

қатынаста, ортамен    

байланысты 

Э. Фромм таңдану және тану 

қабілеті, стандартты 

емес жағдайларда 

шешім табу қабілеті, 

жаңасын ашуға және 

өз тәжірибесін терең 

түсінуге қабілеті 

 

Н.Ф. 

Вишнякова 

шығармашылық 

жетілудің 

шығармашылық көзі 

С.Лактионова адам өмір 

шындығында өзін-өзі 

тануға ұмтылып, 

іздену қабілеті 

Ф. Баррон 

және Д. 

Харрингтон 

жаңа тәсілдер мен 

жаңа өнімдердің 

қажеттілігіне 

бейімделу қабілеті. бұл 

өмірдегі жаңа нәрсені 

түсіну қабілеті, 

дегенмен процестің өзі 

саналы да, бейсаналық 

та болуы мүмкін 

 

М.А. Холодная реттелмейтін 

қызмет 

жағдайларында 

көптеген түпнұсқа 

идеяларды 

қалыптастыру 

мүмкіндігі 

Қ.Нағымжанова  Университеттік 

ортада оқу барысы 

мен барлық қызмет 

түрлеріне 

бағытталған 

мақсаттар мен 

ақпараттар ағымын  

қанағаттандыратын 

қабілет 
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2- кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 

Р. Дж. 

Стернберг 

ақылға қонымды 

тәуекелге бару, 

кедергілерді жеңуге 

дайын болу, ішкі 

мотивация, 

белгісіздікке 

төзімділік,  

басқалардың пікіріне 

қарсы тұруға дайын 

болу 

В.Н. Козленко жеке тұлғаның 

қызметіндегі өнімді 

өзгерістерді 

қамтамасыз ететін 

психиканың 

сипаттамаларының 

жиынтығы 

С.Көшімбетова өз еркімен мәселені 

көру әрі қоя білуі, 

олардың шешімін 

табу әрі оларды 

шығармашылық 

тұрғыда нақты бір 

өнімге өзгерте алуы 

Плакет, 

Бегетто, Доу 

фитнес, процесс және 

қоршаған орта 

арасындағы өзара 

әрекеттесу, соның 

арқасында адам 

немесе адамдар тобы 

әлеуметтік контексте 

анықталған 

жаңашылдық пен 

пайдалылыққа ие 

нақты өнімді жасайды 

А. Ребер шешімдерге, 

идеяларға, түсінуге, 

көркемдік 

формаларды, 

теорияларды 

немесе бірегей 

және жаңа 

өнімдерді жасауға 

әкелетін ақыл-ой 

процестеріне 

қатысты 

қолданылатын 

термин... 

М.Рахымова мәселені қою әрі 

қарқын, 

сұрақтардыкөптеп 

қою әрі идеяларды 

ұсыну қабілеті 
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Интеллект пен шығармашылықтың негіздері аталған зерттеуледе әр түрлі 

екенін және олардың қоршаған ортаға бейімделу функциялары әр түрлі түрде 

орындалатындығын көрсетеді [125]. Мұнда шығармашылық жұмысең тиімді 

нұсқа болып саналады. Сонымен қатар, бұл шығармашылық дамудың шекарасы 

мен объектісі болуы қажет (Кесте 4).  

 

Кесте 4 - Шығармашылық пен креативтіліктің арасындағы негізгі 

айырмашылықтар 

 
Салыстыру 

өлшемдері 

Сипаттамалар 

Шығармашылық Креативтілік 

1 2 3 

1. Қызметке 

араласу 

ауқымы.  

Шығармашылық – бұл 

үдеріс, ол барлық қызметтерде 

болуы да,   

тіпті болмауы да 

ықтимал. 

Креативтілік – бұл    тұлғалық 

сапа, ең   биік психикалық    

қызметтерде 

дамуға кешендендіріледі, 

шығармашылық   болса, 

автоматтандырылған дағды 

ретінде барлық 

қызметтің түрлеріне, мінезде, 

қарым-қатынаста, ортамен    

байланысында көрінеді. 

2. 

Шығармашылқ 

пен 

креативтіліктің   

табиғи 

ерекшелігі. 

Шығармашылық мүмкіндіктер 

әрбір адамның миында  бар, онда 

табиғи шығармашылығы 

шығармашылық  қабілетпен 

кездейсоқ  көрініп отырады, ол  

қолайлы табиғи болмысына 

негізделеді. 

Креативтілік   әлеуметтік 

ортаның   ықпалынан, оның 

құнды бағдарынан, адамдарға, 

оқу барысы мен барлық қызмет 

түрлеріне бағытталған мақсаттар 

мен ақпараттар ағымын  

ұйымдастыруға ұсынылған 

талаптарда 

қалыптасады. 

3.Саналылық 

пен 

санасыздықтың    

арақатынасы. 

Шығармашылық үдеріс мәселені 

санасыз әрі сана асты  немесе 

астарлы оймен  шешу жұмысына 

негізделеді, заңдылықтарды 

ашу,жаңа ойдың тууы  астарлы 

оймен келеді. 

Креативтілікті қалыптастыруда 

сана  мен астарлы ойдың 

бітеқайнау үдерісі  жүреді де, 

жаңа кескіндегі санадан  тыс ой 

пайда болады. 

4. Көріністердің 

пайда болу 

сатылары. 

Шығармашылық   үдеріс негізгі үш 

сатыда жүреді – дайындық 

(ортамен  байланыс, «қажеттілік», 

«келешектегі мұқтаждық», 

мәселені қою әрі қарқын, 

сұрақтарды көптеп қою әрі 

идеяларды ұсыну), ізденушілік 

(қойылған  мәселені шешу тәсілін 

іздеу әрі орталық ойлауды қайта 

өңдеу), орындаушылық (нақты 

өнімге табылған шешімді жүзеге 

асыру).   

Креативтілік үш сатыда 

да үздік жүзеге асқаны 

көрінеді, өз еркімен мәселені көру 

әрі қоя білуі, олардың шешімін 

табу әрі оларды шығармашылық 

тұрғыда нақты бір өнімге өзгерту.  
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4 – кестенің жалғасы 

1 2 3 
5. Тасымалдаушы-

лық. 

Шығармашылық тек 

бір қызметте көрінуі ықтимал, 

ол арнайы 

сәйкестенген қабілеті 

мен оған сай болады 

шығармашылықтың 

әрбір түрі өзінің арнайы 

ізденетін объектісі, үдерісі мен   

өнімі бар. 

Креативтілік тұлғалық 

сипаттама санатында 

негізінде адам өзінің 

шығармашылық бастамасын 

барлық  қызмет түрлеріне   енгізеді. 

6. Құрылымдық 

компоненттері. 

Шығармашылық   үдерісте 

негізгі үш айналым бар: 

1. Шарттар мен міндеттерді 

түсіну (шарттарды бағалау). 

2. Болжамды қалыптастыру 

(ойлаған ойды). 

3. Болжамды тексеру 

әрі алдын ала шешу. 

Креативтіліктің құрылымдық 

компоненттері: 

– қисынсыз қайшылықтарға   

қызығушылығы;   

–  күдіктенгіштік; 

– жаңаға сезімі; 

–  өткір ойлау; 

–  шығармашылық қиял; 

–  интуиция; 

–  сұлулыққа   эстетикалық сезімі; 

–  тапқырлық; 

–  ұқсастықтарды ашуға 

қабілеттілігі; 

– батыл әрі ерікті  

талдауға қабілеті; 

–  өзіне сынмен қарау; 

–  қисынды қаталдық; 

– дәлелдердің алуан   түрлерін 

пайдалану 

7. Нәтиже –  дайын шешімдер; 

–  «магиялық синтез»; 

–  ояну; 

–  инсайт 

– объектінің кескінге 

түбелейлі өзгеруі (көркемдік және 

т.б.); 

–  заңдылықтарды ашу 

немесе мәселені шешу 

 

Бұл сызбадан креативтілікке жеке шығармашылық қабілет ретінде қарау 

керектігін түсінуге болады. Сондықтан, белгілі бір жағдайларда бұл екі жеке 

қасиет бір білім алушының  іс-әрекетіне қосылады. 

Аталған мәселеге қатысты эмпирикалық кеңістіктің фактілері өте көп 

болғандықтан, креативтілік саласын зерттеуде қиын және сандаған пікірталастар 

туғызды. 

Теориялық бейнені жалпылау негізінде біз бөлімді жүйелеуді жеке зерттеу 

пәні ретінде жеке шығармашылықтың қалыптасу кезеңдерін қарастыруға 

тырыстық. Бұл жүйелеу жоғарыдағы 1-суретте көрсетілген. 

Креативтілікке байланысты берілген қазіргі уақытта жинақталған барлық 

анықтамаларды бағалау өте қиын. Сонымен қатар креативті зерттеушілердің 



 
 

64 
 
 

пікірінше «креативті үдерісті түсінудің өзі креативті іс-әрекетті талап етеді. 

Креативтілікті анықтаумен бірге, біз өзімізге сәтсіздік жасаймыз, себебі 

креативтілік әлі тұжырымдалмаған және эмпирикалық тұрғыда анықталмаған».  

Теориялар мен сандаған тұжырымдамаларды шолу нәтижелері 

креативтілікті зерттеудегі дәстүрлі ойларды бөліп көрсетті. 

А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский, (Психологиялық сөздік, 1990) 

«креативтілік» ұғымын жақында орыс психология ғылымының белсенді 

лексиконына енгізді [126, 197б]. Олар «креативтілік» ұғымын мазмұнды дәстүрлі 

іс-әрекет әдісімен анықтау қиын екендігімен және ғылыми дәреже шеңберінде 

заңдастырылғандығымен түсіндіреді. 

В.А.Дружинин: «креативтілік – шығармашылыққа бағытталған жалпы 

қабілет, ол тұлғаны барлық саладағы белсенділігін бүтіндей көрсететіндігімен 

сипатталады. Сонымен қатар, креативтілік – қабілет болып табылады. Ал, 

қабілет өмір сүру аясындағы үдерістерде дамитындықтан, креативтілік те 

«креативті белсенділікте» көрінеді» деп креативтіліктің мазмұны мен 

құрылымын анықтайды [127]. Сол себепті бұл пікір біздің жұмысымызда 

маңызды рөл атқарды. Осы ұғымды жан-жақты талдап, өз мақсатымызға 

бағытталған әртүрлі әді-тәсілдерді қарастырдық. 

Креативтілік тұжырымдамасының мазмұнын анықтайтын барлық тәсілдер 

оның дарындылығын анықтайтын компоненттердің немесе құрамның бір бөлігі 

болып табылатын жеке адамның психикасының сапасы болып табылады [128]. 

Кез-келген іс-әрекетте «өте жоғары нәтижелерге» жету – бұл жаңа 

шығармашылық бағыттың белгісі және басқа да факторлардың (интеллект, 

мотивация және т.б.) қосындысының белгісі, бұл қызметтің осы саласындағы 

жаңа нәрсеге ұқсамастан, әрі «көрнекті, аллыңғы қатарлы табыстарға жетуге ішкі 

жағдайлар немесе шартты жағдайлар» жасайды. 

Айтылғандарды қорыта айтсақ, «креативтілік» ұғымына әр түрлі 

көзқарастар бар. Шығармашылық қабілеттің көптеген жіктелуі де әр түрлі (бұл 

термин орыс психологиясындағы «шығармашылық» терминімен ұқсас аналогы 

немесе синонимі деуге болады). 

Айтылған көзқарастарымызбен сәйкес келетін бірқатар әдістерді 

қарастырайық. Креативтілік туралы Р.М.Симпонтон: «ойлау процесіне 

қарапайым назар аударатын жалпы идеяларды жою мүмкіндігі» деп атайды [93]. 

Шығармашылық ойлау туралы Дж.П.Гилфордтың жазбаларында 

креативтілік деңгейі ойлаудың төрт сипаттамасы негізінде анықталады, атап 

айтқанда: 

1. Бірегей түрде айтылған идеялар – бұл интеллектуалды жаңашылдықты 

ашу әрекеті. 

2. Заттың жасырын жақтарын көру үшін оның қабылдауын өзгерту 

мүмкіндігі. 

3. Семантикалық ұтқырлық, яғни, объектіні жаңа қырынан тану мүмкіндігі. 

4. Жаңа идеялар туғызатын сілтемелер болған жағдайда әр түрлі идеяларды 

шығару мүмкіндігі [97]. 

Креативтілікті Дж.П.Гилфорд, C.В.Тейлор бір фактор ретінде емес, әр түрлі 

қабілеттер жиынтығы ретінде қарастырады және қабілеттердің әрқайсысы әр 
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түрлі деңгейде ұсынылуы мүмкін. Аталған ғалымдар таланттың 52 түрін 

анықтады. 

Креативтілік жайында Т.П.Джонс: «бұл кездейсоқ орындаушының 

әлеуметтік өзара әрекеттесудің белгілі бір жағдайында жасаған күтпеген өнімді 

әрекеті»,- деп атап көретті. 

Креативтілікті анықтау керемет интеллект пен когнитивті стильдерді 

қолдана отырып, танымдық өзгерістерді өлшеуге негізделген. 

Осы уақытқа дейінгі зерттелген ғылыми зерттеулер креативтілікті 

сипаттайтын интеллекті болжау қабілетіне бағытталған. «Шығармашылық 

процестің үш ерекше интеллектуалды қабілеті бар» деп Р.Стернберг өз 

болжамын айтады: 

- аналитикалық дағдылар болашақта идеяларды жүзеге асыруға болатынын 

анықтауға мүмкіндік берді; 

- синтетикалық қабілет мәселенің жаңа жағын көреді және дәстүрлі 

ойлаудан алшақтайды; 

- практикалық-контекстік қабілет басқаларды идеяның құндылығына 

сендіреді. 

В.А.Дружинин осыған ұқсас тұжырымдаманың авторы және ол 

креативтілікті:«тұлғаның жалпы өзгешелігі мен тұлғалық белсенділіктің 

көрінетін саласы және оның шығармашылық өнімділігіне әсер етеді» дейді.  

Тұлғаның жеке шығармашылық дамуы немесе тұлғаның дамуы категориясы 

психология ғылымында да маңызды [127, 49с]. 

Жоғары оқу орнындағы оқу процесінде қалыптасқан және кәсіби қызметте 

озат мамандардың кәсіби құзырлығының құрамдас бөлігі– коммуникативті 

құзыреттілік. Маманның қалыптасқан коммуникативтік құзыреттілігі көптеген 

кәсіптер үшін маңызды екені сөзсіз. 

Біріншісі – шығармашылық өнімдерді зерттейтін тәсіл арқылы қызметке 

немесе әрекеттерді талдау болып табылады. В.Вундт бастаған бұл дәстүр 

мәдени-тарихи психологиядан бастау алады. Кейінірек оны Л.С.Выготский ары 

қарай дамытты [128]. 

Креативтілік туралы танымдық көзқарастарды дамыту және оның 

қолданылуы мен пайдалылығын қазіргі кезде бірегейліктің немесе 

ғажайыптылығының маңызды атрибуттары санатында қарастыру екінші 

дәстүрді қамтиды. 
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Сурет 6 –  Креативтілікті қалыптастыру мәселелерін бөлу кезеңдері 

 

Адамның шығармашылығын зерттеуді немесе креативті адамды зерттеуді 

үшінші дәстүр қамтиды. Креативті және креативті емес адамдардың арасындағы 

айырмашылықты Дж.П.Гилфорд ажыратқаннан кейін, көптеген психологтар бұл 

зерттеулер сериясын қолдады. 

Көптеген ғалымдар олардың ішінде келесі қасиеттерді қарастырады: оңай 

араласу қабілеті, сыни ойлау, тәжірибе алмасу мүмкіндігі, құнды пікірталастар, 

тұтас қабылдау, психологиялық дайындық, сөйлеу жылдамдығы, дискредитация, 

жоспарлау, болжау, бастамаларды көтере білу, шешуші қадамдар жасау 

қабілеттілігі және т.б. 

Шығармашылық теорияларды тереңдетуге, жаңа проблемаға –

креативтілікті қоюға осындай зерттеулер (шығармашылық даралыққа) даярлық 

жасайды. 

Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне енуі еліміздің білім беру 

жүйесін жетілдірудің жаңа бағдары инновациялық білім беру субъектілерін 

даярлауды талап етті. Болашақ  мамандардың қоғамдық өмірдің өзіндік дамуы 

мен қалыптасуының субъектісі ретінде инновациялық білім беру ортасында 

педагогикалық креативтілігін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық 

негіздерін анықтау және оның ішкі тетіктерін табу аса маңызды. Яғни, ЖОО 

студенттерінің креативтілігін қалыптастыру дегеніміз – шығармашылық 

қызмет, бәсекеге қабілетілік, құзыреттілік, саналылық пен бейсаналылық 

ұғымдарының функционалдық сипаты болып табылады. 

Біз адамның шығармашылық даралығының оянуы белгілі бір жағдайларда 

жүретінін осы көзқараспен келісе отырып, байқаймыз, олар: сыртқы және ішкі. 

Кәсіби дағдыларға дайындық ішкі субъективті шарттастудент кезінен 

қалыптасатынын есте ұстаған жөн. 

Тұлғаны  зерттеу,  
«адам» моделін 
жасау

Әрекетшілдік 
тәсілді   дамыту, 
субъективті    
белсенділіктің

тұжырымдамасы.

Интеллекттің  
шығармашылық

ойлауын зерттеу

Шығармашылық   
қабілеттің

үдерісі мен 
нәтижесінің    
мазмұнын негіздеу

Дарындылықтың   
ерекшелігін

анықтау немесе 
табу

Креативтілікті    
қалыптастыру
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Көріп отырғандай, креативтілікті қарастырудың әр түрлі принциптері бар. 

Біз креативтілікке берілген біршама анықтамаларды келесідей жіктеуді жөн 

көрдік. 

Біріншіден, А.В.Брушлинский, О.К.Тихомиров, Ж.П.Гилфорд және т.б. 

креативтілік интеллект немесе ойлау деңгейінің сипаттамасы ретінде 

анықтайды. 

Креативтілік туралы бірқатар психологтар былай дейді: шығармашылық 

реактивті (яғни, ол пайда болған ынталандыруларға жауап береді) және сонымен 

бірге адам эволюциясының қозғаушы күші болып табылады (яғни ол жаңа 

мүмкіндіктер туғызады). Бұл әдетте табысқа, қазіргі тенденцияларға, 

инновациялар мен прогреске байланысты. Креативтілік деңгейінің жоғарылауы 

жеке адамның өмірі үшін ғана емес, жалпы қоғамның табысты қызмет етуі үшін 

де маңызды. 

Екіншіден, креативтілік тұлғаның шығармашылық тұрғыда өзін-өзі дамыту     

шарты болып табылады, ол – тұлғаның өзін-өзі өзекті етудегі маңызды    қоры. 

Креативтілік мәселелер сезімталдығы мен жылдам    қабылдаушылық 

қабілетімен белгіленеді, жаңа идеяларды    қабылдағыштығы    мен    ескіні    

жойып,  одан жаңаны жасауға    мақсаттылыққа     бейімділігі,  өмірдегі    

мәселелерге    ерекше, біртума     шешімдер    жасауға    қабілеттілігі [129].  

Жалпы айтқанда, жоғарыда келтірілген тұжырымдамалық жұмыстың 

мәнінен басқа, біздің өзіндік ұстанымымыз бар. 

Адамның өзінің дамуында, берілген сипаттамаларда даму мақсатының 

санатында анықталатын, өзектілік саласындағы ілгерілеушілік туралы 

идеяларды зерттеу нәтижесінде өзінің адамдық дамуыменжәне 

мүмкіндіктерімен сипатталады. Сол себептен де, креативтіліктің қалыптасуы 

субъектінің өзін-өзі жетілдіруге әкелетінін және оның өзін-өзі жүзеге асырудың 

өміршең жоспарын, ішкі әрекет механизмін белсендіруді білдіреді. 

Креативтілікті осы себептерге орай, интегративті көпқырлы құбылыс деп 

белгілеу керек, шығу жолын таңдауы мен дәстүрден тыс жағдайларды түсіну әрі 

мойындау дәрежесіне мотивтердің тұрақты деңгейі, өз мүмкіндіктерін жүзеге 

асыру әрі оларды қызметте қосу тәсілдеріне байланысты қол жеткізу арқылы ол 

кез-келген қызмет барысында өзінің арнайы бір дәрежеде жеке-даралық 

сипатымен жүзеге асуды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, адамның 

креативтілік қабілеті–тәжірибеге бағытталған, кәсіби маңызды дәреже. Ол кәсіби 

және басқа да жеке ерекшеліктер контекстінде өнімнің қайта өндірілуін 

қамтамасыз ететін, оның дамуын қалыптастыратын өзек болып табылады. 

Біз маманның креативтіліктерін психиканың жылдам қозғалысының 

интегративті компоненті ретінде құрамыз, жалпы кәсіби дағдылар шеңберінде 

жеке тұлғаның әлеуетін іске асыруға үлес қосамыз. 

Жоғарыда айтылған мәселелерді ескере келе, болашақ мұғалімдердің 

креативті тұлғасын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық 

негіздеріне шолу жасау, мынадай қорытынды айтуға мүмкіндік берді: 

Біріншіден, көптеген психологтар креативтілікті жаңа біртума  идеяларды 

жасауға қабілетті, дәстүрден тыс ойлайтын, жылдам шешім жасайтын қабілет 
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деп есептейді. Креативтілік кейбір ойлаушылық, тұлғалық сапалардың 

жиынтығы және олар шығармашылыққа қабілетті болуды қамтамасыз етеді.  

Екіншіден, бірқатар психологтар креативтілік – бұл жаңа түпнұсқалық 

идеяларды ойлап табу, қораптан тыс ойлау және тез шешім қабылдау қабілеті 

деп есептейді. Креативтілік – бұл шығармашылыққа мүмкіндік беретін 

психикалық және жеке қасиеттердің жиынтығы. Бұл жиынтық олардың 

шығармашылық әрекеттерге қабілетті болуын қамтып отырады. 

Үшіншіден, креативтілік қабілеттерді қалыптастыру үшін, қарапайым 

қарым-қатынас дағдыларын меңгеруді көздейтін әлеуметтенудің ерекше деңгейі. 

Креативтілікті қалыптастыру, яғни тұлға ретінде онтогенезде алдымен 

мотивациялық және жеке деңгейінде, кейін өнімділік (белсенділік) деңгейінде 

көрінеді. 

Төртіншіден, креативтілікті қабілеттерді дамыту процесі кемінде екі 

кезеңнен өтеді:  

1) адам өмірінің белгілі бір саласына қатысты қасақаналық немесе 

спецификалық мағынаға қарамастан, жалпы шығармашылық қабілет ретінде 

«бастапқы» шығармашылық қабілеттердің дамуы;  

2) кератинизмнің «арнайы емес» креативтіліктің қалыптасуы мен дамуы. 

Адамның белгілі бір өмір саласына қосымша және балама ретінде 

шығармашылық қабілеті. 

Бесіншісі, креативтілік интеллектке қарағанда педагогикалық 

факторлармен тез анықталады. Шығармашыл адамдар интелегенция сияқты 

ақылды болып туылмайды. Мұның бәрі қоршаған ортаға, ол өскен ортаға, 

қабілеттерінің дамуына байланысты болып келеді. 

Осы теориялық негіздерден біз креативтіліктің мазмұнын анықтауда қиын 

және көптеген дауларға кездестік, себебі бұл мәселе бойынша эмпирикалық 

дәлелдердің жиынтығы өте кең. Креативтілікті кейбір бағыттағы зерттеушілер 

қарапайым процестердің тағы бір көрінісі ретінде қарастырады, яғни олар 

креативтілікке өз еріктілікті құбылыс феномен ретінде де қоспайды. 

Зерттеушілердің еңбектерін талдай келе, феномен ретінде креативтілікті 

жақтаушылардың көп екендігін аңғардық.  

Креативті тұлғаны басқалардан мынадай тұлғалық сапалар бойынша 

ажыратуға болады: агрессивтілік, өз-өзіне аса сенгіш, зияттылықты шектеулерді 

менсінбеу, басқалардың ойын ескермеу, аса сезгіштік, ой ұшқырлығы, жаңаға 

ұмтылушылық, шығармашылық қабілеттер, өзіндік ой-пікірлерде тұра білу, 

өзіне сын көзбен қарау, қисынды ойлау, жаңаны сезгіштік, күмәншілдік, әр 

нәрсеге күмән келтіру т.б. 

Қазіргі уақытта креативтілікті көзқарас бойынша «креативті тұлға» өзін 

жақсы жағынан жүзеге асыруға, іс-әрекеттің жаңа тәсілін орындауда барынша өз 

мүмкіндіктеріне сәйкестендіруге тырысады. Екінші бір көзқарас бойынша 

креативті тұлғаның сипаты тәуекелге бел буушылыққа, өз мүмкіндіктерінің 

шегін тексеруге байланысты. Екі көзқарас та креативті адамдардың сипатының 

даралық нұсқасын айқындайды. Креативті тұлға өмір шындығында өзін-өзі 

тануға ұмтылып, ізденеді, өзінің істеріне есеп беріп, кемшіліктеріне сын көзбен 

қарай алады.Жеке тұлғаның креативтілігін қалыптастыру өте маңызды, күрделі 
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және көп салалы мәселе болып есептеледі. Адам бойындағы қабілеттерін 

дамытып, олардың өшуіне жол бермеу адамның рухани күшін нығайтып, өзін-

өзі тануына көмектеседі. Ғылым мен техниканың шарықтаған заманында өмірге 

икемді, әр салада өзін таныта білетін, тыңнан жол таба алатын белсенді ұрпақты 

жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру негізінде 

қаланады.  

Болашақ мұғалімнің интеллектуалдық капиталы осы көрсетілген барлық 

талаптардан тұратындықтан, ғылыми жаңалықтар ашу, жоғары технологияларды 

күнделікті қолдану сияқты талаптарға сай болуы керек.  

 Мұнан шығатын қорытынды, «креативті тұлға – шығармашылыққа 

қабілетті, логикалық және стандартты емес ойлай алатын, инновациялық іс-

әрекеттерді басқару процесінде қолданылатын интеллектуалдық белсенділігі 

дамыған адам». 

«Инновациялық іс-әрекет - жаңа білім алу, жаңа педагогикалық 

практиканы енгізу мақсатында білім сапасын арттыруға бағытталған оқыту 

технологияларының түбегейлі жаңа үлгілерін қабылдау, әзірлеу, енгізу және 

бейімдеу, осы қызметті жүзеге асыратын субъектінің болуы (көбінесе 

ұжымдық)». 

Инновациялық іс-әрекеттің негізгі құрылымына педагогикалық процесс 

компоненттерінің өзгеруі жатады: білім беру мақсаттары, мазмұны, 

формалары, әдістері, технологиялары, оқыту құралдары, басқару жүйесі және 

т. б. Мұғалімнің кәсіби қызметі толыққанды болмайды: егер, тек игерген жұмыс 

әдістерін педагогикалық іс-әрекетінде пайдаланса, жоғары білім беру 

нәтижелеріне қол жеткізу үшін объективті мүмкіндіктерді пайдаланбаса, 

мұғалімнің жеке басының дамуына ықпал етпесе.  

Инновациялар келесі түрде ұсынылуы мүмкін: 

 - абсолютті жаңалық (осы салада аналогтар мен прототиптердің 

болмауы); 

- салыстырмалы жаңалық (қолданыстағы тәжірибеге кейбір өзгерістер 

енгізу). 

Тарихи тұрғыдан алғанда жаңалық әрқашан салыстырмалы. Ол белгілі бір 

сипатқа ие, яғни.өз уақытынан бұрын пайда болуы мүмкін, содан кейін нормаға 

айналуы немесе ескіруі мүмкін. ЮНЕСКО инновацияны білім беру жүйесін 

өзгерту, қазіргі жүйелерді саналы және әдейі жақсарту әрекеті ретінде 

анықтайды. Инновация міндетті түрде жаңа нәрсе емес, бірақ міндетті түрде ең 

жақсы нәрсе және оны өздігінен көрсетуге, ұсынуға болады. 

Инновациялық идеялардың көздері: 

- күтпеген оқиға (сәттілік немесе сәтсіздік, іс-әрекеттің дамуына немесе 

кеңеюіне немесе проблеманы қоюға серпін ретінде); 

- әр түрлі сәйкессіздіктер (балалардың мінез-құлқының шынайы мотивтері, 

олардың қажеттіліктері мен тілектері мен мұғалімнің іс-әрекеттері арасындағы); 

- педагогикалық процестің қажеттіліктері (әдістемедегі әлсіз жерлер, жаңа 

идеяларды іздеу); 

- жаңа білім беру модельдерінің пайда болуы; 
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- балалардың құндылықтары мен көзқарастарындағы өзгерістер 

(балалардың білімге, маңызды құндылықтарға қатынасының өзгеруі қарым-

қатынас пен кәсіби мінез-құлықтың жаңа түрлерін іздеуге әкеледі); 

- жаңа білім (жаңа тұжырымдамалар, білім берудің тәсілдері, нақты 

әдістемелер мен технологиялар) (Сурет 7). 

 

 
 

Сурет 7 – Инновациялық идеялардың құрылымы 

 

Педагогтың инновациялық іс-әрекетінің айрықша белгілері: 

- мақсаттар мен міндеттерді қоюдағы жаңалық; 

- терең мазмұн; 

- бұрын белгілі болған және педагогикалық мәселелерді шешудің жаңа 

әдістерін қолданудың өзіндік ерекшелігі; 

- білім беру процесін ізгілендіру және дараландыру негізінде жаңа 

тұжырымдамаларды, қызмет мазмұнын, педагогикалық технологияларды 

әзірлеу; 

- өзін саналы түрде өзгерту және дамыту қабілеті мамандыққа ықпал етеді. 

Инновациялық іс-әрекеттің басты мақсаты – мұғалімді шығармашылық 

тұлға ретінде дамыту, оны репродуктивті қызмет түрінен әдістемелік 

шешімдерді өз бетінше іздеуге ауыстыру, мұғалімді инновациялық әдістердің 

әзірлеушісі мен авторына және оларды жүзеге асыратын оқыту, дамыту және 

тәрбиелеу құралдарына айналдыру. 

Инновациялық іс-әрекетті басқару әртүрлі формада жүзеге асырылады. 

көшбасшылықтың негізгі білім беру (педагогикалық оқу, консультациялар, 

семинарлар және т.б.), сондай-ақ материалдық (қосымша ақылардың, 

сыйлықтардың әртүрлі нысандары және т.б.) сияқты түрлі құралдармен 

педагогқа қолдау көрсету болып табылады. 

күтпеген 
(тосын)  оқиға 

әр түрлі 
сәйкессіздіктер 

педагогикалық 
процестің 

қажеттіліктері 

жаңа білім беру 
модельдері

жаңа білім 
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«Инновациялық іс-әрекетке дайындық – субъектінің педагогикалық іс-

әрекеттегі инновацияларды қабылдауға, игеруге, жүзеге асыруға тұтас 

дайындығы; қазіргі заманғы инновациялық әдістер мен технологияларды тиімді 

қолдана білу қабілетінің болуы; педагогикалық инновацияларды меңгеру, іске 

асыру қабілеті, тұрақты өзін-өзі дамыту қажеттілігі». 

Адам үшін инновацияның мәні өзін-өзі көрсету, дағдылар мен 

шығармашылықты пайдалану мүмкіндігімен байланысты. Жаңашылдық 

процесінде туындайтын қиындықтар адамға оларды өз бетінше шешу 

мүмкіндігінің перспективасы ретінде көрінеді. 

Инновациялық білім беру процесіне қатысатын педагог ақпаратты өңдеудің 

жоғары дамыған жеке мәдениетіне (оның ішінде қазіргі заманғы компьютерлік 

технологиялар көмегімен) ие болуы, сондай-ақ оны оқушылардың 

мүмкіндіктеріне сәйкес бейімдей білуі және дидактикалық дағдыларға ие болуы 

тиіс. Егер жеке зерттеу стилін қалыптастыру арқылы оқу іс-әрекетінің әртүрлі 

траекторияларын дұрыс таңдауға және жеке тұлғаңызды жүзеге асырудың тиісті 

жолдары мен құралдарын табуға мүмкіндік болса, нәтижелі жұмыс жасалады. 

Бұл мүмкіндік жеке өсуді де, жаңа психологиялық-педагогикалық 

формациялардың қалыптасуын қамтамасыз етуге арналған инновациялық оқыту 

ортасының факторларымен әр түрлі өзара әрекеттесуде жасалады. 

Мұғалімнің сыртқы жағдайлары мен субъективті сипаттамаларының өнімді 

өзара әрекеттесуі оның шығармашылық өзін-өзі анықтауын қамтамасыз етеді, 

онда кәсіби қызметтің жеке алғышарттарының сәйкестігі және педагогикалық 

инновациялардың мазмұнын түсіну мен түсіну тереңдігі анықталады. 

Осылайша, білім берудегі инновациялық процестер мұғалімнің кәсіби 

санасы мен мінез-құлқының жаңа түрін қалыптастырады, педагогикалық іс-

әрекеттің объектісіне айналады. 

Мұғалімнің инновацияға дайындығы деп осы іс-әрекетке қажетті жеке 

тұлғаның қалыптасуын (үлкен жұмыс қабілеттілігі, күшті ынталандырудың 

әсеріне төтеп беру қабілеті, жоғары эмоционалды мәртебе, шығармашылыққа 

дайын болу) және арнайы қасиеттерді (жаңа технологияларды білу, оқытудың 

жаңа әдістерін игеру, жобаларды әзірлеу қабілеті, талдау және кемшіліктерді 

анықтау мүмкіндігі) түсіну әдетке айналған (Кесте 5). 
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Кесте 5 – Мұғалімнің инновацияға дайындығы 

 

жеке тұлғаның қалыптасуы арнайы қасиеттерді түсіну 

- ерекше жұмыс қабілеттілігі;  

- ынталандырудың әсеріне төтеп беру 

қабілеті; 

- жоғары эмоционалды мәртебе; 

- шығармашылыққа дайын болу 

- жаңа технологияларды білу; 

- оқытудың жаңа әдістерін игеру; 

- жобаларды әзірлеу қабілеті; 

- талдау және кемшіліктерді анықтау 

мүмкіндігі 

 

Болашақ мұғалімнің инновациялық қызметінің өзіндік ерекшелігі бар. Бұл 

тиісті субъектілерде белгілі бір дәрежеде іс-қимыл еркіндігінің болуын 

болжайды. Инновациялық, іздеу жұмыстарының ерекшелігіне байланысты ол 

көбінесе қолданыстағы тәжірибеден тыс жанасу арқылы жүзеге асырылады және 

оны ішінара қолданыстағы институттар реттей және басқара алады. Сондықтан 

қоғам шындықты, қоғам алдында тұрған міндеттерді жүзеге асырудың жаңа 

шешімдері мен тәсілдерін еркін Іздеу процесінде қоғамның мүдделеріне нұқсан 

келтіретін іс-әрекеттер жасамайтынына сеніп, зерттеушіге, жаңашылға сенуге 

мәжбүр. Демек, шығармашылық еркіндігі инновациялық іздеу субъектісінің ең 

жоғары жеке жауапкершілігімен үйлесуі керек. 

 

 

2.2 Болашақ мұғалімдерді инновациялық іс-әрекетке дайындау 

процесінің психологиялық-педагогикалық шарттары 

 

Білім беру процесінің тиімділігін қамтамасыз ететін қазіргі заманғы 

зерттеулерде, психологиялық-педагогикалық шарттарды белсенді іздестіру 

қарастырылған. Мәселен, психологиялық-педагогикалық шарттар психологияны 

оқытуды ұйымдастыру арқылы жасалатынын Ю.Д.Мишина  дәлелдейді, себебі 

студенттердің жеке басын ашып дамытуға психологиялық пәндер мүмкіндік 

береді [130]. Психологиялық білім берудің өзгеше түрі, болашақ мұғалімдердің 

кәсіби дайындығы жағдайында тренингтер – жоғары тиімділікті көрсетеді. 

Креативтілік психологиялық-педагогикалық шарттар есебінде шығармашылық 

орта  қарастырылады.  

Креативтілік тұлғаны дамыту мен қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық алғышарттар жүйесі жеке факторларға бағытталған, сонымен 

қатар білім алушылардың өзін-өзі белсенді дамытуына бағытталған деп 

Ю.В.Шаронин диссертациясында  атап көрсетеді [131]. Университеттің оқу 

үрдісінде табиғатына ұқсас шығармашылық пен тұлғаның қасиеттерін дамыту 

бірқатар жұмыстарда қарастырылады. Мәселен, студенттің жеке басының 

креативтілігі жеке, гуманистік және кәсіби маңызды қасиеттерді жетілдіру және 

дамыту құралы ретінде Л.А.Степанованың еңбегінде айқындалған [132].  
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Білім алушылардың креативтілігін дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттары мыналар:  

- оқу үрдісіне студенттердің мотивтерінің болуы, тұлғаның гуманистік 

бағыттылығы;  

- пәндік-ақпараттық байыту, креативтілік мінез-құлық үлгілерінің болуы, 

бұл олардың креативтілік қабілетін дамытуға негіз жасауға мүмкіндік береді; 

- оның нәтижелері болып табылатын креативтілікті дамытуда білім беру 

үдерісінің мүмкіндіктерін қолдана білу.  

Болашақ мұғалімнің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастырудың психологиялық ерекшеліктеріне әсер 

ететін факторларға эмоционалды тұрақсыздық, төмен эмпатия, өзін-өзі 

адекватты емес бағалау, сындарлы емес өмірлік позиция, өзгелердің пікірлері 

мен сонымен бірге, веб-сыныптардағы виртуалды коммуникация ортасының 

бағалауына үлкен үлесі тәуелділік етеді. Білім алушылардың креативті 

тұлғалығын дамытуға ықпал жасаушы психологиялық-педагогикалық шарттарға 

«Мен бейнесінің» когнитивті құрылымдарын реформалау, оң мен-

тұжырымдамасын құру үшін шектеулер мен кешендерді алып тастау, өзіндік 

өзгешелік сезімін дамыту және эмпатикалық мүдделі мінез-құлық, мінез-құлық 

реакцияларының репертуарын молайтатын жағдайларды құру, пәндік 

қатынастар саласындағы вербалды және вербальды емес байланыс 

құралдарының рөлін молайту және т.б. жатады. 

Педагогикалық шарттарды анықтау барысында, біз жасаған жүйенің 

ұтымды жұмыс жасауын қамтамасыз ететін мұндай жағдайлар жұмыс істеудің 

«өткір бұрыштарын тегістеуге», сонымен қатар сол арқылы жүйенің өмір сүруіне 

жәрдемдеседі. Ұтымды болу – өзіне міндеттелген міндеттерді шешу жүйенің 

шындыққа бейімделуіне мүмкіндік жасайды.  

Әсер ету саласына байланысты және әсер ету сипатына сай, сонымен қатар 

әсер ету объектісінің ерекшеліктеріне сәйкес келуіне байланысты шарттардың 

мағынасын шамамен қарастыруға, оларды әртүрлі белгілер бойынша жіктеуге 

болатынын көрсетті. Педагогикалық шарттарды осыған қарай біз анықтаған әсер 

ету сферасында, яғни ішкі әсер ету объектісі тұрғысынан әсер ету сипатында 

объективті болуы қажет деп есептейміз. Дәл осындай көзқарас болашақ 

мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау 

процесінде педагогикалық жағдайларды анықтауға, тәрбиелеу жүйесінің жұмыс 

істеуінің қажетті сипаттамаларын ескеруге және нақтыландырып, анықтауға 

жағдай жасайды. 

       Арнайы талдау арқылы шарт сөзін зерттеп көрелік. Қазақ тілінің түсіндірме 

сөздігінде «шарт» сөзіне мынандай анықтама беріледі [133]: 

- «Шарт» – міндет, борыш. 

- «Шарт» – өзара міндеттер алу жөніндегі келісім. 

- «Шарт» – керектілік, қажеттілік (Сурет 8). 
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Сурет 8 –  Педагогика ғылымындағы «педагогикалық шарттар» және 

«дидактикалық шарттар» деген ұғымдарының салыстырмалы түсіндірмесі 

 

 

Педагогика ғылымындағы негізгі ұғымдарға «педагогикалық шарттар» 

және «дидактикалық шарттар» деген ұғымдары кіреді. Педагогикалық шарттар 

дегеніміз – қойылған міндетке жеткізуді қамтамасыз  ететін, оқыту мазмұны 

және ұйымдастыру түрлерінің объективті мүмкіндіктері мен оларды іске 

асырудың материалдық мүмкіндігінің жиынтығы. Жалпы айтқанда, 

педагогикалық шарттар – оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттерін, 

мазмұнын, әдістері мен ұйымдастыру түрлерін қарастырады. Дидактикалық 

мақсатқа жеткізу үшін мазмұн мен әдіс-тәсілдердің элементтерін мақсатты түрде 

таңдау, құрастыру және пайдалануды «педагогикалық шарт» ұғымы деп түсінуге 

болады (Сурет 9). 

 

педагогкалық 
шарттар

дидактикалық 
шарттар

Дидактикалық 
мақсатқа жеткізу үшін 

мазмұн мен әдіс-
тәсілдердің 

элементтерін мақсатты 
түрде таңдау, 

құрастыру және 
пайдалану
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Сурет 9  – Психологиялық және педагогикалық шарттардың 

айырмашылықтары 

 

Қойылған міндетке жеткізуді қамтамасыз ететін, оқыту мазмұны және 

ұйымдастыру түрлерінің обьективті мүмкіндіктері мен оларды іске асырудың 

материалдық мүкіндігінің жиынтығын– педагогикалық шарттар дейміз. Оқыту 

мен тәрбиелеудің әдістері мен ұйымдастыру түрлерін, мақсат-міндеттерін, 

мазұнын, педагогикалық шарттар ұғымы қарастырады. Тәрбиені 

ұйымдастырудың педагогикалық шарттарына Ш.Т.Таубаеваның пікірінше әдіс-

тәсілдер, мақсат, міндет, мазмұн, амал-құралдар және нәтиже жатады [134]. 

Ш.Т.Таубаева сонымен бірге, тәрбиеге әсер етуші шарттарды да (материалдық-

техникалық, мотивациялық, кадрлық, ғылыми-әдістемелік, қаржылық, 

ұйымдастырушылық, нормативтік, құқықтық және ақпараттық) қарастырып 

өткен. 

Кәсіптік педагогика бойынша анықтама-сөздікте Ал, А.Семенова және 

В.Стасюк «шарттарды» мамандарды кәсіби даярлаудың бір тұтас өнімді 

педагогикалық  процеске әсер ететін «жағдайлар»,-деп сипаттайды [135]. 

Педагогикалық әсер ету факторын күшейте отырып, Н.А.Ткаченко 

педагогикалық шарттарды «осы үдерісті жақсартуды қамтамасыз ететін және 

көздеген нәтижеге анағұрлым ұтымды құрал-жабдықтар мен жетуге мүмкіндік 

Психологиялық шарт

анықталған нақты психикалық 
құбылыстың дамуына ықтимал 
ықпал жасайтын сыртқы және 

ішкі орта құбылыстарының 
жиынтығы 

ықпал жеке адамның, адамдар 
тобының белсенділігімен тікелей 

байланысты

Педагогикалық шарт

адамның адамгершілік, 
физикалық, психикалық тұрғыда 

дамуына, білім алуына және 
тұлға болып қалыптасуына 

ықпал ететін табиғи, әлеуметтік, 
сыртқы және ішкі ықпалдар 

жиынтығы

адам дамуын жеделдететін 
немесе керісінше баяулататын 
ішкі және сыртқы себептермен  

сипатталады
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беретін маман даярлаудың педагогикалық процесін ұйымдастырудағы шаралар 

жиынтығы» ретінде тұжырымдайды [136]. 

Педагогикалық шарттарды – «оқу-тәрбие үдерісі бірлестігінде оқыту-

педагогикалық және ұйымдастырушылық бойынша бір-бірімен тығыз 

байланыстағы жағдаяттардың жиынтығы» тұрғысынан Б.Баймұханбетов 

анықтады [137]. 

Дидактикалық шарттардың оқытудың тиімділігін арттыру үшін керек 

екендігін педагог-ғалымдар ұғына бастады, яғни, мұнда әңгіме оқу пәнінің 

мазмұнының, әдістер мен тәсілдерінің, формалары мен құралдарының оқытуда 

объективті мүмкіндіктерін қозғалысқа келтіретін шарттар туралы болып отыр. 

       «Шарт» түсінігін зертттеуші ғалымдар педагогикалық жүйені қарастыруда 

кеңінен қолданып келеді. Осыған байланысты, авторлар шарттың бірнеше 

белгілерін анықтай отырып, бірқатар топтарға бөліп көрсетеді. «Педагогикалық 

шартты» педагогикалық үдерістің бағытымен байланысты нақты бір дәрежеде 

белгілі бір нәтижеге жетуді саналы түрде білдіретін сыртқы жағдай деп 

тұжырымдады. 

       Ал, педагогикалық шарттар В.И.Андреевтің пікірінше: «контент 

элементтерін құрастыру мен қолданудың мән-мағынасы; әдістер (әдістемелер), 

сонымен қатар, көздеген мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған ұйымдастыру 

формалары, құралдары және т.б.» болып табылады [138]. «Шарттар» Педагогика 

саласында оқиғалардың себептері ғана болып қоймайды, сонымен бірге бір 

мезгілде олар сол себеп-салдардың әсерін күшейтеді немесе әлсіретеді. 

Мұнымен қоса, педагогикалық шартты «жағдайды, қазіргі жағдайды, білім 

берудің пайда болатын жағдайын анықтау. Оларды қоғамда анықталған сыртқы 

шарттар және білім берудің өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі басқару қабілетімен  

анықталатын ішкі шарттары» деп көрсетеді.  

Сонымен қатар, педагогикалық шартты Ю.К.Бабанский: «жағдайға 

байланысты объективті мүмкіндіктер жиынтығы, білім беру үдерісімен бірге 

жүретін жағдайлар мен шаралардың белгілі бір түрде құрылымдалғаны және 

мақсатқа жетуге бағытталғаны» - деп түсіндіреді [139]. Педагогикалық 

шарттарды С.В.Смирнова: «мазмұнның, педагогикалық тәсілдер мен 

матеиалдық – кеңістіктік ортаның объективті мүмкіндіктерінің жиынтығы» 

ретінде нақтылайды [140].  

Аталған үрдісті жақсартуды қамтып отыратын көздеген нәтижеге 

анағұрлым ұтымды құралдармен жетуге мүмкіндік және бас маман дайындаудың 

педагогикалық процесін ұйымдастырудың жиынтығы ретінде педагогикалық 

шарттар анықталады. 

       Қорыта айтқанда, білім алушылардың тұлға қасиеттерін дамытуға немесе 

қалыптастыруға ықпал ететін білім процесіне қойылатын талаптар жиынтығы 

мен шаралар кешенін – педагогикалық шарттар деп  санаймыз. Демек, нақтылы 

бір педагогикалық шарттарды ұстану, болашақ мұғалімдердің  креативті 

тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру 

ұтымды болуы ықтимал. 

Өзіміздің зерттеу пәнімізге сай, диссертациялық жұмыста педагогикалық 

шарттарды анықтау кезінде, ең алдымен, біздің зерттеумізге жақын келетін 
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еңбектерде анықталған педагогикалық шарттар түрлеріне тоқталып өтуді жөн 

санадық. Соңғы уақытта зерттеушілер педагогикалық шарттарының бірқатар 

топтарын анықтап, нақтылады. 

Отандық зерттеушілеріміз Қ.Қ.Шалгынбаева, Н.П.Албытова, 

Т.С.Сламбекова: «Жоғары мектеп педагогикасы» атты еңбектерінде Қазақстанда 

Республикасында білім беру саласындағы педагогикалық шарттар мәселесін 

зерттеп, оның ішіндегі инновациялық технологияға қатысты бірқатар 

аспектілерін анықтады. «Педагогикалық шарттар» ұғымы жөніндегі 

зерттушілердің түсініктерін талдау осы феноменді түсінуіміз үшін маңызды 

саналатын бір қатар қағидаларды бөліп көрсетуге мүмкіндік берді: 

- педагогикалық жүйенің (оның ішнде тұтас педагогикалық процестің) 

құрамдас бөлігі шарттар болып табылады; 

- үдерісті жақсартуды қамтамасыз ететін, қажетті натижеге тиімді 

құралдармен жетуге мүмкіндік беретін педагогикалық шарттар педагогикалық 

үдерісті ұйымдастырудың шаралар жиынтығын көрсетеді [141]. 

Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастырудың педагогикалық шарттарын жоғарыда 

аталғандарды ескере отырып, білім беру үрдісінде жүзеге асуға міндетті 

шарттардың жиынтығы деп қарастырамыз. 

Біз қарастырып отырған жүйенің спецификасы педагогикалық болуы 

себебінен, мұндағы шарттар да педагогикалық сипатқа ие болады. Сол себептен 

де олардың анық сипаттамалары болуы қажет. Педагогикалық шарттардың 

ерекше сипатталатындығын В.Ю.Липатова [142], А.Я.Наина [143],  Н.В.Уварина 

[144]  көрсетеді. Мұнда:  

а) материалдық-техникалық ортаның және оқу мүмкіндіктерін көрсету; 

б) біртұтас педагогикалық үдеріске қатысу;  

в) жүйенің ішкі және сыртқы элементтеріне ықпал жасау;  

г) педагогикалық жүйенің ұтымдылығына  ықпал жасау [145].  

Қорыта айтқанда, біздің зерттеу жұмысымызда материалдық-техникалық  

мүмкіндіктерінің және оқу жүйесінің жиынтығына ықпал жасайтын, сонымен 

қатар жүйенің жұмыс жасауы мен дамуын қамтып отыратын, оң әсер ететін білім 

беру үдерісінің  субъектілерге ұйымдасқан сипаттағы ықпалы болып 

педагогикалық шарттарды айтып түсіндірдік. 

Педагогикалық шарттар кешенін біз классификациялық топтар негізінде 

жобалауды жөн көрдік. Ұйымдастырушылық, психологиялық-педагогикалық 

және дидактикалық шарттардың функциялары педагогика ғылымының заманауи 

теориясы мен практикасында көрсетілген. Педагогикалық жүйеге шарттардың әр 

тобы өзгеше ықпал жасайды. 

Элективті пәндердің мүмкіндіктерді пайдалану жоғары оқу орнының оқу 

үдерісінде бірқатар заманауи диссертацияларда зерттелген. Атап айтсақ, 

факультативті сабақтар болашақ мұғалімдердің тұлғалық  ерекшеліктерін  

қалыптастырумен қатар қамтамасыз ететіндігі Н.С.Беззубенконың   

диссертациясында көрсетілген [146]. Ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы факультативтің мән-мазмұны байытылып отырады. 
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А.Сармантаева, П.Исшановтар  дәл осы қағиданы факультативтік 

сабақтардың әдістемелік мазмұны оқу-әдістемелік құралдар, ақпарат құралдары, 

презентациялар, бейнероликтер, дәрістер, зертханалық жұмыстар, оқу және 

оқыту web-сайты, курстарға арналған бағдарламалық жасақтама жасауы болуы 

мүмкін екендігін мақұлдайды [147]. Ал, Лекторский В.А. зерттеу барысында 

болашақ мұғалімдерді психологиялық-педагогикалық дайындау үдерісінде 

университетте оқытудың өзгергіштік қағидасын ескерудің маңызды рөл 

атқаратынын атап көрсетеді [148, 75б;]. 

Ауыспалы оқуға және әлеуметтік-педагогикалық жағдайды адекватты 

игеруге деген мұғалімнің кәсіби дайындығының психологиялық-педагогикалық 

бөлігі мотивациялық-бағдарланған қатынасты қалыптастырудан тұрады. Бірінші 

курс студенттерінің арасында қосымша курс шеңберінде арнайы педагогикалық 

технологияны пайдалану мүмкіндігіне С.В.Данилова қатты көңіл бөледі [149]. 

Себебі, бұл ойы оның модельдеу мен әлеуметтік өзара әрекеттесу әдістерін 

интеграциялау идеясына бағытталған. Біздің зерттеулеріміз үшін бұл идея 

табысты болды, себебі ойын технологиялары, әдістері мен тәсілдері білім беру 

үдерісінде өте ұтымды болып табылады және коммуникативті 

шығармашылықты қарастыруға оның әлеуметтік өзектілігі мен педагогикалық 

мақсаттылығы тұрғысынан қарауға жағдай жасайды. 

Жалпы айтқанда, жоғары оқу орны негізінен студенттерінің креативті 

тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке даярлау үшін керекті 

ұйымдастырушылық шартты қалыптастырып отырады.  

Педагогикалық әсер ету арқылы педагогикалық процестің субъектілері 

немесе объектілері дамуына әсерін қамтамасыз етуге бағытталған нақты бір 

шаралар ретінде әрекет етуді – психологиялық-педагогикалық шарттар дейміз 

[150]. Психологиялық-педагогикалық шарттардың белгілеріне: 

а) білім алушылардың жеке басын дамыту бағыты;  

ә) оқу және материалдық-кеңістіктік интеграциясы;  

в) әсер етуді мақсатты бағыттау (субъектінің жалпы және ерекше 

психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып) (Сурет 10). 
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Сурет 10 – Педагогикалық процестің субъектілері немесе объектілері 

дамуына әсер ететін психологиялық-педагогикалық шарттар 

 

Студенттердің креативті тұлғасын қалыптастырудың авторлық жүйесінің 

жұмыс істеуінің ұтымды психологиялық-педагогикалық шарттарының бірі, 

біздің ойымызша, олар: сыныптан тыс жұмыста шығармашыл тұлғаны 

тәрбиелеу, дамыту және қалыптастыру міндеттерін орындауға жәрдем беретін 

ЖОО-ың арнайы әзірленген саласы болып табылады. Өздері көркем шығармалар 

жасағысы келетін болашақ мұғалімдерге көмектесу курстардың негізгі мақсаты. 

Жалпы айтқанда, курс ассоциативті есте сақтауды және ойлауды дамытуға 

арналған практикалық әдістер мен жаттығулардан, қиялды, сонымен қатар 

шығармашыл адамдарға керек болатын басқа қасиеттерді ұстанады. 

Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастырудың 

дидактикалық  шарттары  бірнеше логикалық ұстанымдар тұрғысынан 

ерекшеленеді. Студенттердіің креативтік қабілеттері мен танымдық 

мүмкіндіктеріне сәйкес оқу материалын ұсынудың ішкі логикасын 

дидактикалық ұстанымдар анықтаса, ал оқытудың мақсаттық тұғырларын 

анықтауға классикалық дидактикалық ұстанымдар көмектеседі. Мұнда таңдау 

әдістері мен оқыту формалары мақсатқа сәйкес бағытталады. Мұндай таңдау 

оқыту мазмұны мен мақсаттарының ерекшеліктерімен анықталады. 

Студенттердің креативті тұлғасын  қалыптастыру үшін тиімді оқыту әдістерін 

талдау келесі әдістердің тиімділігін көрсетті: интербелсенді әдіс, миға шабуыл 

әдісі, партфолио әдісі, тест әдісі, тренинг технологиясы, жобалар, іскерлік 

ойыны, сауалнамалар,  пікірталас және т.б. Оқытудың ұйымдастыру формалары 

бойынша ең ыңғайлысы пайдалану шарты білім алушылардың жеке 

ерекшеліктері мен психологиялық күйін ескеру арқылы микротоп құру болып 

табылатын топтық оқыту формасы болады және элективті пәнді оқыту әдстері 

болады. Қазіргі таңдағы ғылым мен техниканың, ақпараттық сонымен бірге 

білім 
алушыларды
ң жеке басын 

дамыту 
бағыты

оқу және 
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инновациялық ортаның тез дамуы арқылы болашақ  мұғалімдердің креативті 

тлғасын қалыптастыру бойынша педагогикалық пәндерді кәсіби бағытта 

меңгертудің қажеттілігі өте үлкен. 

Қорыта айтқанда, болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың 

педагогикалық шарттары төмендегіше: 

- субъект-субъектілі өзара әрекеттестікте оқытушы мен студенттің 

арасындағы креативтіліктің элементтері болуын ескеру; 

- болашақ мұғалімнің креативті тұлғалығы туралы ЖОО-дағы оқу 

процесіндегі пәндерге мазмұндық материалдар ұсыну; 

- болашақ мұғалімнің креативтілігін қалыптастыруға оқытудың 

формаларын, әдістерін және құрылымдарының  элементтерін икемдеу; 

- оқытушы мен студенттің қатысуы арқылы креативтілікті қалыптастыру 

бағытындағы оқу пәндердің арасындағы байланысты анықтау және мүмкін  

имитациялы іс-әрекетке ынталандыру; 

- «Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекетіндегі креативтілігі» элективті 

курсы бағдарламасын ЖОО-да ұсыну; 

- педагогикалық практика барысында болашақ мұғалімдердің креативті 

тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру 

мәселелері бойынша тренингтер жинағын жасау. 

Тиімді психологиялық-педагогикалық бейімделу сәтті кәсіби қызметтің 

маңызды алғышарттарының бірі екендігі сөзсіз. Өзі үшін жаңа ұйымға кіретін әр 

адам сөзсіз бастапқы бейімделудің көп немесе аз ұзақ процесінен өтеді, содан 

кейін ғана екінші бейімделу аясында өз міндеттерін орындайды. 

Осыған байланысты, жоғары мектеп оқытушысына бейімделу сөзін, бір 

жағынан, оның қоршаған орта жағдайларына төзімділігін сипаттайтын, оған 

бейімделу деңгейін білдіретін адамның қасиетін белгілеу үшін қолдануға 

болатындығын ескерген жөн. Екінші жағынан, бейімделу адамның өзгеретін 

жағдайларға бейімделу процесі ретінде әрекет етеді. Сондай-ақ, адамның 

бейімделуінің өзара сипатын және оның еңбек пен өмірдегі реттеуші бейімделу 

байланыстарына енетін ортаны көру маңызды. 

Демек, креативтілік адамның қасиеті ретінде, оның жеке басының өлшемі 

қалыптасуы мен дамуына мүмкіндік береді деп болжауға болады, бірақ бұл 

процесте белгілі бір жағдайлар қажет бірнеше кезеңдерден өтеді. Олардың 

қатарына біз:  

1) кретивті мінез-құлық үлгісінің болуы;  

2) кретивті мінез-құлыққа еліктеу үшін жағдай жасау;  

3) кретивті мінез-құлықты әлеуметтік нығайтуды қосамыз. 

Сонымен, креативтілік - бұл қоршаған орта мүмкіндік берген кезде ғана 

жүзеге асырылатын ерекшелік. Алайда, біздің жеке бақылауларымыз бен 

зерттеулерімізбен расталған көптеген зерттеулер көрсеткендей, күнделікті білім 

беру тәжірибесінде студенттер мен мұғалімдердің креативтілік қасиеттері 

көбінесе әкімшіліктің тарапынан болады. Мұны креативті мінез-құлықты жеке 

тұлғаны құруды қамтитындығымен түсіндіруге болады, ал қоғам ішкі 

тұрақтылыққа және қолданыстағы қарым-қатынас нормаларын үздіксіз 
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жаңғыртуға мүдделі. Бұдан шығатыны: креативтілік тек мінез-құлық 

(жағдайлық) қасиеті емес, терең (жеке)  қалыптасуы үшін процесс арнайы 

жасалған жағдайларда жүруі керек. 

Дайындық мәселесін қарастыруда екі тәсіл бар.  

Біріншісі кәсіби дайындықтың негізі жеке тұлғаның қасиеттері мен 

қасиеттеріне біртіндеп енетін ерекше психикалық күй ретінде психологиялық 

дайындық болып табылады деген тұжырымға негізделген.  

Екінші жағынан, дайындық жеке тұлғаның тұрақты сипаттамасы, оның 

қасиеттерін синтездеу және әрекет процесінде тұлғаның тұрақты сапасына 

айналатын психикалық күй ретінде анықталады. Процесс ретінде дайындықтың 

өзіндік заңдылықтары, ерекшеліктері, құрылымдық элементтері, өлшемдері мен 

қалыптасу деңгейлері болады. 

Дайындық, орнатудан басқа, инновациялық іс-әрекет процесінде қандай да 

бір мінез-құлықтың ішкі көңіл-күйімен анықталады, сондықтан дайындықтың 

психикалық күйінің компоненттері келесідей ерекшеленеді: 

- танымдық, соның арқасында педагогикалық міндеттерді түсіну, олардың 

маңыздылығын бағалау, нәтижелерді болжау; 

- жауапкершілік сезімінде, педагогтың эмпатиясында көрсетілген 

эмоциялық; 

- мотивациялық өзін жақсы жағынан көрсету қажеттілігі, қызметте табысқа 

жету ниеті ретінде; 

- күшті жұмылдыру және белгісіздікті жеңу сияқты ерік-жігер. 

Педагогикалық іс-әрекеттегі инновацияларға психологиялық дайындық 

жағдайының динамикалық құрылымы келесі өзара байланысты және өзара 

тәуелді элементтерден тұрады: 

- қойылған міндеттерді орындауға әкелетін мақсаттар туралы хабардар 

болу; 

- жоспарланған іс-әрекеттер жүзеге асырылатын нақты жағдайларды 

бағалау, мағынасы жағынан ұқсас міндеттерді шешумен байланысты өткен 

тәжірибені өзектендіру; 

- қолда бар тәжірибе және алдағы қызмет жағдайларын нақты бағалау 

негізінде міндеттерді шешудің оңтайлы тәсілдерін анықтау; 

- зияткерлік және эмоционалды ресурстарды жұмылдыру, мақсатқа жету 

[47, 32 б.]. 

Қорыта келгенде, еліміздің жоғары білім беру жүйесінде мамандар 

дайындауда білім алушылардың өз мүмкіндіктерін ұтымды пайдалана отырып, 

қоғам дамуына ықпал ететін қабілеттерін жетілдіреміз. Бұл – тұлға кретивтілігін 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру нәтижелілігін 

арттырудың теориялық негіздерін, педагогикалық-психологиялық тетіктерін, 

алғышарттарын анықтауда өзекті. Біздің пікірімізше, жоғары кәсіби білім 

берудің маңызды бір құраушысы ретінде болашақ мұғалімдердің креативті 

тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыруға 

негізделуі – басты шарт болады (Кесте 6). 
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Кесте 6 – Болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде дамытудың психологиялық-педагогикалық шарттары  

 

Психологиялық шарттар Педагогикалық шарттар 

- оқу үрдісіне студенттердің 

мотивтерінің болуы, тұлғаның 

гуманистік бағыттылығы;  

- пәндік-ақпараттық байыту, 

креативтілік мінез-құлық үлгілерінің 

болуы, бұл олардың креативтілік 

қабілетін дамытуға негіз жасауға 

мүмкіндік береді; 

- оның нәтижелері болып 

табылатын креативтілікті дамытуда 

білім беру үдерісінің мүмкіндіктерін 

қолдана білу; 

- инновациялық іс-әрекетте 

кретивті мінез-құлық үлгісінің 

болуы;  

- кретивті мінез-құлыққа еліктеу 

үшін инновациялық іс-әрекетте 

жағдай жасау;  

- болашақ мұғалімдердің  

инновациялық іс-әрекетінде кретивті 

мінез-құлықты әлеуметтік нығайту. 

 

- субъект-субъектілі өзара 

әрекеттестікте оқытушы мен 

студенттің арасындағы 

креативтіліктің элементтері болуын 

ескеру; 

- болашақ мұғалімнің креативті 

тұлғалығы туралы ЖОО-дағы оқу 

процесіндегі пәндерге мазмұндық 

материалдар ұсыну; 

- болашақ мұғалімнің 

креативтілігін қалыптастыруға 

оқытудың формаларын, әдістерін 

және құрылымдарының  

элементтерін икемдеу; 

- оқытушы мен студенттің 

қатысуы арқылы креативтілікті 

қалыптастыру бағытындағы оқу 

пәндердің арасындағы байланысты 

анықтау және мүмкін  имитациялы 

іс-әрекетке ынталандыру. 

 

Белгілі бір білім беру міндеттерін шешуге ықпал ететін психологиялық-

педагогикалық шарттарды анықтауға арналған зерттеулерді талдау олардағы үш 

негізгі топты бөлуге мүмкіндік береді: 

1) ақпараттық (білім беру мазмұны; педагогикалық процестің когнитивті 

негізі), 

2) технологиялық (білім беру қызметін ұйымдастырудың нысандары, 

құралдары, әдістері, тәсілдері, кезеңдері, тәсілдері; педагогикалық процестің іс 

жүргізу-әдістемелік негізі); 

3) тұлғалық (мінез-құлық, қызмет, қарым-қатынас, білім беру процесі 

субъектілерінің жеке қасиеттері; білім беру процесінің психологиялық негізі) 

[151]. 

Осылайша, психологиялық-педагогикалық шарттарды білім беру процесін 

ұйымдастырудың педагогикалық құралдары, әдістері мен формалары, 

педагогикалық өзара әрекеттесудің нақты әдістері, білім берудің ақпараттық 

мазмұны, студенттерге бағытталған педагогикалық ықпал ету мүмкіндігін 

қамтамасыз ететін психологиялық микроклиматтың ерекшеліктерін ескере 

отырып, білім беру процесінің оңтайлы ұйымдастырылуы деп түсіндірдік. 



 
 

83 
 
 

Келесі параграфта студенттердің креативті тұлғасын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процесінде дамытудың мазмұндық-құрылымдық моделін 

қарастырамыз. Нәтижесінде ғылыми тұжырым жасап, зерттеуіміздің 

құндылығын арттыруымызға себеп болады. 

 

 

2.3 Болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғасын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың құрылымдық-

мазмұндық моделі 

 

Модельдеу педагогикалық зерттеудің зерттелетін процесс аспектісінде 

басты мәселе болып табылады. Сондықтан да ол маңызды кезең болып саналады 

және біз қарастырғалы отырған болашақ мұғалімнің инновациялық қызмет 

саласындағы кәсіби дайындығының үлгісі болуға бағытталады. Студенттердің 

креативтілігін қалыптастыру процесін модельдеу– бұл оқу-тәрбие үдерісінде 

зерттеудің өлшенуін, анықтығын, технологиялық және болжамдылығын 

оңтайландыра түседі. 

Кез-келген ғылымның негізі – модельдеу. Біз философиялық сөздікте 

берілген анықтаманы қолдана отырып, алдымен «модель» ұғымын түсініп 

алуымыз қажет. Француз тілінде «модель – «өлшем, үлгі» деген ұғымды береді 

екен. Енді ғылым саласында әлеуметтік тәртіптің белгілі бір бөлігінің баламасы 

немесе табиғи (құрылым, кесте, белгі жүйесі) болып, адамзат мәдениетінің 

қалыптасуы, тұжырымдамалық және теориялық білім және т.б.модельдің 

түпнұсқасы» деп белгіленген. Бұл балама түпнұсқаны жобалауға, түпнұсқа 

туралы білімді (ақпаратты) сақтауға және кеңейтуге, түрлендіруге немесе 

басқаруға қызмет етеді. Логика мен әдіснамада анықталған белгілі бір 

жағдайларда модельді әзірлеу және пайдалану нәтижелері түпнұсқаға 

пайдаланылады. 

Негізінен модель «құрылымдық түрде құрылуы керек, осыған байланысты» 

үдерістің немесе құбылыстың компоненттерін, сондай-ақ олардың өзара 

байланысын, тәуелділігін және өзара тәуелділігін анықтау қажеттілігі 

туындайды». 

Модельдеу ғылыми зерттеу әдістерінің бірі бола отырып, педагогикалық 

зерттеулерде эмпирикалық және теориялық негіздерді біріктіруге мүмкіндік 

береді, «бірізді әрекеттердің күтілетін логикасын құруға, оның әрекетінің мәні 

мен механизмін көрсететін белгілі бір негізгі ережелерге негізделген құрылымды 

құруға мүмкіндік береді». 

Объектіні жалпы алғанда модель біртұтас құрылым ретінде қарастыруға 

мүмкіндік беріп отырады. 

«... зерттеу объектісін бейнелеу немесе ерекшелеу арқылы бізге осы объект 

туралы жаңа ақпарат алатындай етіп меңгертетін, ауыстыруды жеңілдететін 

материалда ойша түсіндірілген немесе енгізілген жүйе»  –модель болып 

табылады. Модельді қолдана отырып, объектінің құрылымдық бөліктерінің 

өзгеруін болжауға болады. Осылайша, модель болашақ мұғалімдердің 

креативтілік тұлғасының дамуы процесін бейнелеуге мүмкіндік береді. 
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Болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастыру үдерісін жүзеге асыруға теориялық негізді 

құрастыру – модельдеудің мақсаты болып табылады. 

Болашақ мұғалімдерді даярлауда үлгілеудің түрлі әдістері бар. Осылардың 

ішінен біз екі компоненті: құрылымдық (үдерістің мазмұны, мақсаты мен 

нәтижесі) және функционалды (кезеңдер, ұстанымдар, критерийлер, кезеңдер, 

деңгейлер т.б.) біріктірілген үлгілерін теріп, таңдап алдық. 

Креативтілікті қалыптастыру үдерісі үшін модельдеу кезінде біз 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде барынша тиімді болып 

табылатын тәсілдерді қарастырдық. 

Құзіреттілік тұғырды «білім беру үдерісінің мақсаты, мазмұнымен 

логикасын айқындайтын, хабардар болу, дағды, мағыналық бейімделу,бейімделу 

мүмкіндіктері, өзгермелі іс-әрекеттің тәжірибелері мен тәсілдерінің жүйелі 

кешенін дамытуға бейімделген жалпы ережелердің жиынтығы»,-деп түсіндіреді 

В.М.Авдеев [152]. Педагог кадрларды дайындау барысында студенттерге білім 

беру үдерісінде құзіреттілік тұғыры негізінен арнайы қасиеттердің, 

біліктіліктердің жиынтығын қалыптастыруды білдіреді. Бірақ та, аталған 

қасиеттер «білімді игеру» тұжырымдамасына қарама-қайшы болып табылады. 

Құзіреттілік дегеніміз – білім алушылардың болашақтағы кәсіби және түрлі 

типтегі дағдыларды меңгеріп, тұлғалық және қоғамдық өмірде пайда болатын 

әртүрлі жағдайларда ұтымды әрі дұрыс әрекет етуге мүмкіндік беретін 

ақпараттар жиынтығы болып табылады [152, 68 б.]. 

Педагогтің кәсіби біліктілігін қарастыра отырып, С.Көшімбетованың «... 

педагогтің білім беру үдерісіндегі әртүрлі мәселелерді шығармашылық тұрғыдан 

шеше білуге әлеуметтік-психологиялық дайындығын білдіретін жүйелі білім, 

дағды және шеберліктер, тұлғалық қасиеттер, көзқарастар мен ой-пікірлердің, 

тәжірибелердің жиынтығы болып табылатын компоненттердің кең 

диапазонынан тұратын күрделі интегративті білім» деген анықтамасын негізге 

алатын боламыз [153]. 

Заманауи білім беру, оқу-тәрбие қызметін де оның мазмұнын, модельдеуді 

әдетке айналған. Педагогикалық модельдеудің негізгі ережелерін көрсететін 

кезеңдерді А.Н.Дахин төмендегідей анықтайды: 

1. Процеске «енгізу мен таратудың» әдістемелік негіздерін таңдау, зерттеу 

пәнінің сапалы сипаттамасы; 

2. Зерттелетін объектінің негізгі элементтері арасындағы байланысты 

анықтайтын модельді құру, объектінің параметрлері мен осы параметрлердің 

өзгеруін бағалау критерийлерін анықтау, өлшеу әдістерін таңдау; 

3. Модельді есептерді шешуде тиімділігін зерттеу;  

4. Модельдеуге арналған тапсырмалар; 

5. Модельді педагогикалық экспериментте қолдану. 

6. Модельдеудің нәтижелердің мәнді түсіндірілуі [154]. 

Ғалымдар мен зерттеушілердің айтылған ойларымен келісе және пікірлерді 

талқылай отырып, зерттеу пәнін зерттеу және өзгерту мақсатында адекватты 

түрде ұсынуға мүмкіндік беретін психикалық немесе нақты қалыптасудың бір 
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түрін біз ғылыми модель дейміз. Барлық зерттеу нысаны туралы ақпаратты жан-

жақты ұсыну жаңа білім алу кезінде толық мүмкіндік ашады [155]. 

Біз модельді осы зерттеу шеңберінде дерексіз жүйелік құрылым және оның 

талдауы университеттің бірқатар педагогикалық элементтерін қамтамасыз ететін 

төмендегідей анық педагогикалық жүйесін елестетуге мүмкіндік береді деп 

түсінеміз, яғни: функционалды (нысанды дамытудың негізгі механизмдерінің 

функционалдығына қатысты); құрылымдық (компоненттерінің сызбалық өзара 

байланысын көрсететін модель және нысан); ақпараттық (нысан туралы 

ақпаратты қамтитын)». 

Демек, болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын өз зерттеуімізде 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың теориялық 

моделін болжау мен құрудың басты әдісі ретінде пайдаланамыз. 

Теориялық модель негізінен университеттің педагогикалық жүйесінің қағаз 

жүзіндегі критерийлеріне сай боп келуі қажет екендігін айтып өту міндетіміз 

болып табылады. Себебі, оларға А.Ф.Зотовтың пікірі бойынша төмендегілерді 

жатқызуға болады:  

- сыртқы жағдайларға және әсер етуші факторлардың әсеріне қарамастан, 

объектінің жүйелік ерекшеліктерін модель арқылы сақтау арқылы көрінетін 

тұрақтылық;  

- ақпараттың шамадан тыс болуын болдырмау үшін модельге енгізілген 

нысан сипаттамаларының параметрлерінің санының шектігі;  

- модельдің құрылымдық элементтерінің бірлігі мен олардың өзара 

байланысын көрсететін тұтастық;  

- зерттелуші үшін зерттелетін құбылыстың немесе тақырыптың ұсынылған 

қасиеттерінің көрінуіне ықпал ететін бақыланушылық [156]. 

Модельдердің түрлі типтерін ажыратуда ғылыми әдебиеттердің талдаулары 

мүмкіндік береді: «құрылымдық-мағыналы», «құрылымдық», «гипотетикалық», 

«құрылымдық-мағыналы-процедуралық», «теориялық», «идеалды 

«құрылымдық-функционалды», «ақыл-ой моделі», «берілген қасиеттерді 

қалыптастыру моделі», «тренинг моделі», «ақыл-ой моделі», «критерий моделі» 

және т.б. Барлық зерттеушілердің модельдеу әдісінің өз жұмысына қатысты 

қолданудың пайдалы екендігіне дәлелдер табуға тырысуы заңды құбылыс болып 

саналады.  Сондықтан да біз де осыны дұрыс деп таныдық. Жүргізілген ғылыми 

ізденістер аталған зерттеу аясында жоғары оқу орнындағы инновациялық іс-

әрекеттердің  тиімділігін арттыруға бағытталған мақсаттар, міндеттер мен 

шарттар жиынтығын, әдістерді визуалды түрде ұсыну ретінде модель жасауды 

көздейді.  

Болашақ мұғалімдердің креативтілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін, бұл 

модельдің құрылымына келесідей элементтер керек: мақсат, инновациялық іс-

әрекетті ұйымдастырудың формалары мен әдістері, әдістемелік тәсілдер мен 

принциптер, оның қалыптасу критерийлері мен деңгейлері, болашақ 

мұғалімдерің креативтілігін қалыптастырумен бірге жүретін педагогикалық 

жағдайлар. 

Болашақ мұғалімдердің  өзін-өзі дамытуға ұмтылуы, креативті тұлғалығын 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыруын  зерттеуге 
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қажетті маңызды жеке қасиеттер, креативтілік, қоғаммен тиімді өзара әрекеттесу 

мүмкіндігі, модельдің белгіленген элементтерінің мазмұнды сипаттау маларына 

тоқтала кетсек, бұл өз кезегінде оның негізгі мақсаты болып табылады. 

Модельдеудің маңыздылығы А.Н.Дахиннің айтуынша: құрылымдық, 

функциялық және  технологиялық тұрғыда болады және олар зерттелетін 

процесті жүйелік таным нәтижелерінің сипаттамасына байланысты болады, 

сонымен қатар, теориялық түсіну тұрғысынан зерттелетін процестің 

эмпирикалық сипаттамасы болып табылады [154].  

Көбінесе модель эмпирикалық және теориялық білімнің интеграциясын 

жүйелі түрде сипаттай алатын нақты бір фрагменттерден (блоктардан, 

компоненттерден) тұрады. Зерттелетін объектінің тұтастығын модель 

фрагменттері арасындағы байланыс анықтап отырады. 

Оқу-тәрбие процесінде білім алушыларды инновациялық қызметке 

дайындаудағы креативтілігін  қалыптастыру моделі, зерттеуде ұсынылатын өз 

алдына бір процесс болып табылады. Аталған процесте оның кезеңдері және осы 

кезеңдерді жүзеге асырудың тәсілдері мен шарттары, оның итегралды  

сипаттамасы қарастырылады. Жалпы креативтілікті қалыптастырудың 

технологиялық моделі, студенттерді инновациялық қызметке даярлау кезінде 

мақсатты, әдіснамалық, инвариантты мазмұнды, вариативті 

ұйымдастырушылық кезең жане  нәтижелі блоктардан тұрады (11-сурет). 

Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастыру, төрт негізгі блоктан тұрады, олар: 

мазмұндық, әдіснамалық, ұйымдастырушылық, құрылымдық. Сонымен қатар 

ұсынылған модельді табысты іске асыру үшін міндетті болып табылатын 

педагогикалық шарттармен қамтылуы әзірленген модельдің ең негізгі мақсаты. 

Аталған модель университеттің инновациялық білім беру ортасын зерттей 

отырып, осы процесті (оның кезеңдері мен педагогикалық жағдайларын) жүзеге 

асырудың іргелі негізі ретінде қамтамасыз етеді. 

Білім алушылардың кәсіби креативтілігін іске асырудың барысы болашақ 

мұғалімдерге білім беру міндеттерін ғана емес, болашақ маманның 

инновациялық даму міндеттерін де қояды. Сонымен қатар, қазіргі таңда жоғары 

оқу орындарында жаңа буынның білім беру ортасы инновациялық білім беру 

ортасы қалыптасуда [157, 158, 159]. 

Қоғамның инновациялық дамуына назар аудару,отандық білім беруді 

жаңғырту, кәсіби қызметтің кез-келген саласында білім беру мен маамандарды 

дайындаудың басты мақсатын – Қазақстан мемлекетінің экономикасының 

инновациялық даму жолына өтуін қамтамасыз етуге дайындығын алдын ала 

анықтайды. 

Қазіргі заманғы проблемаларды шешудің инновациялық жолдарын таба 

алатын, яғни болашақ мамандарды сапалы даярлау, білім беру жүйесі үшін 

тұлғаларға қажеттіліктерді түсінуге бағытталады. Инновациялық білім беру 

ортасын құру,аталған жағдайда болашақ маманды даярлаудың сапалы жаңа 

деңгейін қамтамасыз етудің, оның инновациялық қызметтегі креативтілігін 

қалыптастырудың ажырамас бөлігі болып табылады. 
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Сурет 11 – Болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғасын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық 

моделі 

Мақсаты: Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру 

Әдіснама: тұлғаға бағдарлы, жүйелік, инновацялық тұғырлар 

Теориялар: тұлға, шығармашылық (креативтілік), теория мен 

практиканың байланысы   

Ұстанымдар: үздіксіз өсу, рефлексивті белсенділік, контекстік , білім 

алушылардың тәжірибесіне сүйену. дараландыру, оқыту нәтижелерін 
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Іс-әрекеттік тәсілдерді қалыптастыру процесі негізінен әдіснамалық негізде  

қарастырылады. Іс-әрекет тәсілін іске асыру барысында жеке тұлғаның 

дамуының басты құралы, шарты–қызмет болып табылады. Қ.Жарықбаев [160], 

А.С.Макаренко [161], К.Жұмасова [162], Г.А.Касен [163], С.Л.Рубинштейн [164], 

Г.А.Давлетова [165] сынды авторлар өз еңбектерінде әдіснамалық тұрғыда іс-

әрекеттік көзқарастарға пікірлерін білдіріп  бекітеді. Сонымен қатар, олар үшін 

педагогикалық талдау процестері сәйкесінше, кез-келген зерттелетін процесте 

субъект пәндік-практикалық және ақыл-ой  іс-әрекеттерін игеретінін айта кету 

қажет. 

ЖОО студенттерінің креативтілігін қалыптастырудағы инновациялық 

қызметке дайындық процесіндегі іс-әрекеттік тәсіл бірнеше іс-әрекеттерді іске 

асыруды қамтып отырады: креативті инновациялық іс-әрекеттің мақсаты, 

педагогикалық инновациялардың маңыздылығын түсіну, оны жоспарлау және 

осы іс-әрекеттегі өзара іс-қимыл [166]. Субъектінің креативті инновациялық 

қызметтегі түрлі жағдайды игеруі, педагогикалық тәуекелдің мәні дұрыс 

ашылатын инновациялық қызмет практикасындағы іс-әрекет тәсілдерін анықтау 

– зерттелетін процестегі іс-әрекет тәсілінің басты мақсаты. Айта кететін жайт, 

студенттің креативтілігін қалыптастыру процесінде, белсенді тәсіл субъективті 

позициясын жандандыруды қамтамасыз етеді, аталған осы процесті іске асыруға 

және реттеуге, тәуелсіздікке, өзін-өзі бағалауға және өз қызметін өзі 

ұйымдастыруға бағытталғанын көрсетеді. 

Студенттердің креативті тұлғасын дамыту тиімділігі көбінесе ғылыми 

психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негізін құрайтын 

әдіснамалық тұғырлардан және принциптермен  анықталады. 

 Бoлaшaқ  мұғалімдердің креативті тұлғасын қaлыптacтыpудa тұлғaлық-

бaғдapлaнғaн тәciл нeгiзiндe cубъeкт-oбъeкт қapым-қaтынacынaн cубъeкт-

cубъeкт қapым-қaтынacынa aуыcу жaтыp. Бұл aуыcу ic-әpeкeттiң тұлғaлық жәнe 

пәндiк жaқтapының өзapa бaйлaныcы мeн өзapa  зaңдылықтapының icкe 

acыpылуы дeңгeйiмeн aнықтaлaды. Aтaлғaн зaңдылық кeлeci ұcтaнымдap 

шeңбepiндe icкe acыpылaды: іс-әрекеттік, жүйелік және тұлғaға  бaғдapлы ic-

әpeкeтiң жeкe мaқcaттapды қaнaғaттaндыpуғa бaғыттaлуы. 

Болашақ маманның креативтілігін қалыптастыру шеңберіндегі 

инновациялық іс-әрекетке дайындық процесінде белсенділікке негізделген  

әдіснамасы бірқатар принциптерге негізделген: 

- белсенділік теориясында өзекті болып табылатын трансформациялық 

(жоғары ситуациялық) әрекет принципі, себебі бұл әрекетке субъектіні 

итермелейтін жоғары ситуациялық белсенділік [167]; Шығармашылық 

қабілеттерді қалыптастырудағы трансформациялық белсенділік принципі бүкіл 

процестің белсенді бастамасы болып табылады. Өйткені осы принципке 

негізделген танымдық іс-әрекетте оқушының таңдаушылық, зейінділік, әрекетке 

тәуелділік сияқты жеке қасиеттері болады; 

- субъективтілік принципі студенттің креативтілік қабілеттерін 

қалыптастыру процесінде жеке тәжірибені субъективтендіруге бағытталған 

[168]. Бұл принцип субъектінің өзіндік қозғалысын анықтайды, өзіндік даму көзі 

ретінде әрекет етеді, қызметтің тұрақтылығын анықтайды. Қауіпті жағдай 
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туындаған кезде бұл «өздігінен пайда болатын тәуекел» принципі ерекше 

маңызды, ол адамды өмірдегі мәселелерді шешудің жаңа деңгейіне көтереді; 

- сындарлы өзара әрекеттесу принципі өзара әрекеттесетін құбылыстардың 

дамуы мен өзара байланысын анықтайды. Болашақ мұғалімнің шығармашылық 

әрекетін осы принцип негізінде дамытуда сапалық жаңа күйге өту орын алады, 

себеп-салдарлық қатынастар, алмасу мен өзара тәуелділік жүзеге асады. 

Сындарлы өзара әрекеттесу принципі зерттелетін процестің интерактивтілігін 

қамтамасыз етеді, атап айтқанда, қарым-қатынас пен топтық жұмыс; 

- қызметте құзыреттілікті қалыптастыру принципі болашақ мұғалімдердің 

кәсіби дайындығы мазмұны мен жоғары оқу орындарында студенттердің 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру процесі арасындағы байланысты 

қамтамасыз етеді;  

- іс-әрекеттегі креативтілікер түрлі қызмет саласындағы мәселелерді өз 

бетінше шешуге бағыттайды.  

Бұл принцип проблемаларды шешудің біртұтас тәжірибесін, кәсіби 

функцияларды, әлеуметтік рөлдер мен құзыреттілікті құру идеясына негізделген. 

Инновациялық іс-әрекет  негізінде ЖОО студенттерінің креативтілігін 

қалыптастыру процесі, біздің зерттеу жұмысымызда, 3 ұйымдастыру кезеңінен 

тұрады: тұлғалық қалыптасу кезеңі, теориялық кезең және практикалық кезең. 

1. Диагностикалық. Ең алдымен, болашақ мұғалім, осы қызметке 

байланысты жаңашылдық пен шығармашылыққа дайын болуы қажет. 

Сондықтан да, болашақ мұғалімнің инновациялық шығармашылығы тұлғалық 

даму тұрғысынан өте маңызды [169]. Себебі, жаңашылдыққа жалпы және кәсіби 

кедергілер, оларды жеңу жолдары, стресстік жағдайларда жеке психиканың 

қызметі туралы білім–креативтілік. Жеке кезеңде студент тәуекелді дәлелдеу 

және негіздеу қабілетін дамытады (жоғары ситуациялық белсенділік). Болашақ 

мұғалім креативтіліктерін көрсете отырып, инновацияның сыртқы және ішкі 

кедергілерін жеңуді үйренеді, жоғары мотивацияға қол жеткізеді, болашақ 

кәсіби іс-әрекетте оларды жүзеге асыру кезінде тәуелсіз шешім қабылдаудың 

маңызды дағдыларының бірі ретінде айқындылықты дамытады. Тұлғаның 

қалыптасу кезеңінің нәтижесі – бұл өз кезегінде білім алушының креативтілік 

қабілеттерін қалыптастыру, инновациялық қызметтің барлық мүмкін 

аспектілерін қабылдау, болашақ маманның инновациялық әрекетіндегі қауіпті 

жағдайларды түсіну, өзін-өзі тану мен өзін-өзі бағалау (психологиялық 

дайындық) инновациялық өзара әрекеттесу үшін студенттің жеке тәуекелдік 

ұстанымын қалыптастырады. 

Болашақ мұғалімдер үшін бұл кезең шығармашылық-инновациялық 

қызметке кәсіби даярлаудың аксиологиялық мүмкіндіктерімен байланысты. 

Яғни, (білім берудегі инновациялық белсенділік құндылықтары әлеміне ену, 

жаңашыл мұғалімдердің өзін-өзі анықтау өрісін кеңейту), олардың белсенді 

қатысуы инновациялық қызметі мен жеке тұлғаның креативтілігін қалыптастыру 

кезеңін ұтымды іске асыруға жағдай жасайды. 

2. Теориялық кезең. Креативті инновациялық қызметке болашақ маманды 

дайындау және оның шығармашылық әлеуетін, студенттердің креативтілігін 

белсендіру, жоғары сапалы бастапқы дайындықты, инновациялық қызмет 
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туралы кәсіби білімді қалыптастыруды қажет етеді. Болашақ маманның белсенді 

құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық кезеңі студенттердің креативті  

инновациялық қызметіне тән қатерлер, қауіпті қоғам, қауіптер мен қауіптер 

туралы білімдерді біріктірумен байланысты. Бұл кезеңнің нәтижесі – 

студенттердің болашақ маманның креативті және инновациялық қызметі үшін 

мүмкін болатын орта туралы білімі болып табылады. 

Аталған кезең болашақ мамандарды инновациялық қызметке кәсіби 

дайындаудың неврологиялық мүмкіндіктерімен байланысты (инновациялық 

қызмет субъектілерін педагогикалық инновацияларды іздеудегі, дамытудағы, 

енгізуде және таратудағы кедергілер мен қиындықтар туралы біліммен байыту; 

креативтілікті көрсету жағдайында жаңа нақты білім беру практикасын игеруге 

ұмтылыс), олардың көрінісі болашақ маманның университеттің креативті 

инновациялық білім беру ортасында белсенді креативтілігін қалыптастырудың 

теориялық кезеңін табысты іске асыруға мүмкіндік береді. 

3. Практикалық кезең. Болашақ мұғалімнің инновациялық қызметті іске 

асырудағы дайындық креативтілігінің кәсіби ортамен өзара әрекеттесу 

қажеттілігінен туындайды (П.Е.Щеглов). Практикалық кезеңде, 

яғни,инновациялардың жағымсыз салдарын болдырмау, оқу үрдісінің дамуын 

болжау, инновацияларды енгізудегі олқылықтарды азайту, шығармашылық 

процестерді оңтайландыру үшін оңтайлы педагогикалық әрекеттер анықталады 

және тесттер арқылы тексеріледі. Болашақ мұғалімнің инновациялық іс-

әрекеттегі белсенді шығармашылығын қалыптастырудың практикалық кезеңі 

студентпен келесі жұмыс түрлерін біріктіреді. Олар: мазмұндық (уақытша), 

мотивациялық, бағалау-тиімді, ақпараттық-сипаттамалық, мақсатты, 

жалпыланған. Әр жұмыс тобында жаңашылдыққа тән кәсіби міндеттер бар, яғни: 

креативтіліктің болжамды сипаттамасы, жаңашылдықтағы креативтіліктің 

алдын алу, инновациядағы педагогикалық креативтілікті бақылау. Бұл кезеңнің 

нәтижесі –студенттердің нақты инновациялық қызметке жеке қатысуы, сонымен 

қатар олардың креативтілікке қатысты адекватты және дұрыс шешімдер 

қабылдау қабілетін дамыту болып табылады. 

Болашақ мұғалімнің инновациялық іс-әрекеттегі белсенді құзыреттілігін 

қалыптастырудың үшінші кезеңі студенттің инновациялық қызметке кәсіби 

дайындығының белгілі бір мүмкіндіктерімен байланысты (дәстүрлі емес 

әдістерді қолдану арқылы инновациялық ортада креативтілігін қалыптастыруды 

меңгеру; инновациялық тәжірибе мысалдарын тарату), сонымен қатар оларды 

зерттеу процесінің практикалық кезеңін ұтымды іске асыруға мүмкіндік 

жасайды. 

Маманның болашақ кәсіби қызметінің жаңа контекстінде зерттеу шеңбері 

бойынша модельдің барлық оқыту моделінің өзгеруіне байланысты болып 

келеді. Бұл модель құзыреттілік пен креативтілікті ғана емес, сонымен қатар 

мемлекеттік білім беру стандарттарымен бекітілген инновацияларды 

қалыптастыруға әсер етуге арналған. 

Инновациялық іс-әрекет кезінде студенттерінің креативтілік қабілеттерінің 

дамуы инновация үрдісіндегі белгісіз жағдайға адекватты көзқарасты, осы 

жағдайларда әрекет ету және шешім қабылдау қабілетін қамтиды. 
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«Инновациялық білім беру ортасы» ұғымын анықтауға педагогикалық 

зерттеулерде (П.П.Ефимов және В.Н.Костин [170], Е.А.Алисов және 

Л.С.Подымова [171], Ф.Б.Бөрібекова [172], Е.Б.Лактионова [173], 

Г.Б.Алипкалиева [174]) бірнеше тәсілдер ұсынылған: 

- университеттің білім беру ортасы инновациялық іс-әрекет жүзеге 

асырылатын, яғни бірінші кезекте болашақ маманның мотивациялық-

семантикалық саласын дамытуға, инновацияның өнімді тәжірибесін 

қалыптастыруға, оқу процесін дараландыруға бағытталған; 

- болашақ маманның бай кәсіби іс-әрекет басқарылып, тиісті ресурстармен 

қамтамасыз етілгенде университеттің инновациялық білім беру ортасы 

туындайды; 

- түлектің теориялық және кәсіби дайындығы ғана емес, сонымен қатар 

маманның біліктілігіне қойылатын талаптарға сәйкес оның жеке дамуының 

шарттары мен факторларының жиынтығы – бұл инновациялық ерекшеліктері 

бар университеттің қазіргі білім беру ортасы; 

- талаптарды қоғам мен мемлекеттің қазіргі қажеттіліктерімен алдын- ала 

анықталған тұлғаның қалыптасуы мен оның креативтілік қабілеттерінің 

дамуының белгілі бір жағдайында болатын психологиялық-педагогикалық 

жағдай; бұл ішкі мотивтер негізінде адамның сыртқы әлеммен тұрақты қарым-

қатынасына негізделген қоғамдық өмірдің белгілі бір саласы –жаңа білім беру 

ортасы болып табылады. 

Жалпы,білім беру ортасының мәні, университеттің инновациялық оқыту 

мен өзін-өзі тәрбиелеу, даму мен өзіндік даму факторларының бірігуінде, жеке 

креативтіліктің, шығармашылық әлеуеттің қалыптасуы мен жүзеге асуында 

жатыр. Бұл орта – инновациялық педагогиканың негізгі постулаттарына 

негізделген және жоғары сапалы мамандарды дайындауға мүдделі білім беру 

процесінің барлық қатысушыларының білімдік, кәсіби және жеке 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын кеңістік [175]. 

Студенттердің креативтілігін дамытудың инновациялық әлеуетін, 

инновациялық ойлау және жаңа идеяларды генерациялау қабілетін, жаңа 

идеяларды құру қабілетін дамытуға, сондай-ақ тұлғаның креативті тұлғалығын 

қалыптастыруға тек университетте инновациялық білім беру ортасын құру 

арқылы ғана қол жеткізе аламыз. Болашақ маманның кәсіби дайындығының 

жаңартылған мазмұны, инновациялық білім беру технологиялары, білім беру 

процесіндегі ынтымақтастық және серіктестік туралы идеялар есебінен 

қамтамасыз етілетін білім беру процесіне қатысушылардың субъект-субъектілік 

өзара іс-қимылы – инновациялық білім беру ортасының жүйе құраушы өзегі 

болып табылады. Инновациялық білім беру ортасының ерекшелігі,болашақ 

маманның креативтілігін  қалыптастыру контекстіндегі университеттің заманауи 

педагогикалық ғылымның жетістіктерін оқу процесіне аудару, болашақ 

маманның креативті тұлғасын қалыптастыруға педагогикалық инновацияларды 

жүзеге асыруда тәуекелдер пайда болған уақытта шешім қабылдауға қабілетті 

болуына бағытталғандығында болып отыр. 

Инновациялық білім беру ортасын, негізінде болашақ мұғалімнің 

инновациялық қызметке кәсіби даярлау контексінде төмендегіше шарттар 
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негізінде құруға болады: креативтілікті қалыптастыру; студенттерінің 

креативтілігін дамытудың білім берудегі инновациялық қызметке құндылық 

қатынасын қалыптастыру; «Оқытушы – студент» жүйесінде шығармашылық 

өзара іс-қимылды ұйымдастыру, болашақ мұғалімдердің кәсіптік қызмет 

практикасында инновациялық білім беру технологияларын меңгеруі [176]. 

Е.А.Алисов пен Л.С.Подымованың зерттеулерінде университеттің 

инновациялық білім беру ортасының құрылымы компоненттік құрам арқылы 

толық көрсетілген: жеке-педагогикалық инновацияларға деген саналы 

көзқарасты қалыптастыру және инновациялық қызмет субъектісі ретінде өзін 

тану; когнитивті – білімді педагогикалық инновация саласында қалыптастыру; 

мотивациялық – студенттердің өзін-өзі тәрбиелеу мотивін, кәсіби өсуге деген 

ұмтылысын, креативтілігін қалыптастыру; белсенділік-инновациялық 

педагогикалық іс-әрекеттің дағдылары мен тәжірибесін қалыптастыру 

[171,504б;].  

Студенттерінің креативтілігін дамытудың инновациялық білім беру 

ортасының принциптерін осы аталған компоненттерге сай төмендегіше  бөліп 

көрсетуге болады: жүйелілік,әлеуметтік және жеке қажеттіліктердің алдын алу, 

ашықтық, өсіп келе жатқан кәсіби, ынтымақтастық, білім берудің үздіксіздігі, 

дәстүрлі және креативті инновациялық синтез. 

Студенттердің кәсіби қауымдастықпен шығармашылық қарым-қатынасы, 

инновациялық білім беру ортасы жағдайында педагогикалық инновацияларды 

іздеу және енгізу, оларды талдау және бағалау, қауіпті жағдайларда 

инновациялық қызметті болжау ерекше өзекті. Болашақ мұғалімнің осы 

себептерге байланысты креативтілігі оның интегративті динамикалық 

сипаттамасы ретінде оның инновациялық іс-әрекетке (жалпы креативті-

педагогикалық инновацияларға) педагогикалық тәуекелдерді басқаруда 

мағыналы әрекеттерді орындау құндылығына негізделген қабілеттерін ашады. 

Университет студенттерінің креативтілік қабілеттерін қалыптастыру процесі 

білім берудегі инновациялық үдерістердің әсеріне негізделген болашақ 

мұғалімдердің «мұғалімнің білімі» саласындағы кәсіби дайындығының 

негізделген мазмұнына бағытталған. Сол  себептен де, ғылым болашақ 

мұғалімнің креативтілік қабілетін қалыптастыру процесіне жалпы талаптарды 

тұжырымдады. Олар: 

 1) инновациялық іс-әрекетке болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындығы 

мазмұнын таңдау, білім беру инновациясы саласындағы болашақ маманның 

өзін-өзі анықтау процесін қамтамасыз етуге және оның жеке және кәсіби тұрғыда 

өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасауға бағытталуы тиісті жоспарлары; 

2) болашақ мұғалімнің бакалаврдың кәсіби дайындығы жағдайында оқу-

тәрбие үдерісіндегі олардың креативтілігін қалыптастыру процесін 

ұйымдастыру мазмұны кәсіби стандартпен реттелетін студенттің жалпы және 

кәсіби мәдениетінің тиісті деңгейін қамтамасыз етуге арналған»; 

3) болашақ мұғалімнің креативті құзыреттілігі кәсіби дайындықтағы 

жастардың «мұғалім» мамандығына және «педагог» біліктілігіне сай 

негізделген. 
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Болашақ маманның, яғни ЖОО-да студенттерінің креативтілігін 

қалыптастыру процесінің мән-мағынасын таңдап алу оптималдылықтың негізгі 

дидактикалық қағидаларының талаптарына сай болуды қажет етеді. Соның 

негізінде болашақ маманның кәсіптік даярлық үдерісіне кіріктірілген 

дағдылардың оның кәсіби түрде нақтыланған қызметтеріне  сай болуына 

байланысты. Болашақ маманның, яғни университет студенттерінің креативтілігі 

қатарына кіретін дағдыларының арасында педагогикалық тәуекелдерге және 

сонымен қатар  педагогикалық тәуекелдерге байланысты құбылыстарға оларды 

бағдарлай білу қажет, сонымен бірге инновациялық қызметтің білім берудегі 

қауіптілігі мен қауіптерін алдын-ала анықтауына, педагогикалық тәуекелді 

студенттің өзіне құнды деп қабылдауына, қауіп-қатерден бас тартуына, жеке 

әлеуетті жандандыру барысында педагогикалық тәуекелдерді басқаруына, 

студенттердің креативтілігін қалыптастыруда әсіресе инновациялық процесте 

мұқият болу қажет. Болашақ мұғалімнің инновациялық іс-әрекеттегі 

функцияларын С.В.Смирнова өзінің зерттеуінде айрықша атап көрсетті: 

-психологиялық-педагогикалық функция –білім алушылардың 

инновациялық қызметті жүзеге асыруда жас ерекшеліктерін білу және есепке 

алу, студенттердің зияткерлік дамуын диагностикалау және оны ескере отырып, 

тиісті педагогикалық әрекеттерді таңдау, ойлаудың икемділігі, оқу процесін тез 

өзгеретін жағдайларға бейімдеу мүмкіндігі;  

- көп мәдениетті функция – «құқық», «теңдік», «бейбітшілік», «әділеттілік», 

«бостандық», «қауіпсіздік», «ашықтық», «жауапкершілік», «креативтілік», 

«мәдени әртүрлілік құндылықтарын жобалау»; 

- ақпараттық функция –кәсіби іс-әрекеттерді сапалы орындау үшін 

инновациялық қызмет саласындағы ақпаратты сатып алу, түрлендіру, беру және 

пайдалану; 

- әдістемелік функция – бұл оқытудың әртүрлі креативті инновациялық 

тәсілдері мен әдістерін мұғалімнің меңгеруі, яғни анық оқу процестеріне 

жаңалықтарды дер кезінде іздеп және енгізу мүмкіндігі, оқу процесін даралауға 

дайын болуы [177]. 

Жоғарыда аталған функциялар болашақ мұғалімге инновацияға дайындық 

процесінде олардың шығармашылық әлеуетін қалыптастыру стратегиясын 

жасауға және инновациялық процесте өз жұмысының стилі мен мазмұнын 

шығармашылық түрде өзгерте отырып, инновацияларды құру, сынау және енгізу 

тәсілдерін ұтымды меңгеруге көмектеседі. Инновациялық процесс жағдайында 

өз қызметінің стилі мен мазмұнын шығармашылық өзгертуге әсер етеді, іске 

асыру мен өзін-өзі жетілдіруді жоспарлау, кәсіби деформациялардың алдын 

алып отырады. 

Білім берудің инновациялық ортасы болашақ мұғалімнің оқу міндеттеріне 

де, сыныптан тыс жұмыстарға да негізделген инновациялық қызметін 

ұйымдастыру алгоритмін анықтайды. Бұл алгоритм инновациялық процестің үш 

кезеңінен тұрады:  

- «инновация (жаңасын іздеу және әзірлеу); 

- инновация (жаңасын енгізу және тестілеу); 

- инновацияның таралуы (инновациялық тәжірибені тарату)» [178].  
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Бұл кезеңдер технология ретінде өтеді, алгоритмдік шығармашылық 

инновация дағдыларын дамытуға студенттер өз мүмкіндіктерін алады. Аталған 

алгоритмді іске асыру үшін әлеуметтік серіктестермен (мектептер, 

инновациялық орталықтар мен мұғалімдер мен жаңашылдардың кәсіби 

қауымдастықтары) ынтымақтастықты керек етеді. 

Университеттің инновациялық білім беру ортасында студенттердің 

креативтілік қабілеттерінің қалыптасуы негізінен инновацияларға даярлық 

процесінде жүреді, сонымен қатар бұл аталған процесті іске асырудың ең 

табысты жолдарын анықтауға мүмкіндік береді [179]: 

- сабақта проблемалық оқыту; 

- ғылыми жобаларды әзірлеу; 

- конкурстық және гранттық қызмет; 

- дербес зерттеу жұмысы; 

- ғылыми-іздену жұмыстары; 

- ойын әдістері. 

Құзыретті мұғалім инновациялық қызметті креативтілікті іске асыруда 

бірінші кезекте, үнемі өзін-өзі тәрбиелеумен айналысады, өзінің іс-әрекетіне нық 

сенімді болады, үздік педагогтармен тәжірибе алмасады, ықтимал тәуекелдер 

мен оларды сейілту жолдарын алдын-ала болжап отырады. 

Университет оқытушылары сол себептен де тек зерттеу процесінің 

технологиясын ұсынып қана қоймай, сонымен қатар студенттердің 

креативтілігін қалыптастырудағы қиындықтарды азайтуға мүмкіндік беретін 

тиісті кәсіби деңгейге ие болуы керек. Атап айтқанда: 

- білім беру жүйесінің талаптары мен жеке мүдделердің сәйкес келмеуі, 

болашақ мұғалімнің инновациялық қызмет субъектісі ретіндегі мүмкіндіктері;  

- болашақ мұғалімнің инновациялық қызметке шығармашылық дайындығы 

мен мотивациясының болмауы;  

- «мұғалімнің білімі» бағыты бойынша шығармашылыққа әдістемелік 

дайындықтың жеткіліксіз деңгейі;  

- болашақ мұғалімнің шығармашылық қызметін ұйымдастыру үшін 

мұғалімдердің жеткіліксіз таңдауы;  

- педагогикалық бағыттың түлектері арасында болжау және рефлексивті 

дағдылардың жеткіліксіз қалыптасуы;  

- креативтілікті іске асыруда қол жеткізілген кәсіби деңгейдің төмендеуінен 

қорқуы; 

- болашақ мамандардың кәсіби және шығармашылық дайындығына 

қойылатын талаптар өзгерістерінің шамадан тыс динамикасы. 

Болашақ мұғалімдерді жаңашылдыққа дайындау процесінде біз осылайша, 

олардың бойында белсенді креативтілігін қалыптастырудың технологиялық 

моделі, өзара тығыз байланысты құрылымдық блоктар жиынтығынан тұратынын 

көрдік. 

Креативтіліктің құрылымы, өлшемдері мен компоненттері, оның қалыптасу 

деңгейлері біз ұсынып отырған модельге кіреді. 

Жалпы айтқанда, біз болашақ мұғалімдердің практикалық дайындығын 

жетілдіру әдістемесінің тиімділігін дәл анықтауға мүмкіндік беретін 
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компоненттердің жалпы тобын анықтадық, олар гностикалық-мақсатты, 

танымдық және белсенділік. 

Гностикалық-мақсатты – инновациялық іс-әрекетке болашақ  

мұғалімдерді дайындау процесіндегі қалыптасқан креативтілігін жетілдіруге 

деген қызығушылығының артуы, дамыған шығармашылық ойлаудың арқасында 

шығармашылық идеяларды қабылдауға қабілетті; ЖОО-дағы инновациялық 

білім беру ортасында өз білім деңгейін көтеруге мотивациясын түсіну, 

стандартты емес шешімдерді ұсына алу, инновациялық ортада  креативті іс-

әрекеттің мәнін түсіну. 

Мазмұндық-процессуалды – инновациялық іс-әрекетке болашақ 

мұғалімдердің дайындығын жетілдіру негізінде креативтіліктің мазмұнын 

шығармашылық тұрғыдан игеріп, ғылыми-теориялық материалдың маңызын 

түсіну, өздігінен қорытындылап, алған білімін тәжірибеде қолдана білуі; бұл 

мәселедегі теориялық дайындығы негізінде, толықтыру, ғылыми ізденісте 

болуы. Креативті іс-әрекет туралы инновациялық ортада, өзіндік танымды 

жүзеге асыру; іс-әрекет жүйесінің құрылымдық элементтері туралы білім мен 

біліктілікті меңгеруі,  креативті іс-әрекеттің тәжірибесін өзектендіру, дербес 

болашақ педагогикалық бағыттағы студенттердің креативті іс-әрекетті жүзеге 

асыру; креативті іс-әрекет субъектісі деңгейіне жету. 

Прогностикалық-бағалау – кәсіби дайындығын бағалау барысында 

болашақ  мұғалімдердің іс-әрекеттегі белсенділігі маңызды рөл атқарады. 

Креативтіліктің мазмұнын шығармашылық тұрғыдан меңгеріп, өздігінен 

қорытынды жасап, алған білімін тәжірибеде қолдана білуде белсенділік 

көрсетеді; бұл мәселедегі теориялық дайындығын көрсете біледі. Креативті іс-

әрекетті жүзеге асыруда инновациялық ортада креативті іс-әрекет туралы, өзіне 

сенімділігі, іс-әрекет жүйесінің құрылымдық элементтері туралы білім мен 

біліктілігінде көшбасшылық таныта алуы.  

Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде компоненттер тобы органикалық түрде өзара байланысты 

және көп жағдайда бірін-бірі толықтырып, әсер ететінін атап өткен жөн. 

Олардың біреуінің дамымауы басқаларының өзгешеліктеріне ықпал жасайды 

және осы саладағы кәсіби дайындықтың жалпы деңгейін төмендетіп отырады. 

Осы аталған сала бойынша ғалымдардың жұмыстарын талдай отырып біз 

болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын жетілдіруге мүмкіндік беретін  біз 

ұсынған компоненттерге келетін көрсеткіштерді топтастырдық. 

- болашақ мұғалімдердің креативтілік қабілеттерін жақсартуға танымдық 

мотивациясының көрсеткіштері; 

- кәсіби даярлық пен креативтілік қабілеттің ғылыми-теориялық деңгейінің 

көрсеткіштері; 

- жаңашылдыққа дайындық процесінде қалыптасатын креативтілік 

деңгейінің көрсеткіштері. 

Теориялық тұрғыдан зерттей отырып, біз болашақ мұғалімдердің креативті 

тұлғасын жетілдіру әдістерінің тиімділігін дәл анықтауға мүмкіндік беретін 

көрсеткіштерді анықтадық (Кесте 7).  
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Кесте 7 – Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын жетілдіру әдістерінің 

тиімділігін дәл анықтауға мүмкіндік беретін көрсеткіштер 

 

Компоненттер Өлшемдері Көрсеткіштері 

Гностикалық-

мақсатты 

болашақ мұғалімнің 

креативтілігінің 

маңыздылығы мен 

қажеттілігін толық 

түсінуі,  

интеллектуалды 

белсенділікке 

қызығушылық танытуы 

- идеяларды қалыптастыру 

қабілеті; 

- диалог жүргізе білу; 

- таным әдістерін таңдау; 

- танымның жаңа әдістерін 

құру; 

- интеллектуалды 

белсенділікті дамыту 

Мазмұндық-

процессуалды 

стереотиптерді жеңу, 

проблемаларды шешу 

қабілеті,  

- креативті тұлғасын 

дамытуы туралы білімді 

теориялық түрде меңгеруі; 

- ұсынылған модельдің 

мазмұнын игеруі; 

-  проблемалық жағдайларды  

уақтылы шеше алуы 

Прогностикалық-

бағалау 

іске асыру тәжірибесін 

болжау, логикалық емес 

эвристикалық 

процедураларды 

меңгеру: түйсігі, 

түсінігі, медитация 

- логикалық және 

стандартты емес ойлай алу; -

- инновациялық ортада 

креативті шешімдер 

қабылдаудағы белсенділігі,  

- қойылған тапсырма 

бойынша нақты, дұрыс 

шешім қабылдай алуы 

 

Кестеде келтірілген көрсеткіштердің әрқайсысы толық немесе толық емес 

көлемде орындалуы мүмкін. Көрсетілген көрсеткіштерге сәйкестік деңгейіне 

байланысты әрбір жоғары оқу орнын бітірушіге белгілі бір деңгейінің болуы 

туралы қорытынды жасауға болады. 

Бoлaшaқ мұғалімдердің креативтілігін жетілдірудің жоғарыда анықталған 

көрсеткіштері мен оны құраушы компоненттері негізінде үш деңгейі , яғни 

төмен, орта және жоғары болып  қарастырылды (Кесте 8). 

Біз, тақырыпқа қатысты отандық және алыс-жақын шет елдік біршама 

ғалымдардың еңбектеріне шолу жасап, ғылыми тұрғыда зерделедік. 

Нәтижесінде, жаңа  бағыттардың  пайда  болу  ортасы, оларды  жылдамдықта  

меңгеру,  әрі  тәжірибеде  пайдалану – «инновациялық орта» деп танылды 
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Кесте 8 - Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастырудың деңгейлері 

 
Деңгейлер Мазмұндық сипаттама 

1 2 

Дивергентті Интеллектуалды белсенділікке және оның дамуына қызығушылық 

танытады. Сыни, талдау және талқылаусыз жаңа идеялар мен 

мүмкіндіктерді ашады. Кез-келген стандартты емес жағдайда 

креативті шешім қабылдау мүмкіндігі жоғары дәрежеде болады. 

Белгілі жауап жоқ күрделі мәселелерді шешудің жаңа тәсілдерін 

талқылай алады 

Өнімдік Креативтілік қабілеттерін таныту туралы білімді теориялық түрде 

үйренеді, бірақ бұл білімдері толық және жүйелі түрде қажет 

дәрежеде емес және қызықты болғанымен, оны олар іс жүзінде 

әрдайым көрсете бермейді. Студенттің шығармашылық өнімді 

жасауына жағдай жасайтын шығармашылық қасиеттері басым. 

Эвристикалық Жаңаша іс-әрекеттер мен креативті шешімдерді қолданудағы 

интеллектуалдық белсенділігі дамыған. Инновациялық іс-әрекетке 

дайындық процесінде креативті шешімдер қабылдау бойынша 

практикалық жұмыстар жүргізеді. Нақты мақсат қоя алады және 

қойылған тапсырма бойынша дұрыс шешім қабылдай алады 

 

Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындаудың моделі жасалды. Осы процесті қалыптастыруды жүзеге асырудың 

қажеттілігі айқындалды. Яғни, шығармашылық түрдегі кретивтілікті көрсетті.  

Біз ұсынған инновациялық іс-әрекетке берген анықтама өз кезегінде 

студенттердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау 

процесінде дамытудың психологиялық-педагогикалық шарттарын қарастырып, 

ғылыми айналымға негіздеуге қадам бастырды. 
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3 БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ  КРЕАТИВТІ ТҰЛҒАСЫН 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕСІНДЕ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

 

3.1 Болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғасын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың диагностикасы 

 

Болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер жоғары білім беру 

жүйесіне инновациялық тәсілдерді енгізуге де түрткі болады. Оқытудағы 

инновация  мәселелері тек оқытушылардың, психологтардың ғана емес, 

әлеуметтанушылардың, философтардың да назарын аударады. 

В.А.Сластенин мен Л.С.Подымованың жұмысында келтірілген жалпылама 

мәліметтер бойынша мұғалімнің инновациялық қызметіне қарсы психологиялық 

кедергілер көбінесе оқытушылардың инновацияларға қарсылығын тудыратын 

келесі себептерге байланысты: 

1. Білім берудегі жаңашылдықтың мақсаттары педагогтарға 

түсіндірілмегендіктен  белгісіздік пен мазасыздық артып,  кез келген жаңа 

технологиялар туралы мотивтер төмен болады. 

2. Оқытушы жаңашылдықты енгізуге және жоспарлауға қатыспайды. 

3. Ұжымның ұмтылысын және әдеттегі жұмыс стилін елемейді. 

4. Инновацияларға субъективті көзқарасқа қарағанда қауіп сезімі, 

мәртебені жоғалтудың басымдығы болады. 

5. Жұмыс көлемін ұлғайту орын алып, мұндай қауіп оқытушылардың 

қызметіндегі өзгерістерді алдын ала жоспарламаған кезде пайда болады. 

6. Жаңашылдықты енгізудің бастамашысы құрметке және сенімге ие емес 

[180].  

Өкінішке орай, мұғалімдер көбінесе жобаға емес, оның авторына қарайды. 

Егер ол жұмысында сенім тудырмаса, онда мұғалім өзінің шынайы құндылығына 

қарамастан, оны бейсаналық түрде оның  тек теориялық тұжырымдамасын 

аударады. 

Мұғалімнің креативті іс-әрекетін олардың мотивтік критерийлеріне 

сілтеме жасамай талқылауға болмайды. Оларда ең бастысы мотив  болса, оның 

күш-жігері мен жауапкершілігі соғұрлым жоғары болады. Креативті белсенділік 

рухани байлыққа айналады. 

Болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастырудың диагностикасы кез-келген психолого-

педагогикалық құбылыстарды олардың диалектикалық өзара байланысында 

зерттеуі көптеген әдістерді қолдануды қамтиды: ғылыми деректерді жинау 

(бастапқы деректерді алу), өңдеу, талдау және жалпылау. 

       Біз, біздің ойымызша, Я.А.Пономарев ұсынған ғылыми зерттеу әдістерінің 

шығармашылық психологиясының мәселелерін зерттеуге ең қолайлы 

классификациясын береміз [119]. Ол әмбебап және арнайы әдістер тобын 

анықтайды. .  

Әр түрлі әдістер шығармашылық психологиясының кез-келген дәстүрлі 

мәселелерін шешуге бейім болады (шығармашылық процесс, креативті 
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қабілеттер және т.б.). Оларға мыналар жатады: өзін-өзі бақылау, 

зерттелушілердің өмірбаяндық мәліметтерін талдау (соның ішінде 

шығармашылық процестің барысына тікелей байланысты фактілер), сауалнама 

және сұхбат. 

Арнайы зерттеу әдістеріне мыналар жатады: 

- дәстүрлі жағдайлардағы эксперименттік әдістері (шығармашылық 

процесін зерттеуге арналған); 

- тест әдісі (креативт қабілеттерін және тұлғаның жеке қасиеттерін 

зерттеуге арналған). 

Зерттеудің осы түрлеріне: 

- зерттеу әдістері міндетті түрде зерттеу объектісінің болмысымен, оның 

ерекшелігі мен байланыстырылады, бұл олардың нақтылығын (анықтығын) және 

дәлдігін анықтайды; оның өзінің нақты атауы болады; 

- психикалық құбылыстарды жан-жақты зерттеу үшін креативтікке 

байланысты әдістерін, әдістер мен құралдар жиынтығын қолдану табиғи болуы 

керек. 

Әдістерді дұрыс таңдау психологиялық зерттеулердің басым шарты болып 

табылады. Бұл осындай іріктеу критерийлерінің қалыптасуымен қамтамасыз 

етіледі. Психология мен педагогика тәжірибесінде психодиагностикалық 

әдістерге бірыңғай талаптар қойылып, бұл біркелкілік қағидаттарын сақтауды 

талап етеді және эксперимент жүргізуді жеңілдетеді. 

Әдістердің ғылыми сипаты кез-келген психикалық құбылысты 

(процестер), қасиеттер, жеке адамның жағдайы, психикалық әрекеттер (бұл 

біздің жағдайда орын алады) анықтау үшін қажетті белгілі бір құрылымдық 

көрсеткіштердің болуы. 

Әдістердің тиімділігі респонденттерді жаппай тексеру қажет болған кезде 

зерттеудің қарапайымдылығы мен оның жылдамдығын қамтамасыз етеді. 

Бұл талаптар психологиялық әдістердің барлық түрлеріне қатысты, бірақ 

сонымен бірге нақты критерийлер болуы керек: 

- зерттелетін обьектілердің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктеріне 

әдістемелердің бейімделуі; 

- арнайы әдебиеттерде әдістемелерді олардың зерттеу практикасындағы 

қажеттілігінің сипаттамасы ретінде ашық көрсету; 

- нәтижелерді апробациялау мақсатында бағалау шкалаларының болуы. 

Осы критерийлер оның мақсатын жүзеге асыру үшін зерттеу барысында 

әрбір әдістемені және тұтастай әдістемелер кешенін пайдалану кезінде 

ескерілуге тиіс. 

Біздің зерттеуіміздің түбегейлі мақсаты  болашақ мұғалімдердің 

креативтілігін қалыптастыру бойынша  оң нәтижелерді көрсету. Осы зерттеудің 

негізгі мақсаты мен нақты міндеттеріне сәйкес экспериментті ұйымдастыру 

стратегиясы анықталды және нақты психодиагностикалық әдістер таңдалды. 

Қазіргі уақытта креативтілікті диагностикалаудың нақты  танылған 

әдістері жоқ екендігі белгілі, өйткені шығармашылық құбылысты түсінуде 

бірегейлік жоқ. Сондықтан әр зерттеуші өзінің эксперименттік жұмыстарында 

осы құбылыстың табиғаты туралы идеяларына негізделген әдістерді қолданғаны 



 
 

100 
 
 

түсінікті. Таңдау ауқымы өте кең, яғни нақты дивергентті зияткерлік 

функцияларды диагностикалаудан бастап жеке тұлғаның белгілі бір 

креативтілігін зерттеуге дейін карастырылады. 

Бұл жұмыста креативтілік күрделі ұйымдастырылған жеке тұлғаға тән 

ретінде қарастырылды, оған дивергентті интеллектуалды функциялармен қатар, 

осы қасиеттің көрінісі мен дамуына ықпал ететін жеке қасиеттердің тұтас бірлігі 

кіреді. 

Эксперименттің бірінші, айқындаушы – диагностикалық кезеңінде 

студенттердің креативтілік деңгейін зерттеу үшін проективті тесттер 

қолданылды, бұл жеке тұлғаның өзіндік ерекшелігі мен өнімділігін анықтауға 

мүмкіндік берді. Тапсырмалар жүйесін қолдана отырып, объектімен жұмыс істеу 

әдісін түрлендіру және өзгерту жүргізілді. 

Зерттеу үшін тұлғаның креативтілік сипаттамаларын анықтайтын тест 

әдістерінің ауызша және вербальды емес түрлері таңдалды: 

а) Е.Торренс тестілерінің батареясы: «Шеңберлер», «Заттарды ерекше 

пайдалану», «Егер болса не болар еді...», «Сурет салу», «Ассоциация және 

дәлел», «Жасырылған форма» және т. б; 

б) Дж.Гилфорд дивергентті және конвергентті ойлау категориясын 

анықтау үшін: «Қашықтағы бірлестіктер», «Нысандарды жаңа пайдалану», 

«Жаңа идеялар арқылы қарапайым заттарды қолданудың мүмкін жолдары». 

в) Креативтілік  мәселесі бойынша еркін сауалнама: «Студенттердің 

креативті тұлғасы және оның әлеуметтік, тұлғааралық және кәсіби салалардағы 

көріністері». 

г) «Брейншторм». 

Бұл сынақтар креативтіліктің көріну динамикасын бақылауға мүмкіндік 

берді.  

Тесттің және басқа да әдістердің орындалуын бағалау шығармашылық 

ойлаудың келесі көрсеткіштерін қамтиды: 

1) жылдамдық немесе шапшаңдық - берілген жауаптардың саны; бұл 

көрсеткіш басқа көрсеткіштерді түсінуге мүмкіндік береді. Еркін сөйлеу 

индикаторының төмен мәндері жауаптардың егжей-тегжейлі дамуымен немесе 

тақырыптың ерекшеліктерімен байланысты болуы. 

 2) икемділік немесе икемді жауаптардың алуан түрлілігі. Бұл көрсеткіш 

әртүрлі идеяларды алға жылжыту, мәселенің бір аспектісінен екіншісіне ауысу 

немесе әртүрлі стратегияларды қолдану қабілетін бағалайды.  

Кейде бұл көрсеткішті еркін сөйлеу деңгейіне қатысты бағалау пайдалы. 

Икемділіктің төмен деңгейінің бірнеше себептері болуы мүмкін: қатаң ойлау, 

ақпараттың төмен деңгейі, тәжірибе, шектеулі зияткерлік әлеует немесе төмен 

мотивация. Бұл көрсеткіштің жоғары мәндері сәйкесінше қарама-қарсы 

сипаттамаларды ұсынады. Бірақ икемділіктің өте жоғары деңгейі адамның ұзақ 

уақыт бойы ойлау жолында бір сызықты ұстай алмайтындығын көрсетуі мүмкін. 

3) ерекшелік - сирек, жауаптардың көрінісі. Бұл көрсеткіш айқын, танымал, 

ерекшеленетін идеяларды ұсыну қабілетін сипаттайды. Бұл көрсеткіштің жоғары 

мәндері, әдетте, жоғары зияткерлік белсенділік пен субъектінің сәйкес еместігін 
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сипаттайды. Шешімнің өзіндік ерекшелігі жеңіл, айқын және сапасыз 

жауаптардан аулақ болуды қамтиды. 

4) идеяларды әзірлеудің мұқияттылығы (жауаптарды нақтылау). Бұл 

көрсеткіштің жоғары мәні жоғары білімі бар, өнертапқыштық және 

конструктивті әрекетке қабілеттілерге тән. Тапсырмаларды орындау уақыты 

шектеулі болғандықтан, бұл көрсеткішті еркін сөйлеуге қатысты бағалауда жиі 

пайдаланылады. Әр идеяны егжей-тегжейлі дамытатын адам осы идеялардың 

санын көбейтетіні анық. Жауаптардың даму көрсеткіші ойлаудың басым түрін 

көрсетеді және онда қалай қолданылатынына байланысты артықшылық та, 

шектеу де болуы мүмкін. 

Сонымен, жүргізілген зерттеулердің нәтижелеріне сүйене отырып, біз 

студенттердің креативтілігінің көріністерін айқындадық (Сурет 12).  

 

 
 

Сурет  12 – Болашақ мұғалімдері креативтілігінің көріністері 

 

Осы эксперименттік зерттеудің міндеттерінің бірі айқындаушы 

экспериментті ұйымдастыру және өткізу болғандықтан, біз креативтілікті 

қызығушылық 
(білімге деген 
құштарлық)

барлық жаңа 
нәрселерге 

қызығушылық 
(инновацияға 

ұмтылу)

өзін-өзі 
жетілдіруге үнемі 

ұмтылу

тапқырлық
шығармашылық 

ойлау

өзіндік, стандартты 
емес ойлау, ерекше, 

тұрақсыз 
шешімдерге 
бейімділік

пайымдау мен 
ойлаудағы 

дербестік және 
тәуелсіздік

өз 
қызығушылығымен 

байланысты 
тапсырмалар 

бойынша өзіндік 
жұмыс

кәсібилік, 
құзыреттілік

көшбасшылық

тіл тапқыштық, байланыс 
орната білу; сөйлей білу 
(шешендік өнер, өз ойын 

еркін білдіре білу қабілеті) 
және басқаларды тыңдай 

білу (қарым-қатынас 
мәдениеті)

рухани байлық

дамыған эмпатия 
және интуиция

оптимизм, көңілділік, 
ашықтық; 

бастамашылық, 
мақсаттылық, 

сенімділік, ынта

хобби мен 
қызығушылықтың 

тұрақтылығы
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дамытудың қарқынды әлеуметтік - психологиялық тренингін, сондай-ақ 

креативтілікті дамытуды қолдайтын орта құру мақсатында ЖОО студенттерімен 

зерттеу жұмыстарын жүргіздік.   

Тұлғаның креативтілігі бойынша Е.П.Ильиннің «Шығармашылық қабілет» 

тесті  негізінде жасалған сұрақтар арқылы зерттеу жүргізілді (Қосымша А ). 

Біз жасаған жүйенің жүйелік қалыптастырушы факторы педагогикалық әсер 

болғандықтан, бұл компонентте тікелей педагогикалық әсер ету әдістері: 

мұғалімнің жеке мысалы, түсіндіру, болашақ мұғалімдердің құндылықтарына 

және олардың жеке мүдделеріне жүгіну, іскерлік ойын және т.б. Құралдар 

ретінде мұғалімдер әзірлеген көрнекі материалдарды қолдандық. 

Әрі қарай, болашақ мұғалімдер үшін креативтілікті қалыптастыру жүйесінің 

әр компонентін іске асырудың сипаттамасына және  университеттің оқу 

процесіне анықталған жағдайларды енгізу мысалдарына көшейік. 

Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастыру жүйесінің 

компоненттері өзара әрекеттесудің тепе-теңдігін орнатуға бағытталған 

мотивациялық компонент пен мақсатты бағыттардан тұрады. Мұнда сыртқы 

мотиваторлар оқытушының тұлғасы (оның шығармашылық қызметінің көрінісі), 

оқу ақпаратының мазмұны (шығармашылық компоненттің болуы), студенттік 

ұжым (шығармашылық мінез-құлық көріністерін қолдау) және т.б. Ішкі 

мотиваторлар да осы компонентті жүзеге асыруда рөл атқарады, бірақ 

студенттердің жеке ерекшеліктеріне негізделген шығармашылық қабілеттердің 

даму деңгейі, коммуникацияларды орнатуға және қолдауға деген ұмтылыс 

(мотив), педагогикалық шығармашылық қабілеттер (педагогикалық 

жағдайлардың шығармашылық шешімдері) және т.б. бар. 

Академик А.Қуатбеков атындағы халықтар достығы университеті және 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеттерінің инновациялық білім 

беру ортасын талдау университеттегі оқу процесінің бұл бағыттағы негізгі 

көрсеткіштерін эксперименттің 1-ші кезеңінде анықтауға мүмкіндік берді. 

Эксперименттің кезеңдері вариативті түрде ұйымдастырылды (кесте 9). 

 

Кесте 9 – Эксперименттік жұмысты ұйымдастыру барысы. 

 

Топ Эксперименттік жұмысты ұйымдастырудың ерекшеліктері 

1 2 

    БТ Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастыру 

үдерісі жүйенің жеке элементтерін іске асырумен жоғары оқу 

орнының білім беру үдерісінің нақты  дәстүрлі жағдайларында 

өтті. 

  ЭТ 1 Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастыру 

процесі педагогикалық университеттің білім беру процесінің 

нақты жағдайында өтті, бағдарламалық жасақтама авторлық 

жүйені және алғашқы педагогикалық жағдайды жүзеге асыру 

арқылы «Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс – әрекетіндегі 

креативтілік» атты элективті курсын өтті. 
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  ЭТ 2 Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастыру 

үдерісі педагогикалық ЖОО-ның білім беру процесінің нақты 

9 – кестенің жалғасы 

 

1 2 

  жағдайларында өтті, БҚ авторлық жүйені және педагогикалық 

шартты іске асыру арқылы жүзеге асырылды, әлеуметтік 

желілерде креативті қарым-қатынастың Онлайн-журналы 

жүргізілді. 

   ЭТ 3 Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастыру 

процесі педагогикалық ЖОО-ның білім беру процесінің нақты 

жағдайында өтті, бағдарламалық жасақтама авторлық жүйені 

және педагогикалық шартты іске асыру арқылы жүзеге 

асырылды. 

   ЭТ 4 

 

Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын қалыптастыру 

үдерісі педагогикалық ЖОО-ның білім беру процесінің нақты 

жағдайларында өтті, БҚ авторлық жүйені және педагогикалық 

шарттарды іске асыру арқылы жүзеге асырылды 

 

Эксперименттің мақсаты студенттердің креативтілігінің даму дәрежесін 

анықтау, сонымен қатар студенттердің осы мәселеге деген көзқарасын анықтау 

және оның жалпы білім беру процесі үшін маңыздылығын түсіну болды. 

Сауалнамаларды өңдеу нәтижесінде алынған мәліметтер қорытынды жасауға 

мүмкіндік берді. 

Сауалнамаға қатысқан студенттердің тек 26,2% - ы креативтілік әркімге тән 

және оны дамытуға болады деп санайды. Респонденттердің 41.5% 

креативтіліктің генетикалық табиғатын атап өтті, осыған байланысты барлық 

адамдар туғаннан бастап шығармашылыққа ие емес. Студенттердің 19,3%-ы 

шығармашылықтың болуын немесе болмауын жеке тұлға өсіп, дамитын 

әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлармен түсіндірді. Респонденттердің 15,1% бұл 

мәселе туралы ешқашан ойламағанын мойындайды. 

Сонымен қатар, респонденттердің басым көпшілігі (76,4%) креативтілікті 

дамытудың маңыздылығын түсінеді және креативтілікті кез келген қызмет 

саласында табысты мансаптың кепілі деп санайды. Респонденттердің 12,9%  "бұл 

жеке қабілет тек шығармашылық адамдарына ғана қажет" деп санайды. 7,8% 

студенттер креативтілікті кәсіби маңызды қасиеттердің санатына жатқызбайды.  

Айта кету керек, респонденттердің тек 8% осы сұраққа жауап беруге 

қиналды. Қалған 92% бұл тұжырымдаманы толығымен ашады, оның жеке 

аспектілерін ғана еске түсіре отырып бұл туралы жауап береді, олардың 

зерттелетін құбылыстың мәнін түсінбеуі байқалады. Сонымен, студенттердің 

37% «шығармашылық» және «креативтілік» ұғымдарын анықтайды. Шын 

мәнінде, шығармашылықты анықтау дұрыс емес кейбір шығармашылық қабілет 

немесе олардың жиынтығы және қалай шығармашылық қабілеті, және бұл 
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ұғымдар өте жақын, бірақ бірдей емес деген жауаптар беріледі. 17% бұл ұғымды 

«стандартты емес, ерекше ойлау, шығармашылық ойлау қабілеті» деп түсінеді.  

«Тұлғаның креативті қабілеттерінің» басқа анықтамалары арасында «жаңа 

нәрсені жасау мүмкіндігі» (8%), «проблемаларды шешуге шығармашылықпен 

қарау мүмкіндігі» (9%), «жақсы дамыған қиял, бай қиял» (6%), «көпшіліктен 

ерекшелену мүмкіндігі» (4%), «әлемді басқаша көру мүмкіндігі» (4%), 

«батылдық, тәуелсіздік» (1,6%), «әдеттегіден өзгеше көре білу» (1,4%) және т.б. 

респонденттердің 8%-ы тұжырымдаманы дұрыс қабылдап , оны «креативті 

қабілеті» деп сипаттады. 

    Креативті мамандар даярлау мақсатында ЖОО-да білім беру процесіне 

қандай өзгерістер енгізу керек деген сұраққа респонденттер алуан түрлі жауап 

нұсқаларын ұсынды: «Оқу бағдарламасына креативтілікті дамыту бойынша 

арнайы тренингтерді енгізу» (12,2%), «түрлі конкурстар, КТК, олимпиадалар 

өткізу» (14,5%), «оқу процесінде шығармашылық тапсырмаларды, іскерлік 

ойындар» мен «дөңгелек үстелдерді қолдану» (8,4%), «креативтілікті дамытуға 

бағытталған элективті курстар, факультативтер» (9,2%), «тиісті тақырыптар 

бойынша шығармашылық жұмыстар» (7,7%), және т.б.  

Өздерінің креативті қабілеттерін іске асырудың негізгі шарттарының ішінде 

респонденттердің 38,3%  бірінші орынға «сабақтардағы қолайлы психологиялық 

жағдайды», 27,9% «студенттердің өздері үшін болып жатқан оқиғалардың 

маңыздылығын ұғыну», одан әрі «оқытушының креативтілігі» (21,6 %), «сынақ, 

емтиханды сәтті тапсыру перспективасы» (4,8%) , «айналасындағыларға әсер ету 

ниеті» (2,2%) қойылды. 

 Эксперименттің осы кезеңінде келесі әдістер қолданылды: креативтілікті 

дамыту жағдайлары негізінде арнайы пәндерді оқыту процесінде студенттердің 

іс-әрекетін бақылау, болжау әдістері, диагностикалық әдістер, педагогикалық 

талдау, эксперимент нәтижелерін алғашқы өңдеудің статистикалық әдістері. 

Эксперименттің айқындаушы кезеңдерінде біз Е.П.Туниктің «Жеке креативтілік 

диагностикасы», «вербалды емес креативтілік диагностикасы» (Е.П.Торренс 

тестінің қысқаша нұсқасы),  

А.Н.Воронин бейімдеген С.Медниктің «Вербалды креативтілік 

диагностикасы» Т.И.Ильина жасаған үш шкаладан тұратын мотивацияны өлшеу 

әдістемесін, білім деңгейіне тестілеу әдістерін қолдана отырып, студенттердің 

креативтілік деңгейіне диагностика жүргіздік. 

Алдымен әр жауаптың «түпнұсқалық индексі», содан кейін тақырыптың 

барлық жауаптарының «түпнұсқалық индексі», яғни оның жұмысының өзіндік 

индексі қарастырылды. Жұмыс келесідей жүргізілді: әр ынталандыру үшін осы 

таңдауда ұсынылған жауаптар тізімі жасалды және әр жауаптың кездесу жиілігі 

есептелді. 

1. Гностикалық-мақсатты компонент И.Ильина жасаған арнайы әдістеме 

бойынша мотивтердің басым болуы студенттің мамандықты дұрыс таңдауы мен 

оған қанағаттанушылығын көрсетеді. Инновациялық іс-әрекетке 

креативтілігінің жоғары деңгейін  жетілдіруге деген қызығушылығының артуы, 

оның деңгейін дамытуды көздеуі; ЖОО-дағы инновациялық білім беру 

ортасында өз білім деңгейін көтеруге жауаптылығын түсіну, оны жоғарылатуға 
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деген мотивацияның болуы,инновациялық ортада  креативті іс-әрекеттің мәнін 

түсіну ескерілді. 

 2. Мазмұндық-процессуалды компонент студенттердің қажетті теориялық 

білімді игеруінің сәттілігі студенттердің білімділігімен сипатталады. Бұл 

көрсеткіштің критерийі біз алған білім элементтерінің санының оқу 

материалының мазмұнындағы білім элементтерінің санына қатынасымен 

өлшенеді. Мұнда инновациялық іс-әрекетке болашақ мұғалімдердің 

дайындығын жетілдіру негізінде креативтіліктің мазмұнын шығармашылық 

тұрғыдан игеріп, ғылыми-теориялық материалдың маңызын түсіну,өздігінен 

қорытындылап, алған білімін тәжірибеде қолдана білуі; бұл мәселедегі 

теориялық дайындығы негізінде, толықтыру, ғылыми ізденісте болуы талап 

етілді. Креативті іс-әрекет туралы инновациялық ортада, өзіндік танымды жүзеге 

асыру; іс-әрекет жүйесінің құрылымдық элементтері туралы білім мен 

біліктілікті меңгеруі,  креативті іс-әрекеттің тәжірибесін өзектендіру, дербес 

болашақ педагогикалық бағыттағылардың креативті іс-әрекетті жүзеге асыру; 

креативті іс-әрекет субъектісі деңгейіне жету ескерілді. 

 3. Прогностикалық-бағалау компонентінде кәсіби дайындығын бағалау 

барысында болашақ  мұғалімдердің іс-әрекеттегі белсенділігі маңызды рөл 

атқаратыны. Креативтіліктің мазмұнын шығармашылық тұрғыдан меңгеріп, 

өздігінен қорытынды жасап, алған білімін тәжірибеде қолдана білуде белсенділік 

көрсететіндігі; бұл мәселедегі теориялық дайындығын көрсете білуі. Креативті 

іс-әрекетті жүзеге асыруда инновациялық ортада креативті іс-әрекет туралы, 

өзіне сенімділігі, іс-әрекет жүйесінің құрылымдық элементтері туралы білім мен 

біліктілігінде көшбасшылық таныта алуы ескерілді. 

Нәтижесінде студенттердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастыруға мотивациясын арттыру 

деңгейінің эксперименттің басында эксперменттік топ пен бақылау топтарында 

да көрсеткіштердің төмендігін байқадық, және көрсеткіштерінде пайыздық 

айрмашылықтар бар екенін анықтадық (Кесте-10). 

 

Кесте 10 - Бoлaшaқ мұғалімдерінің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың гностикалық-мақсатты 

компонентінің көрсеткіші (%)  

 

Деңгейлері Анықтауыш экспермент 

Бақылау тобы Эксперимент тобы 

Эвристикалық 40,5 39,6 

Өнімді 56,2 56,4 

Дивергентті 3,3 4,0 

 

Болашақ мұғалімнің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процессінде қалыптастыруға мотивациясын арттыру деңгейінің 

эксперименттің басында эксперменттік топ пен бақылау топтарында да 

көрсеткіштерін төмендегідей даграммаға салып көрдік (Сурет 13). 
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Сурет 13 – Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың гностикалық-мақсатты 

компоненттің даму деңгейінің көрсеткіші (%) 

 

Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процессінде қалыптастырудың мазмұндық-процессуалды компоненті 

креативтілік, бәсекеге қабілетті дағдылар туралы деңгейін, тиісті біліктіліктер 

мен дағдыларды пайдалану мүмкіндігін анықтауға бағытталды.    

Бoлaшaқ мұғалімдердің білім деңгейінің меңгерілуі қажетті білімінің 

деңгейін, яғни креативтілігін талдау арқылы оқыту үдерісі барысында жиналған 

баллдары негізінде анықталды. Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың мазмұндық-

процессуалды компоненттің даму деңгейінің экспериментке дейінгі көрсеткіші 

төмендегідей болды (Кесте - 11). 

 

Кесте 11 - Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың мазмұндық-процессуалды 

компонентінің көрсеткіші (%) 

 

Деңгейлері  Анықтауыш эксперимент кезіндегі көрсеткіштер 

Бақылау тобы Эксперимент тобы 

Эвристикалық 41,3        40,2 

Өнімді 53,6 55 

Дивергентті  5,1 4,8 

 

Бұл жерде де болашақ мұғалімнің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастыруға мотивациясын арттыру 

деңгейінің эксперименттің басында эксперменттік топ пен бақылау топтарында 

да көрсеткіштерін төмендегідей даграммаға салып көрдік (Сурет 14). 
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Сурет 14 – Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың мазмұндық-процессуалды 

компоненттің даму деңгейінің көрсеткіші (%) 

 

Суреттен көріп отырғанымыздай, бoлaшaқ мұғалімдердің креативті 

тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың 

мазмұндық-процессуалды компоненттің даму деңгейінің көрсеткіші төмен. 

Келесі тәжірибелік эксперимент бoлaшaқ  мұғалімдердің креативті 

тұлғалығын қалыптастыру әдістемесінің прогностикалық-бағалау компонентітің 

даму деңгейінің көрсеткіші арнайы жүргізілген әдістемелер нәтижесін талдау 

негізінде анықталды. Әдістемені қолдану нәтижесінде белсенді компоненттің 

қалыптасу деңгейін анықтауда, біз біліктің іс-әрекет үдерісінде саналы 

байланыстар тұрақты қалыптасып, студент соның негізінде белсенді іс-әрекетін 

тиімді пайдалану арқылы өздігінен, жүйелі түрде берілген тапсырмаларын сәтті 

орындай алмады (Кесте – 12).  

 

Кесте 12  – Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың прогностикалық-бағалау 

компонентінің көрсеткіші (%) 

 

Деңгейлері  Анықтауыш эксперимент кезіндегі көрсеткіштер 

Бақылау тобы Эксперимент тобы 

Эвристикалық 45,8 42,3 

Өнімді 50,1 52,9 

Дивергентті  4,1 4,8 

 

Болашақ мұғалімнің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процессінде қалыптастыруға мотивациясын арттыру деңгейінің 
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эксперименттің басында эксперменттік топ пен бақылау топтарында да 

көрсеткіштерін төмендегідей даграммадан көруге болады (Сурет 15). 

 

 
 

 

Сурет 15 - Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың прогностикалық-бағалау 

компоненттің даму деңгейінің көрсеткіші (%) 

 

Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық ортада 

қалыптастырудың әдістемесінің прогностикалық-бағалау компонентінің даму 

деңгейінің салыстырмалы көрсеткішінде анықталғандай, экспериментке дейінгі 

бақылау тобы мен эксперимент топтарындағы пайыздық көрсеткіштердің 

айырмашалағы байқалмады. 

Осылайша, зерттеу нәтижелерін қорытындылай келе, біз мынаны айта 

аламыз:  

- сұралған студенттердің көпшілігі креативтіліктің маңыздылығын жоғары 

білікті мамандарға қойылатын талаптар ретінде түсінеді, бірақ олардың 

құбылыстың мәні туралы идеялары жеткіліксіз; 

 - айқындау кезеңінде жүргізілген зерттеу әдістері  студенттердің 

креативтіліктерінің даму деңгейі әртүрлі екенін анықтадық.   

Зерттеу нәтижелерін талдау осы мәселенің өзектілігі, оны шешудің оңтайлы 

жолдарын одан әрі іздеу қажеттілігі туралы біздің болжамдарымызды растайды. 

Жүргізілген диагностика нәтижелері болашақ мұғалімдердің креативтілігін 

дамыту үшін белгілі бір әдістемелерді қолдану қажеттілігі туралы идеяны 

растады. 

Бүгінгі жаһандану жағдайында барлық елде жоғары оқу орындарындағы 

болашақ мамандарды даярлауда әлемдік технологиялар мен ғылыми 

ақпараттарды игеруге аса мән беріп отырғанымен, олардың креативті 

тұлғасының қалыптасуында ұлттық құндылықтарын бойларына сіңіруге көңіл 
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аудару мәселесі кенжелеп тұр. Жаһандану үдерісін бәсекелестіктің талаптарына 

сай дамытып, креативті тұлғаның қалыптасуын жүзеге асыру қоғам талабы. 

 

3.2 Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың әдістері 

 

Болашақ мұғалімдердің  алдағы кәсіби іс-әрекетінде  жалпы 

шығармашылық, шығармашылықтың теориясы, шығармашылық педагогикасы, 

креативтілік жайлы білім, біліктіліктері болуы тиіс екенін дәләлдей түстік. Бұл 

мәселелер арнайы ЖОО-дағы қарастырылатын кейбір пәндердің оқу 

бағдарламасында болуға тиісті кәсіби шеберлікке дайындықтың 

алғышарттарының бірі болады. Сол себептен диссертациялық жұмыстың 

алдыңғы болашақ мұғалімдердің  креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке  дайындау процесінде қалыптастырудың педагогикалық шарттары 

туралы айтылған  шығармашылықтарды қалыптастыруға бағдарланған арнайы 

элективті курстың мазмұнын қарастыруды мақсат еттік. 

«Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекетіндегі креативтілік» элективті 

курсы (13-кестеде) бағдарламасында қарастырылды (Қосымша Б ). 

 

Кесте 13 - «Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекетіндегі креативтілік» 

элективті курсының оқу  тақырыптық жоспары 

  

№ Тақырыптар атауы Сағаттар саны 

лек прак МОӨЖ МӨЖ 

1 2 3 4 5 6 

1 Болашақ мұғалімдердің креативті 

тұлғасының теориялық негіздері 

1 1 2 2 

2 Болашақ мұғалім креативтілілігінің 

мазмұндық сипаты 

1 1 2 2 

3 Болашақ мұғалімнің инновациялық 

ортадағы креативтілік іс-әрекетінің 

көріністері 

1 1 2 2 

4 Креативтілік іс-әрекет субъектісі 

деңгейіне жету мүмкіншіліктері 

1 1 2 2 

5 Кәсіби іс-әрекет субъектісі ретіндегі 

ересек адам дамуы 

феноменологиясының кретивтілік және 

психологиялық аспектілері 

1 1 2 2 

6 Мұғалімнің  инновациялық іс-әрекет 

бойынша өзін-өзі дамытуы 

1 1 2 2 

7 Мұғалімдердің бәсекеге қабілеттілігі 1 1 2 2 
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13 – кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 

8 Педагогтың кретивті іс-әрекетінің 

ерекшеліктері 

1 1 2 2 

9 Креативті сабақ 1 1 2 2 

10 Креативті технологиялар 1 1 2 2 

11 Инновациялық ортадағы креативті тұлға 

белсенділігі 

1 1 2 2 

12 Болашақ мұғалімдердің креативтілік 

қабілеттерін жақсартуға танымдық 

мотивациясының көрсеткіштері 

1 1 2 2 

13 Жаңашылдыққа дайындық процесінде 

қалыптасатын креативтілік деңгейінің 

көрсеткіштері 

1 1 2 2 

14 Педагогикалық іс-әрекетте креативтілікті 

пайдалану тәжірибесі 

1 1 2 2 

15 Инновациялық қызметке дайындық процесінде 

креативті шешімдер қабылдау 

1 1 2 2 

 Барлығы: 15 15 30 30 

 

Болашақ мұғалімдердің шығармашылық бағыттағы білім, білік дағдыларын 

дамыту; іс-әрекетке бағдарлау тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамыту және 

іске асыру және болашақ кәсіби шеберлікке қол жеткізу тәсілі ретінде, өзін-өзі 

жетілдіруге бағыт-бағдар беру, шығармашылық жеке және ұжымдық ойлауды 

дамыту және кәсіби оқытуда тұлғаны қалыптастыру, оқуға деген көзқарасы мен 

танымдық қабілеттерін дамыту. «Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекетіндегі 

креативтілік» элективті курсын оқытудың негізгі мақсаты болып табылады 

Болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлауда жоғарыда аталған себептерге 

байланысты келесі міндеттерді орындау маңызды болып отыр: 

- студенттердің педагогикалық креативтілігі болашақ мамандығының өзекті 

мәселесі екендігі туралы білімдерін жалпылау және жүйелеу; 

- болашақ мамандығы бойынша өзін-өзі ілгерілету заңдылықтарын талдау; 

- болашақ мамандығы бойынша өзінің инновациялық іс-әрекетінде 

креативтілікке ұмтылу және қолдану (адамгершілікке бағытталған оқыту 
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технологиялары, пәнге бағытталған технологиялар, студенттерді бағалау 

технологиялары, интерактивті технологиялар және т.б.). 

Бұл өз кезегінде аталған арнайы курста келесі бөлімдерді қамтыды: 

- «Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасының теориялық негіздері» 

тақырыбында болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекетінде креативтіліктің, яғни 

шығармашылықтың олардың құрамдас бөлігі екендігі теориялық тұрғыдан 

қарастырылады; 

- «Болашақ мұғалім креативтілігінің мазмұндық негіздері» тақырыбы 

бойынша  болашақ мұғалімнің кәсіби-педагогикалық іс-әрекетіндегі 

креативтілігінің мән-мазмұнының жалпы сипаттамасы, сонымен қатар оның 

алатын рөлі мен маңызы қарастырылады; 

        -  «Болашақ мұғалімнің инновациялық ортадағы креативті  іс-әрекетінің 

көріністері» тақырыбы бойынша инновациялық ортадағы креативті  іс-

әрекетінің көріністері, креативті қызметтің   өнімдері,  өзін-өзі   креативті   

өзектілеу   және   тұлғаның субъектілі   белсенділігі қарастырылады; 

- «Креативтілік іс-әрекет субъектісі деңгейіне жету мүмкіншіліктері» 

тақырыбы бойынша студенттер мектептегі білім мен тәрбиенің қазіргі жағдайы 

туралы,  тұлғаның   эмоциялық   күйіндегі   креативтілігі, креативті-

акмеологиялық мәнерде тұлғаның өзін-өзі дамытуы мәселелері туралы білді; 

- «Кәсіби іс-әрекет субъектісі ретінде ересек адамның дамуы 

феноменологиясының кретивтілік және психологиялық аспектілері» анықталды. 

 - Заманауи білім беру кеңістігінде мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеуі мен өзін-

өзі дамытуы қажеттігін, маңызды кәсіби дағдыларды ескере отырып, мұғалімнің 

тұлғалық және кәсіби дамуының әдістерін, мұғалімнің қабілеттері мен қасиеттері, 

әдістері туралы «Инновациялық іс-әрекет арқылы мұғалімнің өзін-өзі дамытуы» 

тақырыбында төмендегіше қарастырылды: 

- Жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, шығармашыл,  әлеуметтік белсенді 

және гуманитарлық бағыттағы құндылықтарды игерген педагогты қалыптастыру 

мақсатында  «Мұғалімдердің бәсекеге қабілеттілігі»  бөлімі шығармашылықтың 

маңыздылығын жүзеге асыруға бағытталды; 

- «Мұғалімнің креативті іс-әрекетінің ерекшеліктері» жасалды; 

- мектепте оқыту мен тәрбиелеу процесінде пайдаланылатын қазіргі 

заманғы жаңа инновациялық технологияларды қарастыратын, шығармашылық 

сабақтардың параметрлерін анықтайтын, мектепте шығармашылық сабақтарды 

жүзеге асырудағы мұғалімдердің озық тәжірибелерінің ұсыныстары 

«Шығармашылық сабақ» бөлімінде егжей-тегжейлі қарастырылды; 

- мектептегі оқу-тәрбие процесінде пайдаланылатын инновациялық-

шығармашылық технологияларды дамытудың, сонымен қатар студенттерді 

ақпаратты іздеуге үйретудің негізгі бағыттары «Шығармашылық 

технологиялар»  бөлімінде қарастырылды; 

- Оқытуда шығармашылық қолдану тәжірибесі айқындалды; 

- «Мұғалім мотивациясы» атты бөлімде студенттердің кәсіпке және кәсіби 

іс-әрекетке деген қызығушылығын арттыруға, олардың маңызды кәсіби 

дағдылары мен құзыреттіліктерін дамытуға назар аударылу аса қажет болды 

(Қосымша В ). 
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Элективті курсты меңгеру негізінен, студенттердің шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға, жаңа білім беру мәселелерінің стандартты емес 

шешімдерін іздеуге, шығармашылық өзін-өзі дамытудың әдістері мен тәсілдерін 

меңгеруге, ғылыми-зерттеу іс-әрекетін жүргізуге көмектесті. Таңдау курсын өту 

барысында жалпы кәсіптік (педагогика, психология, әлеуметтану саласындағы 

білім ауқымын көрсететін психологиялық-педагогикалық циклдің пәндері), 

әдістемелік (пәндерді оқыту әдістемесі) және пәндік (пәндік мамандық) білімдер 

арасында пәнаралық байланыс орнату, студенттерге білімнің әрбір құрамдас 

бөлігінің болашақ кәсіби іс-әрекеттегі рөлін түсінуді қамтамасыз етуге ерекше 

мән берілді.  

Аталып отырған элективті курста шығармашылық технологияларды 

апробациялау ерекше орынға ие болды. Жаңа идеяларды құру технологиялары 

(идеяларды құру алгоритмі мынандай: 

- мәселені қою – идеяларды бастапқы генерациялау; 

- идеяларды таңдау және нақтылау; 

- нәтижелерді тіркеу);  

Дамыта және проблемалық оқытуға негізделген технологиялар 

(психологиялық-педагогикалық формалардың проблемалық жағдаяттары мен іс-

әрекет алгоритмдеріне бағытталды:  

- проблемалық жағдайларды жасау; 

- шешудің жалпы бағытын анықтау; 

- ізденіс-рефлексияны ұйымдастыру);  

Кезеңдер бойынша құрылған стереотиптерді жою және қалпына келтіру 

технологиялары жасалды:  

- педагогикалық кеңістікте қалыптасқан стереотиптерді анықтау; 

- бұрынғы әрекеттердің сәйкестігіне күмән келтіру; 

- стереотиптерді жою жолдарын іздеу; 

- қарсы бейнелерді анықтау; 

- жаңа бейнені қайта құру; 

- бейнелеу шығармашылық технологиялары (көркемдік технологиялар); 

- шығармашылық қабілеттердің дамуын қамтамасыз ететін технологиялар 

(жалпы шығармашылық қабілеттерді дамыту әдістері негізінде);  

Сондай-ақ инновациялық-шығармашылық технологияларды зерделеуге 

арналған ізденушілердің реферат жұмыстарында оларды мектеп сабақтарында 

қолдану тиімділіктері айқындалды. 

Әрбір жасалған жұмыста әрбір технологияның сипаттамасы, оны нақтылы 

бір пән сабақтарында пайдалана білу қажеттілігінің негіздемесі, технологияны 

пайдалану барысында оның дұрыс және бұрыс, сонымен қатар қауіптерді талдау 

жақтарын, мұғалімнің технологияны қолдану үшін қажетті дағдылары мен 

дағдыларын сипаттамаларын және оларды пайдалану арқылы жасалатын 

сабақтың қысқаша мазмұны болып отырды. 

Оқытудың келесі түрлері элективті курс бағдарламасының теориялық 

бөлімінде қолданылды: дәріс-визуализация, бинарлық дәріс, жіберілетін дәріс, 

кері байланыс, жоспарланған қателіктері бар дәріс. 
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Дивергентті және конвергентті ойлауға арналған практикумдардың 

мазмұны үшін маңызды болып табылатын элементтерді жүйелеу мен бөліп 

көрсету барысында орын алатын студенттердің кәсіби және креативті ойлау 

қабілеттерін дамытуға әсер еткен. Баспасөз конференциясы студенттерді 

ұсынылып отырған ақпаратты ылғи да бақылап отыруға, сонымен қатар 

ынтымақтастық пен диалогтағы когнитивті үдерісін іске асыруға құлшындырды. 

Студенттердің зерттеу қызметіне ақпаратты жақындатты, алынған ақпараттарды 

ұғыну үдерісінде ассоциативті байланыстар жасауға әсер етті. 

Степладдер мен скампер сабақтарында студенттер топтарда креативтілік 

жайлы кластерлер құрып, кейінірек оларды талқылады. («Кластер әдісі»), 

(«Cluster-Method») мектепте өтілген сабақтың нақты жағдайларды 

имитациялайтын педагогикалық жағдаяттарды модельдеу, топтық 

пікірталастарда практик мұғалімдердің бейне сабақтарын талдау, элективті 

курстардың тақырыптары бойынша аналитикалық ойлау, рефлексиялық бағалау 

тапсырмаларын орындап отырды. 

Ал, шеберлік сыныптары аясында және сонымен бірге, дөңгелек үстелдер 

ұйымдастырылып, студенттерге «Тәжірибе немесе теория: мұғалім 

мамандығының маңыздылығы», «шығармашылық білім берудің келешегі», 

«Заманауи шығармашыл Заманауи мұғалім және заманауи шығармашыл 

студент: өзара әрекеттесу жолдары?» тақырыбындағы Раунд-Робиндер 

ұғындырылды. Мұнда әрбір студент қазіргі уақыттағы білім беру мәселелері 

бойынша өз пікірін айта алды. Ақпаратты қабылдаудың эмоционалдық аспектісі 

дөңгелек үстелдерді ұйымдастыру кезінде маңызды болды, ол келесі 

аспектілерде құндылық бағдарларды дамытуды өзекті етеді: таным, белсенді 

кәсіби позиция, даму, шығармашылық, ашық көзқарас орын алды. 

Оқытудың екінші жетекші түрі тәжірибелік сабақтарда «креативтілік – 

сәнді сөзі», «педагогикалық креативтілік қазіргі заманғы мұғалімнің талап 

етілетін сипаттамасы ретінде», «инновациялар мен дәстүрлер: қарсы және 

қарсы» кәсіби-бағытталған семинарлар өткізілді, ол кезде креативтілік жайлы 

білімді бекіту және оны дамыту, сонымен қатар пікірталас барысында 

аналитикалық дағдыларды қалыптастыру өтті.  

Жаңа идеяларды іздестіру кәсіби бағытталған семинарлардың мазмұнына 

технологияларды әзірлеу мен инновациялық ортадағы технологиялар, 

стереотиптерді бұзу және түрлендіру технологиялары, көрнекі креативтілік 

технологиялары, шығармашылық қабілеттерді дамытуды қамтитын 

технологиялар, сонымен бірге сарапшылардың қатысуымен контекстік оқыту 

технологиялары, шығармашылық, қарама-қайшы формулалар, мысалы, «миға 

шабуыл», элементтерімен пікірталастар, оқу конференциялары және 

проблемалық жағдаяттарды модельдеу, «Алты ойлау қалпағы», «Фокальды 

объектілер әдісі», «Миға кері шабуыл», эмпатия әдісі және т.б. сияқты креативті 

қарама-қайшылықтарды тұжырымдау, «Сэндвич әдісі», инверсия әдіс, 

ассоциаграммалар кіреді. 

Аталған кәсіби бағыттағы семинарлардың құрылымы келесідей кезеңдерді 

қамтамасыз етті: талқылауға арналған сұрақтар, сабақтың тақырыбын, мақсаты 

мен міндеттерін белгілеу, көзқарастарды білдіру, осы көзқарастарды 
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жақтаушылардың сөздері, қарсыластардың сөздері, қорытындылау, өз бетінше 

жұмыс тапсырмаларды жариялау.  

Сонымен қатар келесі жұмыс режимдер семинарлар құрылымында 

қолданылды: оқытушы-студент (оқытушының  студенттер тобымен жұмысы), 

студент-студент (бір студенттің қалған топпен жұмысы), студент-студент (топ 

аралық жұмыс), студент-студент (жұптық жұмыс). Кәсіби бағыттағы семинарлар 

студенттердің өзара әрекеттесуіндегі кедергілерді жеңуге, өз ойын «кәсіби тілде» 

жеткізе білуге, өз көзқарасын дәлелдеуге деген сенімсіздікті жоюға, басқалардың 

пікіріне шыдамдылықпен қарау қабілетін дамытуға бағытталған болатын. 

Біз студенттердің эксперименттік жұмыстың айқындаушы кезеңінде 

кәсіби-педагогикалық іс-әрекетке ынтасының әлсіздігі туралы ақпарат алдық. 

Эксперименттік жұмыстар бойынша алынған ақпараттарға сүйнен отырып, біз 

студенттің өздері таңдаған мамандығына қызығушылықтарын арттыруға, өзін-

өзі кәсібитануға  ынталандыру мақсатында, шығармашылық кәсіби іс-әрекетке 

ынталандыруға бағытталған «Жеке тұлғаның креативтілігін дамыту» 

тренингін әзірледік. Болашақ мұғалімдерге бұл тренинг педагогикалық іс-

тәжірибе процесінде туындайтын нақты кәсіби жағдайларды нығайтуға, болашақ 

мұғалімдерді педагогикалық тәжірибеге дайындауды әр қырынан қарастыруға, 

топтарда жағымды эмоционалдық атмосфераны құруға, сонымен қатар 

студенттердің педагогикалық тәжірибедегі шығармашылық қажеттіліктерін 

өзекті етуге мүмкіндік берді. 

«Жеке тұлғаның креативтілігін дамыту» тренингтік бағдарламасы 

мектеп психологы, болашақ маманның жоғары сынып оқушыларының 

шығармашылығын дамыту бойынша жұмысының нақты практикалық құралы 

болып табылады.  

Бағдарламаның ерекшелігі – күрделі ұйымдастырылған жеке білім ретінде 

шығармашылықтың дамуына әсер ететін факторлардың тұтас жиынтығы. 

Психологиялық тренинг жеке тұлғаны оқыту мен дамытудың тиімді құралы 

ретінде кеңінен қолданылады. Тренингтің қатысушылардың өздерінің 

психологиялық ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін түсінуін тереңдетудегі, өзін-

өзі дамытуға тұрақты мотивацияның пайда болуындағы маңызы жалпыға 

белгілі. Сонымен қатар, бұл практикалық психологқа жеке тұлғаны тереңірек 

және жан-жақты зерттеуге, оқушылардың әлемге деген көзқарасына әсер етуге 

мүмкіндік береді. 

Бағдарлама маманның жоғары сынып оқушыларымен (15-17 жас) жұмыс 

істеуіне арналған және оның мақсаты қатысушылардың креативтілігін дамытуды 

қамтамасыз ететін психологиялық жағдайлар жасау болып табылады. 

 Бағдарлама креативтілікті шығармашылықтың психологиялық тұрғыдан 

қалыптасуына ықпал ететін тұрақты, күрделі ұйымдастырылған тұлға білімі 

деген пікірге негізделген. 

Болашақ мұғалімнің шығармашылық қабілеттерін дамытуға оң 

мотивациясы кәсіби маңызды мәселе ретінде жеке-бағдарланған жаттығулардың 

әртүрлі әдістерін қолдануында екені анықталды. Болашақ мұғалімдердің 

шығармашылық қабілеттерін, дамытуға көзқарастарын қалыптастыру бірқатар 

маңызды кәсіби міндеттерді шешуге мүмкіндік берді. Студенттерге олардың 
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қандай дағдылары бар және бұл дағдылардың шектеулері туралы білім беру; 

олардың өздігінен білім алуға деген ұмтылысын дамыту (әсіресе оқуда белгілі 

бір олқылықтар тапса); Біліктілікті арттыруда педагогикалық тәжірибенің жаңа 

мүмкіндіктерін ашуға деген ұмтылысты дамыту. 

Тренингте болашақ мұғалімді іскерлік ойындарға қосу да қамтылды:  

1. «Мен мұғаліммін», мұнда бір студент дайындалған сабақтың үзіндісін 

орындаса, басқа студенттер оқушы ретінде әрекет етті;  

2. «Мұғалім мен оқушы: құндылықтар пирамидасы», онда қатысушылар 

оқыту немесе тәрбиелеу процесінде шешілетін нақты мәселе контекстінде 

құндылықтар пирамидасын жасайды;  

3. «Сабақтағы шығармашылық», онда қатысушылар сабақтың әр қадамын 

сабақтың сапасын арттыратын ықтимал шығармашылық элементтермен 

байланыстырды.  

4. «Білім беру мүсіні» бар, онда қатысушылар мүсіннің барлық маңызды 

элементтерін «мүсіндеп», мұғалімнің, сабақтың, оқушының, ата-ананың, мектеп 

директорының, сыныптың «мүсіндерін» салумен қатар, мүсінге тән барлық 

маңызды элементтерді мүсіндеді.  

Әрбір ойынның соңында қатысушылардың іс-әрекетіне педагогикалық, 

оқу-әдістемелік талдау жасалды. Осы тектес іс-шаралар студенттерге 

толыққанды сабақтарды дамыту,  жобалау, сонымен қатар өзін-өзі бақылау, ішкі 

бақылау және кәсіби маңызды жеке қасиеттер мен дағдыларды өзін-өзі дамыту 

бойынша тапсырмаларды орындау үшін дайындық кезеңі болып табылады.  

Болашақ мұғалімдерді тренинг аясында сабақты жобалауда 

шығармашылыққа баулу мақсатында өткізілген «Болашақ мұғалімдердің 

әдістемелік шеберлік байқауының» маңызы зор болды. 

Оқыту жүйесіне практикалық негіздер бойынша сонымен бірге, 

оқытушылар өткізетін шеберлік сабақтары кіреді, оның мақсаты студенттердің 

сабақта креативтілік технологияларды пайдаланудың теориялық және көрнекі-

субъективті түсінігін қалыптастыру; студенттердің өзіндік педагогикалық іс-

әрекетін даралауға, оған шығармашылық бастаманы енгізуге, оқушылармен оқу-

тәрбие жұмысында педагогикалық жаңалықтарды іздестіруге және қолдануға 

қызығушылықтарын арттыру; өзін-өзі тәрбиелеу мен білім алу барысында 

креативті технологияларын меңгеру, сонымен қатар студенттерді тәжірибеде 

мұғалімдердің озық тәжірибелерімен таныстыру болып табылады. 

Студенттерге практика барысында әрқайсысына жеке тапсырмалар 

берілді. Жеке тапсырмалардың мазмұнына мысалдар арқылы тоқталайық:   

1-жеке тапсырма: Қазіргі уақыттағы үш шығармашылық 

технологияларды сипаттаңыз (таңдау бойынша). Әрқайсысы  сабақтың қай 

кезеңінде және осы технологиялық мәселені шешу үшін қалай қолдануға 

болатынын жазыңыз. Сипатталған әдістердің бірін пайдаланып сабақ жоспарын 

(таңдау бойынша) жасаңыз. Өтілген сабақтың өзін-өзі талдауын жасаңыз.  

2-жеке тапсырма: креативтіліктің басты көріністерін сипаттап беріңіз. 

Сабақ жоспар-конспектісін даярлап, шығармашылық сабақтың ерекшеліктеріне 

сабақтың қай кезеңдері сәйкес келетінін анықтаңыз. Сабақтарға қатысып 



 
 

116 
 
 

отырған сыныптастарыңның шығармашылық типке сай келетіндігіне талдау 

жасаңыз. 

3-жеке тапсырма: Сабақ барысында қолданылған қазіргі заманғы 

инновациялық білім беру және оқытудың технологиялары бойынша жаңа 

әдебиеттер тізімін жасап шығыңыз. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту үшін инновациялық технологиялардың бірі бойынша презентация 

дайындап, оны іске асырудың ұтымдылығын дәлелдеңіз. Сонымен қатар, 

сабақтағы тәжірибенің негізі болып табылатын білім беру ұйымдары  

мұғалімдерінің креативтік технологияларды пайдалану қабілетін жасаңыз 

(сауалнама, мәліметтерді талдау). 

Қорытынды конференцияда жеке тапсырмалар тексеріліп, дөңгелек 

үстелді ұйымдастыру кезінде талқыланды, сонымен бірге студенттер орындаған 

жеке тапсырмаларды жоба түрінде көрнекі құралдарды пайдаланып, мәліметтер 

арқылы ұсынылды. Жобаның тұсаукесерінен кейін жобаның іске асырылу 

сапасын талдау үшін топтық пікірталас ұйымдастырылды. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне қатысуы шығармашылық 

қабілеттерін, дербестік пен бастамашылдықты, өзін-өзі тәрбиелеуді, өзін-өзі 

дамытуға ынталандыруға бағытталғанын атап өткен жөн. Жыл сайынғы ғылыми-

тәжірибелік конференцияларға, Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік 

конференцияларға қатысқанда студенттер осы креативтілікке аса мән берулері 

қажеттігі баса айтылды. 

Болашақ мұғалімдердің алғашқы ұйымдастырушылық шарттарды іске 

асыру тәжірибесі олардың кәсіби іс-әрекеттерінің қажетті сапасы ретінде 

креативтілік қабілеттерін дамытуға қызығушылықтарын арттыру ғана емес, 

сонымен қоса, оқу-тәрбие және білім беру мәселелеріндегі әртүрлі міндеттерді 

шешудің шығармашылық жолдарын іздеуде белсенділікпен қатар 

шығармашылық жағынан өзін-өзі дамытуға мүдделі екенін көрсетті және олар 

зерттеуді қажет ететін жағдайларды өздері бастап, сонымен қатар 

шығармашылық өзін-өзі дамыту үшін бастапқы құндылық бағдарларының 

белгілерін көрсетеді. 

Ал енді, екінші ұйымдастырушылық шарттың орындалуына тоқтала 

кетейік. Бұл жерде кәсіби бағдарланған оқу-шығармашылық міндеттер кешенін 

жүзеге асыру (оқушылардың жеке тұлғасын орталықтандыру; креативтік білім 

беру процесін қалыптастыру; шығармашылық өзара әрекетті ұйымдастыру 

кәсіби өзін-өзі белсендірудің біртіндеп күрделенуінің логикасында) ол 

студенттердің кәсіби, оқу-тәрбиелік және шығармашылық міндеттерін шешу 

арқылы іске асырылды, біз оны болашақ мұғалімдердің шығармашылық іс-

әрекетін студенттің жағдайды түсінетін және кәсіби мамандардың көмегімен 

проблемаларды шешетін іс-әрекеті тұрғысынан дамытудың жетекші формасы 

деп санадық, сонымен қатар студенттер пәндік білімі мен шығармашылық 

қабілеттері арқылы кез-келген қиындықтарды шеше алатынын көрсетті. 

Кәсіби бағытталған оқу-шығармашылық тапсырмалардың ұсынылатын 

түрлері (оқушылардың тұлғасын орталықтандыру – шығармашылық білім беру 

процесін құру; шығармашылық өзара әрекетті ұйымдастыру – кәсіби өзін-өзі 

тәрбиелеуді белсендіру) олардың мазмұнының күрделілік деңгейіне сай іске 
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асырылды; (репродуктивті-проблеманы шешу үшін теориялық білімді жүйелеу 

керек, білім элементтері арасындағы логикалық байланыстарды іздеу арқылы 

ішінара іздеу, шешу жұмыстары іске асырылды, ал өнімді шешуге тапсырма 

шартының жетіспейтін элементтерін іздеу және оны шешу алгоритмін өз 

бетінше жобалау жұмыстары қажет. Болашақ мамандық туралы кәсіби қызметтің 

құндылық мағынасын идеялармен байланыстыруға, кәсіби қызметтің маңызын 

ұғынуға, кәсіби қызметтің толыққанды бейнесін қалыптастыруға негізделген. 

Кәсіби бағытталған оқу және шығармашылық тапсырмалардың мысалдары 4-

кестеде көрсетілген.  

Біз құрастырған оқу-шығармашылық тапсырмалар жаттығулар түрінде 

жүзеге асырылды, олардың орындалуы ауыспалы мазмұндағы бір жағдайды 

қайталауды білдіреді. Осы немесе басқа проблемаларды шешу кезінде студент 

сабақта оқу үрдісін жобалау дағдыларын пайдалана отырып, белгілі бір бөлім 

бойынша теориялық білімді «алуы» және оны берілген жағдаймен салыстыруы 

қажет болды. 

Біз болашақ мұғалімнің жаттығуы барысында мынандай сұрақтар қою 

арқылы мынадай ойлау логикасын түсінуіне қол жеткіздік:  

Менің алдымда қандай мақсат-міндет тұр? Менде не бар?  

Менің пайдалануыма қажетті заттың белгілері қандай?  

Тақырыптардың қандай мүмкіндіктерін проблеманы шешу үшін 

пайдалануға болады?  

Қолымда бар заттардың жәрдемімен мәселелерді шешу үшін қандай 

әдістерді қолдануға болады?  

Сонымен қатар, мұнда студенттер мәселелерді шешу алгоритмдерін 

пайдаланды: проблемалық жағдайды ұғыну және оны вербализациялау; керекті 

мәліметті әртүрлі әдістермен іздеу арқылы, соның ішінде диагностикалық 

әдістерді пайдалану; мәселені сұрақтар мен қажетті әрекеттер тобына және 

керекті іс-әрекеттерге аудара білу; проблемаларды шешу жолдарын әзірлеу; 

құралдарды таңдау және таңдауды негіздеу (дәлелдеу); тұжырымдалған 

шешімдерді бағалау; этикалық және құқықтық нормалардың ұсынылған 

шешіміне сәйкестігін анықтау; шешімді мәтін түрінде жазып ұсыну болды. 

Оқу-шығармашылық кәсіби бағытталған тапсырмалардың әртүрлі түрлері 

болды және белгілі бір дағдыларды студенттердің көрсетуі арқылы ашылды: 

- оқушылардың жеке тұлғасын орталықтандыру (балалардың жас және 

жеке ерекшеліктеріне сай келетін, қойылған мақсаттарға дұрыс келетін 

таңдалған диагностикалық құралдармен оқушылардың оқу үлгерімін, пәнді 

игеруінің ұтымдылығын байқап, бақылау мүмкіндігі); 

- білім беру қарым-қатынасына қатысушылардың өзара әрекетін 

ұйымдастыру үшін шығармашылық формалар мен технологияларды жобалау 

және қолдану қабілеті арқылы, яғни шығармашылық қарым-қатынасты 

ұйымдастыру; 

- краетивті оқу үдерісін дамыту (оқу мақсаттары мен оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне сай келетін креативті білім беру технологияларын таңдай білу, 

сонымен қатар инновациялық ортада балалардың креативтілік қабілетін 

дамытуды педагогикалық қамтамасыз етуді іске асыру); 
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- өзін-өзі кәсіби тәрбиелеуді белсендіру (өзіндік шығармашылық іс-

әрекетті талдау және одан әрі кәсіби өсу траекториясын құру негізінде кәсіби 

өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу әдістерін, формалары мен 

технологияларын таңдай білу). 

Оқу-шығармашылық тапсырмалардың ұсынылып отырған стандартты 

емес шығармашылық сипаттамалары оларды шешудің жалпы ережелерінің 

жоқтығымен, әдеттегі нысандардан, әдістерден және проблемаларды шешу 

алгоритмін таңдауға шығармашылық көзқараспен анықталды. Студенттер 

университетте оқу процесі барысында оқу-шығармашылық міндеттер алды, 

сонымен бірге оларды шешу үшін белгілі бір пән бойынша белгілі бір білім 

деңгейі қажет болды, соған байланысты міндеттердің шарттары оқыту кезеңіне 

сай түзетілді. Мәселен, студенттер тақырыбын меңгергеннен кейін оқытылатын 

материалға сәйкес жаттығулар орындалса, практикалық сабақтарда 

жаттығуларға сәйкес фонетикалық жаттығулар жүргізді. 

Аталған жаттығулардың бірі типтік шығармашылық дамытушылық 

тапсырма болды, онда кез-келген қарапайым тақырыпты пайдаланудың жүз 

түрлі әдісін ойлап табуға тура келді, алайда бұл тапсырманы біз шет тілі 

сабағының шарттарына сай бейімдеп бердік. Осылайша, студенттерге 

қолшатырлар, шарикті қаламдар, терезелер, қолғаптар, бор, қағаз қайықтар, 

қабырға күнтізбелері, тұлыптар және т.б. сияқты заттарды пайдалану арқылы 

фонетикалық жылытуды қайта ойлап табу ұсынылды. Бұл мәселені шешудің ең 

қарапайым жолы борды тікелей мақсатына түрлі фонетикалық жаттығуларда 

жазу құралы ретінде пайдалану болды. 

Екінші қарапайым шешім – нақтылы бір дыбыс пен оның «жұбын» айтуды 

үйрену үшін сөздің дыбыстық бейнесін пайдалану болды. Бұл шешімді кіріспе 

диагностика кезеңінде шығармашылық жағынан төмен нәтиже көрсеткен 

студенттер қабылдады. Бұл мәселені шешудің ең креативті шешімдері мыналар  

болды: бордың бөліктерін сындыру және оларды «жұптар» іздеу ретімен 

оқушыларға таратып, карталарды тарату бойынша транскрипцияның 

бөліктерінен сөздер құрастыру; борды ұстаған оқушыға белгілі бір дыбысқа 

немесе сөзге фонетикалық жұпты айту үшін доп түрінде бор лақтыру; 

айтылымның интонациялық безендірілуін көрсету үшін ұзын қылышты 

қолданыңыз (студенттер семсерді созылған қолдарына диагональ бойынша 

орналастырады және сол немесе оң жағын көтереді); «тізбек» режимінде жұмыс 

істегенде борды таяқша ретінде пайдалану; Тақтадағы белгілі бір дыбыстарды 

белгілеу үшін түрлі түсті қарындаштарды пайдаланыңыз. Белгілі бір дыбысты 

білдіретін сөздегі буындарды сипаттау үшін әртүрлі түсті борды пайдаланыңыз, 

ал үстелдегі сөздің орналасуы бор бөліктерінен келеді. Мұндай нұсқаларды 

қолжетімділік диагностикасында шығармашылықтың жоғары және орташа 

деңгейін көрсеткен студенттер білдірді. 

Оқу және шығармашылыққа кәсіби бағытталған тапсырмаларды орындау 

кезінде, олардың мысалдары 3-кестеде келтірілген. Айта кететін тағы бір жайт, 

студенттердің әрбір педагогикалық құбылысты бақылау, талдау қабілеттері 

байқалды. Іс-тәжірибе барысында студенттер өз шешімдерін жеке күнделікке 

жазды, ол оқу тәжірибесі кезінде олармен бірге жүрді, онда шығармашылық 
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динамикасын есепке алу жұмыстары да ескеріліп жүргізіліп отырды, оқытушы-

тәлімгер мен іс-тәжірибе жетекші студент орындаған жұмысының ерекшеліктері 

мен бағасын атап өтті, жазбаша практикалық тапсырмаларды орындады және 

студенттің нақтылы бір проблемалары бойынша ойларын жазып алды. Нақты 

сұрақтар мен шығармашылық есептерді шешу нұсқалары бойынша кәсіби 

бағытталған жоспарланған сабақтар жазылды, диагностикалық тапсырмалар 

орындалды, сонымен бірге жеке даму сауалнамалары толтырылды. 

Жеке күнделікке негізгі мазмұннан басқа сабақтың интроспекциясы, 

дөңгелек үстелдер және кәсіби материалдар, жеке кеңестердің жазбаша 

нәтижелері ендірілді. Болашақ мұғалімнің  педагогикалық практикасын дәстүрлі 

іске асыру аясында көрсету мақсатында жеке практикант  күнделігінің 

құрылымы сондай-ақ міндетті педагогикалық практиканың процесі жүрді. 

Сонымен бірге жеке күнделік педагогикалық практика жетекшілерінің де, 

студенттің де жеке және кәсіби жетістіктерін бақылауға және бағалауға 

мүмкіндік берді, сонымен қатар педагогикалық рефлексия мен диагноздың 

құралы болды. 

Жеке күнделіктерді болашақ мұғалімдердің креативтілік қабілеттерін 

дамытуда пайдаланудың басты міндеттері келесідей:  

- оқуға және кәсіби іс-әрекетке деген ынтасын арттыру;  

- білім алушылардың өзіндік кәсіби әлеуеті жайлы түсініктерін 

қалыптастыру, студенттердің біліктілігін арттыруға кәсіби қызығушылықтарын 

қалыптастыру;  

- шығармашылық және инновациялық технологияларды тәжірибеге 

енгізуге дайындықты қалыптастыру;  

- болашақ мұғалімдердің құндылық бағдарларын дамыту болып табылады. 

Қорыта айтқанда, екінші ұйымдастырушылық шартты іске асыру – 

оқытудың қазіргі заманғы әдістері мен технологияларын пайдалана білуге, білім 

беру ортасының шығармашылық және инновациялық технологиялар арқылы оқу 

нәтижелеріне қол жеткізу мүмкіндігіне, жүйелі теориялық және практикалық 

білімдерді қалыптастыруға және дамыту үшін пайдалана білуге бағытталған. 

Білім беру және оқыту, дамыту саласындағы ғылыми-зерттеу мәселелерін шешу, 

сондай-ақ білім беру тәжірибесіне түпнұсқа идеяларды енгізу тәжірибесін 

күшейтуге мүмкіндік жасайды. 

Үшінші ұйымдастырушылық шарт, студент пен студенттің өзара әрекетін 

ұйымдастыру арқылы құрылған («студент-оқушы», «студент-студент», 

«студент-мұғалім», «студент-жетекші», «студент-жұмыс беруші» креативті 

өзара әрекеттестігін іске асыру) әр студенттің оқу үдерісіне араласуына ықпал 

етті, өзара әрекеттесу нәтижелерінің рефлексиясын ұйымдастырды. 

Студенттерді өзін-өзі бағалауға және өзін-өзі дамытуға ынталандырды. 

Эксперименттік жұмыстың қалыптастырушы кезеңінде өзара әрекеттерді 

ұйымдастыру білім беру үдерісінің міндеттерін бірігіп шешу мақсатында 

«студент – оқушы», «студент – студент», «студент – мұғалім», «студент – 

практика жетекшісі», «студент–жұмыс беруші» режимдерінде өзара 

әрекеттестікке қол жеткізу мақсатында ұйымдастырылды. 
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 Әлеуметтік желілердің бірінің платформасында аталған шартты жүзеге 

асыру үшін онлайн режимінде құрылған және педагогикалық тәжірибенің уақыт 

шектеуінсіз білім беру қарым-қатынастарына қатысушылардың шығармашылық 

өзара әрекеттесуін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін виртуалды тестілеу 

әдістемесі пайдаланылды. Студенттерге, мұғалімдерге және педагогикалық 

тәжірибе жетекшілеріне виртуалды аудитория сабақтың мазмұны мен талдауы 

бойынша бірлесіп жұмыс істеуге, сабақты жобалаудың практикалық мәселелерін 

талқылау кезінде өзара әрекеттесуге, шығармашылық технологияларды бірлесіп 

іздеуге, дәлелді түсініктеме беруге мүмкіндік берді. Платформада әрбір 

қатысушының жеке «офисі» болды, онда аннотациялар, бейнероликтер, 

сабақтарға талдаулар, оқу-әдістемелік құралдар, жеке және іске асырылған 

әзірлемелер, жеке жобалар, студенттердің оқу іс-әрекетінің өнімдері 

орналастырылды. Жеке кабинеттен басқа, басқа қатысушылардың проблемалық 

мәселелерді талқылауы үшін виртуалды сыныпта орын бөлінді. Педагогикалық 

тәжірибе барысында виртуалды сыныпқа қатысушылар күн сайын бір-бірінің 

кабинеттерін аралап, проблемалық мәселелер бойынша өз пікірлерін білдіріп, 

педагогикалық тәжірибенің жалпы мәселелері бойынша пікірталас 

ұйымдастырып, сабақтан алған әсерлерімен бөлісті. 

Біз виртуалды сыныпты ұйымдастыру барысында сөз етіп отырған 

технологияны барынша ұтымды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кейбір 

принциптерді басшылыққа алдық: кері байланыс принципі (білім беру 

қатынастарының әрбір қатысушысы барлық талқылауларға қатысуы керек); жеке 

тәжірибе принципі (дәлелдеу кезінде қатысушылар жеке тәжірибеге сүйену 

керек болды); үздіксіз өзгеру принципі (виртуалды сыныпқа қатысушылар 

өздерінің «оқуларын» дидактикалық материалдармен, бейнероликтермен және 

лекциялық конспектілермен үнемі толықтырып отырады); білім көші-қон 

принципі (студенттер өздерінің «әдістемелік портфолиосын» әріптестерінен 

алған әдістермен, әдістемелермен, технологиялармен толықтыруға тура келді). 

Болашақ мұғалімдердің мектептегі кәсіби қызметіне ұтымды 

интеграциялануына виртуалды сыныпты жүзеге асыру әсер етті, бұған 

студенттердің кері байланысы дәлел. Ләйлі А. «маған мектепте ыңғайлы 

бейімделуге виртуалды сынып көмектесті, себебі мен қандай да бір 

қиындықтарға тап болғанымды ғана емес, сыныптастарымен осы тектес 

проблемаларды талқылауды менде түсіндім». Болат Б. «тәжірибе жетекшісінің 

қолдауы виртуалды сыныпта маған көп көмектесті, себебі кейбір кезде сұрақтар 

туындады, сол себептен қысқа мерзімде жауап алу қажет. Бұл күнделікті 

виртуалды сыныпта орын алды». Сәуле С. «жұмыс істеуге барғанда, виртуалды 

сыныптың арқасында менде пайдалануға болатын көптеген әдістер мен 

технологиялар бар. Жас мұғалімдерге қиын соғады, себебі олар жасанды банкін 

табуға мәжбүр, ал бізде оңай пайдалануға болатын чемодан бар».  

Креативті өзара іс-қимылды іске асыру «Студент – оқушы» режимінде 

мектептерде педагогикалық пракгикадан өту барысында студенттер өткізетін 

сабақтарда, сыныптан тыс іс-шараларда жүргізілді. Студенттер оқу процесінде 

игерілген креативті әдістер мен технологияларды қолданды, сондай-ақ өзара іс-
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қимыл және ынтымақтастық технологияларын пайдалана отырып жобаланған 

креативті сабақтарды жүзеге асырды. 

 «Студент-оқушы» режимінде креативті өзара әрекеттестіктің жүзеге 

асырылуы сабақта өтті, мектептен тыс оқу іс-шаралары мектептегі 

педагогикалық іс-тәжірибе кезінде студенттермен жүргізілді. Студенттер оқу 

үдерісінде игерілген шығармашылық әдістер мен технологияларды қолданды, 

сонымен қатар өзара әрекеттестік және ынтымақтастық технологияларын 

пайдалана отырып жобаланған креативті сабақтар жүргізді. 

 Креативті өзара іс-қимылды ұйымдастыру кезінде «Студент – студент» 

студенттер бір-бірінің сабақтарына қатысу барысында орындаған практикалық 

тапсырмалар қолданды. Педагогикалық тәжірибеден алынған тапсырмалардың 

мысалы ретінде мынаны береміз: 

1. Пән бойынша курстан өту. Мұғалімнің оқу-тәрбие процесіне қандай 

шығармашылық элементтерді енгізгенін анықтау.  

2. Сабақта мұғалімнің шығармашылық қабілеті мен ілеспе қасиеттерінің 

жоғары деңгейін көрсеткен «күшті» сәттерді, мұғалім зерттеген қасиеттерді 

көрсетпейтін «әлсіз» сәттерді және «қиын» сәттерді анықтау үшін сабақты 

талдаңыз. Дәстүрлі оқыту принциптерін ұстану сабағы.  

3. Талдау нәтижелерін талқылау, практикалық ұсыныстарды тұжырымдау 

және белгілі бір сабақтың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, белгілі бір жұмысты орындау нұсқаларын 

ұсыну. 

Студенттер сабақтарға қатысқаннан кейін әр сабақ талқыланып, оқушылар 

топтық, жұптық жұмыс түрінде өз пікірлерін талдап, салыстырып, кәсіби түрде 

дәлелдеді. Жұптық жұмыс принципі. Жұптық жұмысқа қатысуды талдау. 

Сабақты талқылау барысында оқушылар кесте құрады, онда олар келісетін және 

оқушылардың әртүрлі пікірлерін көрсететін нүктелер көрсетілген. 

Әр жұптан бір оқушы кестені толтырғаннан кейін «Сәйкес пікірлер» және 

«Әртүрлі шолулар» бағандарында шешім қабылдады, содан кейін жетекші әрбір 

шешімді талқылады. Жоғарыда атап өткеніміздей, жұптық жұмыста оқушылар 

көбінесе бір-бірімен келіседі, көбінесе «әртүрлі пікірлер» бағанасын бос 

қалдырады. Дегенмен, бұл форматта топпен жұмыс жасай отырып, студенттер 

сабақтың жақсы және жаман жақтары туралы өз пікірлерін білдіруден 

тартынбады. Пікірталасқа университет практикасының меңгерушісі қатысып, 

жалпы шешім қабылдауда қиындықтар туындаған жағдайда сұрақтар қойып, 

қате немесе әдістемелік қателер болған жағдайда студенттердің жауаптарын 

түзетіп, талқылауды қажетті бағытқа бағыттап, жалпы шеңбер құрды, 

талқылады. Шығармашылық өзара әрекеттесу процесінде студенттер 

педагогикалық тәжірибе барысында шығармашылық әдіс-тәсілдерді сабақта 

қолдану жолдарын белсенді түрде ұсынды. «Оқушы-оқушы» режиміндегі 

шығармашылық өзара әрекеттесуде рефлексивті-бағалау тапсырмалары әдістер 

мен жетістіктер көрмесі түрінде қолданылды, мұнда оқушыларға виртуалды 

сыныпта аннотациялар мен бейне үзінділер берілді, бағалау сабағының басқа 

қатысушылары өзара әрекеттесу мүмкіндігін талдау жасады. 
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    Студент-мұғалім арасындағы креативтілік өзара әрекеттесу шеңберінде 

студенттер практикалық-оқытушылар базасының меңгерушілерінен жеке 

консультациялар алу мүмкіндігіне ие болды, олар студенттерге сабақты 

жоспарлауға, өткізуге және түсінуге, сонымен қатар тақырып бойынша жұмыс 

жасауға көмектесті. Эмоционалдық стресс пен сенімсіздікті стандарттауды 

ойлайды. Дегенмен, студенттер кәсіби даму, мансаптық өсу, мектептегі жұмыс, 

мансаптық мотивация туралы жеке әңгімелесу үшін жеке кеңес беруді жиі 

қолданатыны атап өтілді. Мысалы, студент Алма А. жеке консультациядан кейін 

ол өзінің жеке күнделігіне мұғалім мамандығын «өте перспективалы» деп 

санайтынын жазды, өйткені мұғалім студентпен мүмкін болатын жалақы және 

мансаптық өсу туралы ақпаратпен бөлісті, бірақ ол ұстаз болғысы келетініне 

күмәнданды. Сонымен қатар, «студент-мұғалім» өзара әрекеттестігі аясында 

«Педагог бейнесі кәсіби табыстың негізі», «ХХІ ғасырдағы шығармашылық 

білім», «Призвание-мұғалім» бірлескен шығармашылық жобалары бойынша 

жұмыстар жүргізілді, мұнда студенттер мұғалімдермен бірге жаңа мұғалімдер 

болды, онда мұғалімдермен бірлесіп студенттер жаңа педагог бейнесін жасады. 

Мұғаліммен бірлесе отырып, «Студент – практика жетекшісі» режимінде 

креативтілік өзара әрекеттесу кезінде әр студент сабақтың мазмұнына сәйкес 

шығармашылық элементтерді енгізе отырып, сабақты дамытады және 

рәсімдейді. Сонымен қатар, нақты уақыт режимінде немесе виртуалды 

аудиториялық сессиядан кейін дәстүрлі пікірталас кезінде әрбір студенттің 

«кәсіби портфолиосында» жазылуы мүмкін тыңдаушылар қолданатын 

шығармашылық тәсілдер, әдістер мен технологияларды анықтау үшін талдау 

жүргізілді. «Кәсіби» немесе «әдістемелік портфолио» –мұғалімнің бір жерден 

көру, білу, есту, оқу, т.б.  бұл жазылатын, сақталатын немесе қолданылатын 

оқыту әдістері  деп аталатынын түсіндірдік. 

Жалпы айтқанда, әрбір студент өзінің «қоржынын» шығармашылық 

тәсілдермен және әдістермен толықтырды, содан кейін ол өз сабақтарында қайта 

жасай алады. Біз портфолиодағы жазбалар неғұрлым көп болса, оқушы соғұрлым 

сабақты құрастыру мен жеткізуде сенімдірек болатынын және тіпті портфолиоға 

енгізілген әдістерді қолданбайтынын атап өттік. Тыңдаушы қажет кезде 

пайдалана алатын белгілі бір базаның болуы оған оң психологиялық және 

эмоционалдық қолдау көрсетті. 

Сондай-ақ, тәжірибенің соңында студенттердің тек 25% өз сабақтарын 

құрастыру кезінде «портфолионы» белсенді пайдаланғанын, 31% «портфолио» 

әдісін бес реттен артық қолданбағанын және 44%-ы студенттер «портфолионы» 

мүлде пайдаланбады. Бұл топтарда бәсекелестік ортаның қалыптасуына 

байланысты, әр оқушы шығармашылық әдіс-тәсілдерді іздестіру және жүзеге 

асыруда өз зерттеулерінің нәтижелерін ұсынғысы келді. Мұндай салауатты 

бәсекелестік орта болашақ мұғалімдердің шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға және педагогикалық тәжірибеде студенттердің шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға қуатты ынталандыруға айналды. 

Студенттерге шығармашылық үлестірмелі материалдар мен көрнекі 

құралдар жазу үшін де жеке күнделіктер пайдаланылды. Әр үлгі шығармашылық 

және әдістемелік әлеуеті тұрғысынан талданды. Сонымен қатар, әрбір модель 
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бойынша студент өз бетінше белгілі бір материалды пайдалану тиімділігін 

арттыру үшін өзгерістер енгізе отырып, оны өзгертудің бес әдісін әзірледі. 

Жетістіктер көрмесінде ұсынылған жеке жоба түріндегі тәжірибені жалпылау 

рефлексиялық дағдыларды дамытуға әсер етті. 

Өзара креативті іс-әрекетті жүзеге асыру мақсатында маңызды болып 

«қарым-қатынас әліппесі педагог жұмысындағы ауызша қарым-қатынас 

құралдары», «дана тыңдаушы», «білім беру субъектілерінің қарым-қатынас 

стратегиялары», сондай-ақ жұмыс берушілерден университет пен мектептер 

базасында «студент-жұмыс беруші» өзара іс-қимыл контексінде өткізілетін 

әдістемелік семинарлар («ЖОО-ның қандай түлегі мектепке қажет», «үздіксіз 

оқыту: жақтап және қарсы», «мамандықтағы үздікті өзін-өзі таныстыру» орын 

алды. 

Болашақ мұғалімдердің педагогикалық практика арқылы креативтілігін 

қалыптастырудың ұйымдастырушылық шарттарын ұтымды іске асырудың 

мысалдары студенттерді педагогикалық практиканың соңында жеке күнделікке 

жазу болып табылады. Мәселен, студент Дана К. «маған күнделік мұғалімнің 

педагогикалық қызметінің ең маңызды критерийлері жайлы ойлануға 

көмектесті, мен университетте оқудан бас тартудың жеткіліксіз екенін ұғындым, 

кәсіби дағдыларыммен жұмыс жасау өте маңызды»деп атап көрсетті. Сағира С. 

«мұғалімнің жұмысында шығармашылықтың өте маңызды екенін түсініп, жалпы 

шығармашылықтың мән-мағынасын ұғындым, ендігі кезекте өзімнің креативті 

әлеуетімді саналы түрде дамыту қажеттігін түсіндім. Шығармашылықты дамыту 

бойынша жұмыс педагогикалық тәжірибеге дейін маған сабақты жоспарлау 

барысында өз бойымдағы қорқынышты жеңуге көмектесті, бір сәтте балалар 

менің сабағымды ұнатпайды ма, әлде мен әдістемелік қателік жіберемін бе?-деп 

ойладым». Маражан К. келесі пікірін білдірді: «мен өз сабақтарымды және басқа 

студенттердің немесе мұғалімдердің сабақтарын талдауды және педагогикалық 

проблемаларды талқылауды меңгердім. Университетті бітіргеннен кейін мен 

мұғалім болып жұмыс істегім келеді, өйткені бұл мамандық маған дұрыс 

болатынын ұғындым, себебі менде оған керекті жеке қасиеттердің бір бөлігі 

бар». 

Тәжірибедегі әрбір студент үшін біз өзара әрекеттесуді бақылауға 

мүмкіндік беретін шығармашылық әрекеттестік траекториясын жасадық, 

сонымен бірге студентті оқу қарым-қатынасының басқа қатысушыларымен 

белсенді әрекеттесуге және өзін-өзі тәрбиелеуге ұмтылуға ынталандырды . 

Жеке күнделікті егжей-тегжейлі және нақты толтыруға мотивациялық 

назар күнделік материалдарын талқылау кезінде достық атмосфераны құру, 

студенттердің оң тәжірибесін пайдалану, психологиялық жағдайларды шешуде 

және психологиялық кедергілерді жеңуде өзара әрекеттесу мен 

ынтымақтастықты ұйымдастыру, сонымен қатар жеке және жеке тұлға, 

тұрмыстық материалдармен топтық жұмыс. 

Тағы да айта кететін жайт, шығармашылық өзара әрекеттестік тәжірибелік 

тәсілге негізделген және педагогикалық, жобалық, ғылыми-зерттеу және мәдени-

ағарту іс-әрекетінің элементтерін біріктіретін педагогикалық тәжірибеге 

арналған жеке тапсырмаларды студенттердің еркін таңдауы арқылы жүзеге 
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асырылды. Шығармашылық өзара әрекеттестіктің белсендірілген күні жеке 

тапсырмалар бойынша топта жұмыс істеу туралы шешім қабылданды, бұл 

студенттерге жалпы оқу нәтижелеріне жету үшін топтық өзара әрекетті 

ұйымдастыруға және өткізуге мүмкіндік берді. Жеке тапсырманы ұсынғаннан 

кейін әр топ ұсынылған фактілердің сенімділігі мен өзектілігін, дәлелдемелердің 

дұрыстығын, сабақта белгілі бір технологияларды қолданудың заңдылығы мен 

дұрыстығын талқылады. 

Қорытынды конференцияда болашақ мұғалімдердің педагогикалық іс-

тәжірибесі аяқталды. Мұнда студенттер жұмысының қорытындысы шығарылып, 

бағалар қойылып, пікірлер мен тілектер айтылды. Үшінші ұйымдастырушылық 

шартты іске асыру тәжірибесі студенттердің оқу-тәрбие үрдісіне 

қатысушылармен бірлескен шығармашылық іс-әрекетке белсенді қатыса 

бастағанын, креативті ұсыныстарын, студенттердің өзара әрекетін ұйымдастыру 

формаларын, әріптестерінің кәсіби іс-әрекетін дәлелді ұғындыру мен талдауды 

көрсеткенін көрсетеді. 

Сонымен, қорыта келгенде тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың 

қалыптастырушы кезеңі педагогикалық тәжірибе арқылы болашақ 

мұғалімдердің шығармашылық дамуының моделін жүзеге асыруды қамтамасыз 

ететін ұсынылған ұйымдастырушылық шарттың тиімділігін растады. Бұл: 

- шығармашылық құндылықты қалыптастыруды анықтайтын үгіт-насихат 

жұмыстарын ұйымдастыру объект ретінде табысты болашақ кәсіби қызметтің 

негізі;  

- бірте-бірте күрделену логикасында кәсіптік бағдарланған оқу-

шығармашылық тапсырмалар кешенін жүзеге асыру (оқушылардың жеке 

тұлғасын орталықтандыру, шығармашылық оқу процесін қалыптастыру, 

шығармашылық өзара әрекетті ұйымдастыру, кәсіби өзіндік оқуды белсендіру);  

Шығармашылық кәсіби іс-әрекетті меңгеруді қамтамасыз ететін «студент-

студент», «студент-студент», «студент-мұғалім», «студент-практика жетекшісі», 

«студент-жұмыс беруші» шығармашылық әрекеттестігі. 

 

 

3.3 Болашақ мұғалім тұлғасының креативтілігін дамыту жөніндегі 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың нәтижелері 

 

Болашақ мұғалімнің инновацияға дайындық барысындағы креативтілікті 

қалыптастыру мәселесін шешу қажеттілігін қамтамассыз ететін педагогикалық 

шарттарды жүзеге асыруда зерттелетін процестің мақсатын алдын ала анықтаған 

жөн. Алға қойылған мақсатқа жету үшін біз келесі тапсырмаларды 

тұжырымдадық. Олар: 

1) «Педагогикалық білім беру» бағытындағы білім алушылар арасындағы 

креативтілікті қалыптасудың нақты деңгейін анықтау; 

2) инновациялық қызметті жүзеге асыратын оқытушылар мен студенттерді 

өзара әрекеттесуге қосу; 

3) педагогикалық шарттарға негізделген болашақ мұғалімдерге арналған 

инновациялық іс-шараларды ұйымдастыру; 
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4) қалыптастырушы эксперименттің нәтижелеріне сәйкес креативтіліктің 

деңгейіне диагноз қою; 

5) зерттелетін құбылыстың динамикасын анықтау. 

Қойылған мақсат эксперименттік жұмыстың логикасына сәйкес келеді және 

оның үш кезенің ұсынуға мүмкіндік береді. 

1-кезең – анықтаушы, болашақ мұғалімнің қазіргі кездегі ЖОО-дағы нақты 

креативтілік деңгейін анықтауға бағытталған; 

2-кезең – қалыптастырушы, зерттеу гипотезасын тексеруге бағытталған, 

яғни болашақ мұғалімнің инновациялық ортада креативтілігін қалыптастырудың 

моделі мен педагогикалық шарттарын жүзеге асыру процесін іс-жүзіне асыру; 

3-кезең – бақылаушы, болашақ мұғалімнің инновациялық ортадағы 

креативтілігін қалыптастыру динамикасын анықтауға бағытталған. 

Эксперимент барысын жүргізу үшін ғылыми-әдістемелік және ақпараттық-

бағдарламалық қамтамасыз ету әзірленді. 

Эксперимент жұмыстары М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 

университеті және Академик А.Қуатбеков атындағы халықтар достығы 

университетінде жүргізілді. Әр түрлі кезеңдерде және әр түрлі эксперименттік 

жұмыс түрлеріне «Педагогикалық білім» бағыты бойынша 6В011100-

Педагогика және психология, 6В015100-Математика, 6В061100-Тарих Білім 

беру бағдарламасының білім алушыларынан жинaқтaлғaн тoп тaңдaлынып 

aлынды. Эксперименттік (112 cтудeнт) жәнe бaқылaушы (112 cтудeнт) топтарға 

бapлығы 224 cтудeнт қaтыcты. 

Негізі мақсатты жүзеге асыруға мүмкіндік берген педагогикалық 

эксперимент, қатысушылар үшін таныс жағдайлардағы бақылау және білім беру 

процесінің табиғи сипаттағы принципі сақталып (эмоционалды стресс емес), осы 

жағдайдағы студенттердің жеке басын зерттеуге әр түрлі іс-шараларға қол 

жеткізілді. 

Сонымен қатар педагогикалық процесте эксперименттің жеке және 

ұжымдық жұмыс түрлері интергацияланып, сонымен қатар экспериментке 

қатысушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін бөліп көрсетуі мен бұл 

зерттелетін процестің жаппай тенденцияларын анықтауға мүмкіндік берілді. 

Эксперимент барысында алғашында  студенттерге өзіне деген сенімділік 

адамның мінез-құлқының әртүрлі түрлерін сипаттайтын  мәлімдемелерінен 

тұратын Райдас тестімен диагноз қойылды. Студенттер 1-ден 5-ке дейінгі 

баллдарда осы мәлімдемелермен келісу немесе келіспеу дәрежесін көрсетуі 

керек еді. 

Студенттердің 46%  өздерінің қабілеттеріне деген сенімділіктің орташа 

деңгейіне ие, яғни олар көбінесе өз істерін басқара алатынына сенеді, бірақ кейде 

көптеген адамдар сияқты күмәнданады. Респонденттердің 43% өздеріне сенімді-

олар өздеріне күмәнданбайды, өз сезімдеріне сенеді, бәрі дұрыс істеп жатқанына 

сенімді. Сауалнамаға қатысқандардың 7%  өз-өзіне күмәндануды көрсетті. Олар 

тербелістер арқылы әрекет ете бастайды, олардың өмірінде не болып жатқанын 

шешу қиын және қиын болып көрінеді. Жігіттердің аз саны (4%) тым сенімді 

болды. Күмән олар үшін белгісіз, әрекет етуді ұнатады, тәуекелге барады және 

тіпті оны байқамайды. 
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Жалпы, студенттер өзіне деген сенімділіктің жоғары нәтижелерін көрсетті, 

бұл күрделі іс-әрекетке дайын екендігін, өз күшіне сенетіндігін, алдына 

қойылған мақсаттарға жетуге деген ұмтылысын көрсетеді. 

Студенттер вербалды емес креативтілік субтест көмегімен зерттелді. Бұл 

мәселеде вербальды емес шығармашылықты минималды вербализация 

жағдайында жаңа, түпнұсқа өнімді «құру» қабілеті ретінде анықтауға ерекше 

назар аударылады. Тест дегеніміз – тақырыптар суретті белгілі бір мағыналы 

кескінге дейін аяқтауы керек сызықтар жиынтығы бар бірнеше сурет. Біздің 

зерттеуімізге арналған шығармашылық критерийлердің ішінен Д.Ж.Гилфорд 

пен Е.Торренс ұсынған өзіндік өлшем қызығушылық тудырады. Техниканың 

диагностикалық мүмкіндіктері креативтіліктің өзіндік көрсеткіші ретінде 

бағалауға мүмкіндік береді. Тесттің бұл нұсқасында 6 сурет қолданылады, 

олардың ішінен біз ең ақпараттылығын 3суретті таңдадық. 

Талдау нәтижелері бойынша студенттер 4 топқа бөлінді: барлық 3 суреттері 

түпнұсқа болған-100% түпнұсқа. 

Бұл топ үлгінің 25% - ын құрады, олар 2 түпнұсқа және бір сурет, топта 2 

реттен көп кездесті. 64% түпнұсқа 

Ең үлкен топ - студенттердің 40%. 

1 түпнұсқа және 2 сурет бар, олар топта екі реттен көп кездесті - 

стереотиптердің 66%. 

Бұл топқа субъектілердің 19% кірді. 

Барлық 3 сурет стереотиптік, яғни топта 2 реттен көп, -100% стереотиптік. 

Зерттелген студенттердің саны 20% құрады. 

Алынған мәліметтерден зерттеуге қатысқан студенттердің вербалды емес 

шығармашылықтың өте жоғары деңгейі бар екенін көруге болады (үлгінің 65%  

түпнұсқа және бөліктері көрсетілген түпнұсқа нәтижелері). 

Зерттеудің келесі кезеңі – өзіне деген сенімділік пен шығармашылықты 

зерттеу нәтижелерінің арақатынасы. Өзіне деген сенімділікті зерттеу нәтижелері 

бойынша студенттерді топтарға бөлу арқылы біз әр топтағы студенттердің санын 

анықтадық. 

Алынған мәліметтер өзіне деген сенімділік индикаторының 

жоғарылауымен студенттердің стереотиптік суреттері біртіндеп төмендейді 

(32% - 35% - 18% - 0). Түпнұсқа суреттердің саны, керісінше, өзіне деген 

сенімділіктің жоғарылауымен бірге артады(0 - 6% - 25% - 52%). Негізінен, 

стереотиптік сызбалар (стереотиптердің 64%) өзіне деген сенімділіктің орташа 

деңгейіне ие адамдарға тән. 

Осылайша, өзіне деген сенімділік деңгейі мен жеке шығармашылықтың 

көрінісі арасындағы белгілі бір байланысты байқауға болады. Өзіне деген 

сенімділік деңгейінің жоғарылауымен шығармашылықты көрсету қабілеті де 

артады. Басқаша айтқанда: өзіне сенімді адамдар қойылған мәселелердің 

түпнұсқа шешімдерін көбірек көрсетеді. 

Бір қызығы, өзіне деген сенімділікті дамыту және жеке тұлғаның 

шығармашылығын дамыту үшін жағдайлар көп жағынан сәйкес келеді. 

Студенттердің өзіндік және стереотиптік мінез-құлқын өзіне деген 

сенімділік деңгейіне қарай бөлу, мысалы, өзіне деген сенімділікті дамыту үшін 
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адам сәтті болатын жағдайларды жасау қажеттілігі, басқалардың іс-әрекеттері 

мен мінез-құлқын бағалау ерекшеліктері, психологиялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету, іс-әрекеттерді ынталандыру және т.б. 

Осылайша, зерттеу нәтижелерін өңдегеннен кейін болашақ мұғалімдердің 

инновациялық білім беру ортасындағы креативті белсенділігі  жеткіліксіз 

екендігі анықталды. Ол туралы екі топтағы (эксперименттік және бақылаушы) 

сандық көрсеткіштермен расталады деген қорытындыға келдік. Яғни  бақылау  

тобының мотивациялық критерийі (төмен 40,7%, орташа 56,1%, жоғары 3,2%), 

когнитивті (төмен 39,4, орташа 54,8%, жоғары 5,8%), белсенді (төмен 47,8%, 

орташа 49,7%, жоғары 2,5%). Ал, экспериментті тобының мотивациялық 

критерийі (төмен 39,8%, орташа 56,1%, жоғары 4,1%), танымдық (төмен 41,1%, 

орташа 52,8%, жоғары 5,1%), белсенді (төмен 45,3%, орташа 50,2%, жоғары 

4,5%). 8-кестеде эксперименттік және бақылау топтарына арналған 

креативтіліктің  деңгейлері туралы сандық мәліметтер көрсетілген. 

 

Кесте 14 - Анықтау экспериментінің нәтижелері ( % есебімен ) 

 

Топ Критерилер Деңгейі 

Эвристикалық  Өнімділік Дивергентті 

          БТ 

гностикалық-

мақсатты 

40,7 56,1 3,2 

мазмұндық-

процессуалды 

39,4 54,8 5,8 

прогностикалық-

бағалау 

47,8 49,7 2,5 

 ЭТ 

гностикалық-

мақсатты 

39,8 56,1 4,1 

мазмұндық-

процессуалды 

41,1 52,8 5,1 

прогностикалық-

бағалау 

45,3 50,2 4,5 

 

Бұл кестелер моделдегі критерийлер бойынша студенттер арасындағы 

креативтілік деңгейлерін көрсетеді. Бұл проблемалар осы диссертациялық 

зерттеу жұмысының 2.1 тармағында көрсетілген педагогикалық шарттарды 

жүзеге асыруды талап ететіндігін білдірді. 

Анықтау экспериментінің нәтижелері студенттерге келесі қасиеттер 

жеткіліксіз қалыптасқанын көрсетті: 

-бoлaшaқ мұғалімдердің өздерінің креативтілігін жетілдіругедеген 

танымдық ынтасының көрсеткіштері. Нормалар, талаптар, ережелер туралы 

идеялар, білім берудегі инновациялық қызмет, оны болжау және жоспарлау 

қоғам қажеттіліктерін ескеру; 
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-кәсіби  дайындығының және креативтілік бойынша білімнің ғылыми-

теориялық қалыптасқан деңгейінің көрсеткіштері.Кәсіби маңызды құндылықтар, 

идеялар мен сенімдер болашақ мұғалімнің инновациялық қызметінің бағыттары;  

-инновациялық іс-әрекетке дайындау процессіндегі қалыптасқан 

креативтілік деңгейінің көрсеткіштері. Креативті белсенділік, нновациялық 

тәжірибені бейімдеу, инновациялық идеяның дамуын есептеу перспективасы, 

инновациялық және дәстүрлі интеграцияланған тәжірибе, инновацияны 

шығармашылық тұрғыдан түсіндіру. 

  2019-2020 жылдapы тәжipбиeлiк-экcпepимeнттiк жұмыстың eкiншi кeзeңi 

– қaлыптacтыpу экcпepимeнтi өткiзiлдi. Eкiншi кeзeңдe oқытудың ұcынылғaн 

әдicтемелік жүйесінің тиiмдiлiгi мeн ғылыми бoлжaмның дәлдiгiн тeкcepу 

мaқcaт eтiп қoйылды. Қoлдaнылaтын әдicтep – oқытушылap жәнe cтудeнттepмeн 

cұxбaттacу, oлapдaн caуaлнaмa жәнe тecт қaбылдaу, байқау, бақылау, oқу 

жaттығулapын opындaу, cтудeнттepдiң өзiндiк жұмыcтapын АКТ 

мүмкiндiктepiн, эвристикалық әдістерді қoлдaну apқылы ұйымдacтыpу.  

Қaлыптacтыpу экcпepимeнтi кeзiндe жасалынған болашақ мұғалімдердің  

креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке  дайындау процессінде 

дамытуды жетілдірудің әдістемелік жүйесінің тиімділігіне көз жеткізу 

мақсатында Академик А.Қуатбеков атындағы халықтар достығы университеті 

және М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде 6В011100-

Педагогика және психология, 6В015100-Математика, 6В061100-Тарих Білім 

беру бағдарламасының білім алушыларынан жинaқтaлғaн тoп тaңдaлынып 

aлынды. Эксперименттік (112 cтудeнт) жәнe бaқылaушы (112 cтудeнт) топтарға 

бapлығы 224 cтудeнт қaтыcты. Бақылау топтарына дәстүрлі оқыту әдістері, 

формалыры пайдаланылды. Ал эксперименттік тобына біздің жасаған 

әдістемелік жүйе, ұсынылған оқыту формасы бойынша оқытылды. Бұл топта 

элективті курс ұйымдастырылды. Аралық және қорытынды бақылаулар барлық 

топтарда бірдей тапсырмалар бойынша жүргізілді.      

 Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процесінде қалыптастыруда пәндерді оқытудың әдістемесін практика 

жүзінде тексеру, зерттеудің ғылыми болжамының дұрыстығына көз жеткізу 

мақсатында эксперимент өткізілді. Тәжірибе қорытындысында эксперименттік 

топтардың болашақ мұғалімдерін даярлауда тәжірибелік дайындықтың бастапқы 

және соңғы деңгейлерін салыстыру арқылы сандық және сапалық талдау 

нәтижелеріне қорытынды жасау жұмыстары орындалды. 

Біз болашақ мұғалімдерді даярлауда тәжірибелік дайындықты жетілдіру 

әдістемесінің тиімділігін кезеңдер бойынша тексеруден өткіздік. Сондықтан 

бақылау кезеңінде мынадай міндеттер қойылды: 

- тәжірибелік-эксперимент жұмыс барысында алынған эксперимент 

мәліметтерін талдау; 

- осы талданатын материалдарды зерттеудің мақсаты, міндеті және 

болжамымен салыстырмалы түрде тексеру; 

- эксперимент нәтижелерін математикалық, статистикалық өңдеу; 
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- Болашақ  мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процессінде қалыптастыруда пәндерді оқытуда тәжірибелік дайындық 

деңгейіндегі соңғы өзгеріс, жетістікті жүйеге келтіру, өңдеу; 

Осы жұмыстарды жүргізу үшін экспериментке қамтылатын топтар мен 

олардағы студенттердің саны белгіленді. 

Оқыту кезеңінде ұсынылған әдістемелік жүйенің тиімділігі кешенді 

тексеру арқылы жүргізілді. Олар: студенттердің жаңа әдістемелік жүйе 

бойынша оқытуға дейінгі және кейінгі білім деңгейін анықтау; алған білімдерін 

кәсіби қызметте қолдану дағдыларын меңгеру мақсаттарын қоя білуі; 

қарастырылып отырған тақырып мазмұнының ерекшелігін ескере отырып, 

қойылған мақсатқа сәйкес тапсырмалар құра білуі. 

Бақылау және эксперименттік топтардың біреуінде оқу материалы дәстүрлі 

әдістеме негізінде, ал басқа топта оқу материалы авторлық оқу-әдістемелік 

құралдарды қолдану арқылы беріліп, авторлық әдістемелік жүйе  бойынша 

сабақтар өткізілді.  

6В011100-Педагогика және психология, 6В015100-Математика, 6В061100-

Тарих мамандығының Білім беру бағдарламасының білім алушыларының 

зерттеушілік-тәжірибелік іс-әрекетін қалыптастыру мотивациясының деңгейін 

анықтау үшін әңгімелесу және сауалнама алу жүргізілді, тecт қaбылдaу, байқау, 

бақылау, oқу жaттығулapын opындaу, cтудeнттepдiң өзiндiк жұмыcтapын АКТ 

мүмкiндiктepi тексерілді.  

Нәтижеде студенттердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процессінде қалыптастыруға мотивациясын арттыру деңгейінің 

эксперименттен кейін екі топта да жоғарлағанын көрсетеді, алайда өсу 

көрсеткіштерінде пайыздық айрмашылықтар бар екенін анықтадық      (Кесте – 

15). 

 

Кесте 15 - Бoлaшaқ мұғалімдерінің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың гностикалық-мақсатты 

компонентінің көрсеткіші (%)  

 

Деңгейлері Экспериментке дейін Эксперименттен кейін 

Бақылау тобы Эксперимент 

тобы 

Бақылау тобы Эксперимент 

тобы 

Эвристикалық 40,5 39,6 38,1 19,3 

Өнімді 56,2 56,4 55,6 47.9 

Дивергентті 3,3 4,0 6,3 32,8  

 

Болашақ мұғалімнің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процессінде қалыптастыруға мотивациясын арттыру деңгейінің 

экспериментке дейін және эксперименттің соңында эксперменттік топ пен 

бақылау топтарында да көрсеткіштерін төмендегідей даграммаға салып көрдік 

(Сурет 16). 
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Сурет 16 – Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың гностикалық-мақсатты 

компоненттің даму деңгейінің көрсеткіші (%) 

 

Бұл зерттеу жұмысы бoлaшaқ мұғалімдердің креативтілігін қалыптастыруға 

мотивациясын арттыру деңгейінің эксперименттен кейін екі топта да 

жоғарлағанын көрсетеді, алайда өсу көрсеткіштерінде пайыздық 

айрмашылықтар бар екенін анықтадық.  

Эксперименттен соң терең білім алу және болашақ мамандығында 

креативтілігін шыңдау үшін тәжірибелік дайындықты жетілдіру қажет деген 

мотивациясының жоғары деңгейін көрсеткен студенттер саны бақылау тобында 

3%, ал эксперимент тобында – 28,8% артты.  Ал,төмен деңгей бақылау тобында 

1,6%-ға, ол эксперимент тобында – 19,3%-ға азайды.Экспериментке дейінгі 

бақылау тобы мен эксперимент топтарындағы пайыздық көрсеткіштердің 

айырмашалағы байқалмады. 

Экcпepимeнт барысында тәжірибелік дайындықты жетілдіруге арналған 

тапсырмаларды орындау және зерттеу жұмысына қажетті арнайы әдістермен 

жұмыс істеу біліктерін бағалау арқылы анықталды. Нәтижесінде зерттешілік 

біліктіліктің қалыптасу деңгейін анықтауда, біз біліктің іс-әрекет үдерісінде 

саналы байланыстар тұрақты қалыптасып, студент соның негізінде зерттеушілік 

іс-әрекетін тиімді пайдаланды. Өздігінен жүйелі түрде берілген зерттеу 

тапсырмаларын сәтті орындай алуы қажет деген көрсеткішті негізге алдық. 

Аталған көрсеткішті анықтау сауалнамасын құруды ескердік. Бұл критеридің 

көрсеткіштерін анықтауда біз В.А.Усованың пооперациалық анализ әдісін 

пайдаландық [181].  

Пооперациалық анализ әдісі студенттердің зерттеу тапсырмаларын орындау 

барысында зерттеушілік іс-әрекеттің дәстүрлі, алгоритімді процедураларының 

орындалуын үздіксіз бақылап отыруға мүмкіндік береді. Тәжірибелік 

40.5 39.6
38.1

19.3

56.2 56.4 55.6

47.9

3.3 4
6.3

32.8

0

10

20

30

40

50

60

Бақылау тобы Эксперимент тобы Бақылау тобы Эксперимент тобы

Экспериментке дейін Эксперименттен кейін

Эвристикалық Өнімді Дивергентті



 
 

131 
 
 

дайындықты жетілдіру нәтижесінде меңгерілген зерттеушілік біліктің 

тұрақтылығы коэффициентін анықтауды төмендегі формуланы пайдаланып 

есептедік:  

К=m/n                                                            (1) 

 

мұндағы m - нәтижелі орындалған тәжірибелік іс-әрекеттер саны; n – межеленген 

зерттеушілік іс-әрекеттер қызметінің алгоритіміндегі әрекеттер саны. 

Нәтижесінде мынадай көрсеткіш анықталды: 

 

Кесте 16 – Тәжірибелік дайындық көрсеткіші 

 

Деңгейлері Тәжірибелік дайындықтың толықтығы коэффициенті 

Диверегентті 0,9<к<1,0 

Өнімді 0,8<к<0,9 

Эвристикалық 0,7<к<0,8 

 

Мазмұндық-процессуалды компоненті – креативтілік, мамандық үшін 

қажетті дағды туралы білік деңгейін, тиісті біліктіліктер мен дағдыларды 

пайдалану мүмкіндігін анықтауға бағытталды. Болашақ мұғалімдерді кәсіби 

даярлауда нақты пәндер және креативті іс-әрекетті қалыптастыруға мақсатты 

түрде жоспарланған «Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекетіндегі 

креативтілік» элективті пәндерінің мазмұнын игертуде, зерттеу тапсырмаларын 

орындау нәтижесінде креативтілікті меңгерудің толықтығы коэффицентін 

пайдаландық.    

Студенттердің білім деңгейі меңгерілуі қажетті білімінің деңгейін, яғни 

креативтілігі мен біліктіліктерін талдау арқылы осы уақытқа дейін нақты 

пәндердің  мазмұнында және «Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс- әрекетіндегі 

креативтілік» элективті пәнін оқыту үдерісі барысында жиналған баллдары 

негізінде анықталды. Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастырудың мазмұндық-

процессуалды компоненттің даму деңгейінің экспериментке дейінгі және 

эксперименттен кейінгі көрсеткіші төмендегідей болды (Кесте - 17). 

 

Кесте 17 - Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың Ммазмұндық-процессуалды 

компонентінің көрсеткіші (%) 
 

Деңгейлері  Экспериментке дейін (адам саны) Эксперименттен кейін (адам саны)  

Бақылау тобы Эксперимент 

тобы 

Бақылау тобы Эксперимент 

тобы  

Эвристикалық 41,3        40,2 36,2 17,8 

Өнімді 53,6 55 56,4 53,3 

Дивергентті 5,1 4,8 7,4 28,9 
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Бұл жерде де болашақ мұғалімнің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастыруға мотивациясын арттыру 

деңгейінің экспериментке дейін және эксперименттің соңында эксперменттік 

топ пен бақылау топтарында да көрсеткіштерін төмендегідей даграммаға салып 

көрдік (Сурет 17). 

 

 
 

Сурет 17 - Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың мазмұндық-процессуалды 

компоненттің даму деңгейінің көрсеткіші (%) 

 

Бoлaшaқ мұғалімдердің креативтілігін жетілдіру әдістемесінің мазмұндық-

процессуалды компоненттің даму деңгейінің салыстырмалы көрсеткішінде 

анықталғандай, эксперименттен кейін жоғары деңгейді көрсеткен студенттер 

саны бақылау тобында 7,4% болса, эксперимент тобында 28,9%-ға көбейгендігі 

анықталды. Ал,төмен деңгей бақылау тобында 40,2%  болса, ол эксперимент 

тобында – 17,8% болып азайды. Экспериментке дейінгі бақылау тобы мен 

эксперимент топтарындағы пайыздық көрсеткіштердің айырмашалағы 

байқалмады. 

Келесі тәжірибелік эксперимент бoлaшaқ  мұғалімдердің креативті 

тұлғалығын қалыптастыру әдістемесінің прогностикалық-бағалау компонентітің 

даму деңгейінің көрсеткіші арнайы жүргізілген әдістемелер нәтижесін талдау 

негізінде анықталды. Әдістемені қолдану нәтижесінде белсенді компоненттің 

қалыптасу деңгейін анықтауда, біз біліктің іс-әрекет үдерісінде саналы 

байланыстар тұрақты қалыптасып, студент соның негізінде белсенді іс-әрекетін 

тиімді пайдалану арқылы өздігінен, жүйелі түрде берілген тапсырмаларын сәтті 

орындай алуы қажет деген көрсеткішті негізге алдық (Кесте – 18).  
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Кесте 18 - Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың прогностикалық-бағалау 

компонентінің көрсеткіші (%) 

 

Деңгейлері  Экспериментке дейін (адам 

саны) 

Эксперименттен кейін (адам 

саны)  

Бақылау тобы Эксперимент 

тобы 

Бақылау тобы Эксперимент 

тобы  

Эвристикалық 45,8 42,3 43,2 17,1 

Өнімді 50,1 52,9 48,5 47,2 

Диверегентті 4,1 4,8 8,3 35,7 

 

Болашақ мұғалімнің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процессінде қалыптастыруға мотивациясын арттыру деңгейінің 

экспериментке дейін және эксперименттің соңында эксперменттік топ пен 

бақылау топтарнда да көрсеткіштерін төмендегідей даграммадан көруге болады 

(Сурет 18). 

 
 

 

Сурет 18 - Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-

әрекетке дайындау процессінде қалыптастырудың прогностикалық-бағалау 

компоненттің даму деңгейінің көрсеткіші (%) 

 

Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық ортада 

қалыптастырудың әдістемесінің прогностикалық-бағалау компонентінің даму 

деңгейінің салыстырмалы көрсеткішінде анықталғандай, эксперименттен кейін, 

іс-әрекеттік белсенділігі жоғары деңгейді көрсеткен студенттер саны бақылау 

тобында 8,3% болса, эксперимент тобында 35,7%-ға көбейгендігі анықталды. 
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Ал,төмен деңгей бақылау тобында 43,2%  болса, ол эксперимент тобында – 

17,1% болып азайды. Экспериментке дейінгі бақылау тобы мен эксперимент 

топтарындағы пайыздық көрсеткіштердің айырмашалағы байқалмады. 

Бoлaшaқ мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық ортада 

қалыптастырудың әдістемесінің прогностикалық-бағалау  компонентінің даму 

деңгейінің салыстырмалы көрсеткішінде анықталғандай, эксперименттен кейін, 

іс-әрекеттік белсенділігі жоғары деңгейді көрсеткен студенттер саны бақылау 

тобында 8,3% болса, эксперимент тобында 35,7%-ға көбейгендігі анықталды. Ал, 

төмен деңгей бақылау тобында 43,2%  болса , ол эксперимент тобында – 17,1% 

болып азайды. Экспериментке дейінгі бақылау тобы мен эксперимент 

топтарындағы пайыздық көрсеткіштердің айырмашалағы байқалмады. 

Эксперименттің басында және соңында студенттердің креативті 

тұлғалығын жетілдіру әр-қайсы көрсеткіші бойынша алынған нәтижелердің 

дәлдігі Пирсонның 2  (хи-квадрат) критерийін және Стьюдент t-критерийі 

арқылы анықталынды.  

Бақылаушы және эксперименттік топ студенттерінің тәжірибелік дайындық 

көрсеткіштерінің деңгейлері бойынша бөлінуін салыстыру үшін мынадай 

болжамдар қалыптастырамыз:  
0Н - тәжірибелік дайындығын жетілу 

деңгейлеріндегі ешқандай елеулі айырмашылық жоқ ( сынэксп
22   ). 

1Н - елеулі 

айырмашылықтар бар.  
2  критерийінің мәнін мына формула арқылы анықтаймыз( сынэксп

22   ). 
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мұндағы і-қатар саны (1-ден r-ге дейін), j-баған саны(1-ден с-ға дейін), ijО - кесте 

ұяшығында бақыланатын нақты сан, ijE - кесте ұяшығында бақыланатын 

күтілген сан.  

Эксперименттің басында және соңындағы тәжірибелік дайындық 

көрсеткіштерінің деңгейлері бойынша  кестеде Пирсонның 2  критерийінің мәні 

келтірілген.   

 

Кесте 19 - Экспериментке дейінгі және эксперименттен кейінгі 2 критерийінің 

мәні 

 

Тәжірибелік дайындық 

көрсеткіштері 

Экспериментке дейін Эксперименттен кейін 

гностикалық-мақсатты 1,604 6,860 

мазмұндық-процессуалды 1,206 6,253 

прогностикалық-бағалау 1,041 6,062 
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Сыни мәндер кестесінде мотвация үшін 841,32  -ге тең. Ал қалған 

жағдайлар үшін 991,52  -ге тең.    

Эксперимент басында сынэксп
22   екендігін, яғни (

0Н - болжам) бақылау 

және эксперимент тобында студенттердің тәжірибелік дайындығын жетілу 

деңгейлеріндегі ешқандай елеулі айырмашылық жоқ екендігін көрдік. 

Эксперимент соңында студенттердің креативті тұлғалығының жетілу 

деңгейлеріндегі елеулі айырмашылықтар бар екендігін көріп отырмыз.  

Aлынғaн мәлiмeттep зepттeлiндi, кpитepийлepдi cтaтиcтикaлық өңдeу 

бapыcындa pacтaлды. Экcпepимeнттiк жұмыc бapыcындa aлынғaн жәнe 

cтaтистикaлық өңдeудiң мәлiмeттepiмeн pacтaлғaн нәтижeлep бoлaшaқ 

мұғалімдердің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке дайындау 

процессінде қалыптастыру негізінде жacaлынғaн әдістемелік жүйесінің 

тиімділігін айқындайды.  

Жacaлғaн ғылыми бoлжaмның дұpыcтығы жүpгiзiлгeн тәжipбиeлiк 

экпepимeнт жұмыcы барысында дәлeлдeндi.   
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

1. «Креативті тұлға», «инновациялық іс-әрекет» және «инновациялық іс-

әрекетке дайындық» ұғымдары қарастырылған психологиялық-педагогикалық 

еңбектерге жасаған талдау іс-әрекет түрлері, креативтілік, креативтілікті 

қалыптастыру әдебиеттерде жан-жақты талданғанын, бірқатар теориялық 

қағидалар мен тұжырымдардың қалыптасқандығын көрсетті. 

2. Осы ғылыми теориялық тұжырымдарға талдау негізінде, біздің 

тұжырымдауымызша «Креативті тұлға – шығармашылыққа қабілетті, 

логикалық және стандартты емес ойлай алатын, инновациялық іс-әрекеттерді 

басқару процесінде қолданылатын интеллектуалдық белсенділігі дамыған адам».  

Креативті тұлға – инновациялық, сұранысқа ие идеяларды туудың оқыту 

технологиялары мен әдістерін игеру арқылы жаңа формалар жасай алатын тұлға. 

Шығармашылық тұлғаның белгілері – оның интеллектуалдық белсенділігі, 

шығармашылығы, логикалық және стандартты емес ойлай алуы. 

3. Болашақ мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті - жаңа білім алу, жаңа 

педагогикалық практиканы ендіру мақсатында білім сапасын арттыруға 

бағытталған оқыту технологияларының түбегейлі жаңа үлгілерін қабылдау, 

әзірлеу, қолдану, бейімдеу және дамыту. 

Маманның креативті тұлға болып қалыптасуы жеке әлеуетті кәсіби 

деңгейде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін инновациялық іс-әрекеттегі 

динамикалық интегративті қасиеті ретінде қарастырамыз. 

4. Болашақ мұғалімнің инновациялық іс-әрекетке дайындығы – оның 

педагогикалық іс-әрекеттегі инновацияларды қабылдауға, игеруге, жүзеге 

асыруға біртұтас дайындығы; заманауи инновациялық әдістер мен 

технологияларды тиімді қолдана білу іскерлігінің болуы; педагогикалық 

инновацияларды меңгеру, іске асыру қабілеті тұрғысынан тұрақты өзін-өзі 

дамыту қажеттілігі. 

Шығармашылықты проблемалық жағдайдың функциясы деп түсінуші 

әдістемелік көзқарастың өкілдері бұл мәселені шешу процесін  педагогика  

іліміндегі өзекті мәселенің бірі деп танитындығына көз жеткіздік.  

5. Болашақ мұғалімнің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекет 

процесінде қалыптастыру моделі тұжырымдамалық, технологиялық, нәтижелік 

блоктардан тұрады. Тұжырымдамалық блок аталған дамуды жүзеге асыруға 

қоғамның, мемлекеттің талап, сұраныстарын, мақсатын, басшылыққа алатын (іс-

әрекеттік, жүйелілік, тұлғалық-бағдарлық, пәнаралық және кешенді) 

әдіснамалық тұғырларды және ұстанымдарды (үздіксіз өсу, рефлексивті, 

контекстік, дараландыру, оқыту нәтижелерін өзектендіру, білім беру 

қажеттіліктерін дамыту) қамтиды. Технологиялық – бағдарлама мазмұнын, оны 

жүзеге асырудағы жұмыс формаларын, әдістерін, құралдарын анықтайды. 

Нәтижелік – болашақ мұғалімнің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекет 

процесінде қалыптастырудың компоненттері мен өлшемдері, көрсеткіштерін 

және педагогикалық экспериментті (анықтау, қалыптастыру, қорытындылау) 

сипаттайды. 
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6. Болашақ мұғалімнің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекет 

процесінде қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі гностикалық-

мақсатты, мазмұндық-процессуалды, прогностикалық-бағалау құрамдас 

бөліктерінің бірлігін, оған сәйкес өлшемдер мен көрсеткіштерді қарастырады. 

7. Болашақ мұғалімнің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекет 

процесінде қалыптастыру жоғары оқу орнының оқу-тәрбие үдерісінің барлық 

құрамдарын қамти отырып, оның барлық қатысушыларының өзара іс-

әрекеттестігінің бастапқы деңгейін диагностикалау мен үздіксіз мониторингі 

негізінде жүзеге асырылады; 

8. Болашақ мұғалімнің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекет 

процесінде қалыптастыру мынадай психологиялық-педагогикалық шарттарды 

сақтаумен қамтамасыздандырылады: ақпараттық (білім беру мазмұны; 

педагогикалық процестің когнитивті негізі); технологиялық (білім беру қызметін 

ұйымдастырудың нысандары, құралдары, әдістері, тәсілдері, кезеңдері, 

тәсілдері; педагогикалық процестің іс жүргізу-әдістемелік негізі); тұлғалық 

(мінез-құлық, қызмет, қарым-қатынас, білім беру процесі субъектілерінің жеке 

қасиеттері; білім беру процесінің психологиялық негізі). 

9. «Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әркетіндегі креативтілік» атты 

элективті курсы, тренингтер жұйесі, креативті тұлғаны кезеңдермен 

қалыптастырудың әдістемесі әзірленіп, тиімділігі іс-тәжірибеде тексерілді. 

10. Болашақ мұғалімнің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекет 

процесінде қалыптастырудың дивергенттік, өнімділік, эвристикалық 

деңгейлерін айқындау диагностикалық, теориялық және практикалық 

қамтамасыздандырғанда және оларды кезеңдермен жүзеге асырғанда ғана 

нәтижесінің тиімділігі артатындығын көрсетеді. 

Жүргізілген зерттеу бойынша мынадай ұсыныстар жасауға болады:  

1. Болашақ мұғалімнің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекет 

процесінде қалыптастыруға арналған теориялық тұжырымдар, сипаттамалар осы 

саладан теориялық білімдерді жүйелі меңгертуге септігін тигізеді. Оларды 

жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие үдерісіне, мұғалімдер біліктілігін 

жетілдіретін институттардың әдістемелік бағдарламаларына енгізу қажет.  

2. Болашақ мұғалімнің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекет 

процесінде қалыптастыру процесін қамтамасыздандыру үшін жасалған элективті 

курс пен тренингтерді тиімді қолдану негізінде жүзеге асырған дұрыс.  

3. Ұсынылып отырған практикалық нәтижелерді мамандар даярлайтын 

колледждердің, жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие үдерісінде пайдалануға 

болады.  

Зерттеу проблемасының ауқымы кең болғандықтан толығымен шешімін 

тапты деуге болмайды. Сондықтан, инновциялық ортада болашақ мұғалімдерді 

кәсіби даярлауда креативтіліктің мүмкіндіктері жоғары екендігін дәлелдедік. 

Сонымен бірге басқа да мамандарды кәсіптік бейімдеуде креативтілікті дамыту 

мәселесі болашақтағы ғылыми зерттеулердің өзегіне айналуы тиіс деген 

қорытындыға келдік. 
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ҚОСЫМША А 

Тұлғаның креативтілігі бойынша Е.П. Ильиннің  

«Шығармашылық қабілет» тесті  негізінде  

жасалған сұрақтар [4,316 б.] 

 

Бұл тест жеке тұлғаның шығармашылық қабілетін анықтауға арналған 

 

Нұсқаулық.  

Ұпайлардағы бағаны (1-ден 10-ға дейін) мінез-құлқыңыздың келесі 

сипаттамалары сізге қаншалықты тән. Ұпайлар төмендегілердің негізінде 

орнатылады:  

Сұрақтардың мазмұны: 

 

1.. Сіз өзіңіздің айналаңыздағының барлығын байқап жүресізбе? 

2.  Қызығушылық таныту қабілетіңіз қандай?  

3. Сіз басқа адамдардың көзқарасымен келісе аласыз ба? 

4. Сіз өзіңізге сенесіз бе? 

5..Сіздің пікіріңізді өзгертуге дайынсыз ба? 

6. Сіз өз қиялыңызды пайдаланасыз ба?  

7.  Сіз өз қателіктеріңізден сабақ аласыз ба?  

8.  Кез-келген іске қызығушылық танытасыз ба?  

9. Сіз ортақ ештеңе жоқ көрінетін заттар арасындағы ұқсастықтарды байқайсыз 

ба?  

10. Басқа адамдарға, бөтен идеяларға, жаңа жағдайларға баға беруден аулақ 

болуға тырысасыз ба?  

 

Сіз жинаған ұпайлар санын есептеңіз және шығармашылық әлеуетіңізді мына 

шкалалар бойынша анықтаңыз: 

 

 - 80-100 балл – креативтілігіңіз  жоғары , өте жоғары.  

- 60-80 балл - сіз креативті адамсыз. 

 - 40-60 балл – сіздің креативтілігіңіз орташа.  

- 20-40 балл - сіз шығармашыл емессіз.  

- 10-20 балл –сіз шығармашылық үйірмелерге баруыңыз керек 
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ҚОСЫМША Ә 

 

«Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекетіндегі креативтілік» 

элективті курсының оқу тақырыптық жоспары 

 
Тақырыптар атауы Сағаттар саны 

лек прак МОӨЖ МӨЖ 

Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасының 

теориялық негіздері 

1 1 2 2 

Болашақ мұғалім креативтілілігінің 

мазмұндық сипаты 

1 1 2 2 

Болашақ мұғалімнің инновациялық ортадағы 

креативтілік іс-әрекетінің көріністері 

1 1 2 2 

Креативтілік іс-әрекет субъектісі деңгейіне 

жету мүмкіншіліктері 

1 1 2 2 

Кәсіби іс-әрекет субъектісі ретіндегі ересек 

адам дамуы феноменологиясының кретивтілік 

және психологиялық аспектілері 

1 1 2 2 

Мұғалімнің  инновациялық іс-әрекет бойынша 

өзін-өзі дамытуы 

1 1 2 2 

Мұғалімдердің бәсекеге қабілеттілігі 1 1 2 2 

Педагогтың кретивті іс-әрекетінің 

ерекшеліктері 

1 1 2 2 

Креативті сабақ 1 1 2 2 

Креативті технологиялар 1 1 2 2 

Инновациялық ортадағы креативті тұлға 

белсенділігі 

1 1 2 2 

Болашақ мұғалімдердің креативтілік 

қабілеттерін жақсартуға танымдық 

мотивациясының көрсеткіштері 

1 1 2 2 

Жаңашылдыққа дайындық процесінде 

қалыптасатын креативтілік деңгейінің 

көрсеткіштері 

1 1 2 2 

Педагогикалық іс-әрекетте креативтілікті 

пайдалану тәжірибесі 

1 1 2 2 
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Инновациялық қызметке дайындық 

процесінде креативті шешімдер қабылдау 

1 1 2 2 

Барлығы: 15 15 30 30 
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ҚОСЫМША Б 

Оқу бағдарламасы 
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«Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекетіндегі креативтілік» пәнінің 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Пәнді  оқытудың  мақсаты. 

Болашақ мұғалімдердің шығармашылық бағыттағы білім, білік дағдыларын 

дамыту; іс-әрекетке бағдарлау тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамыту және 

іске асыру және болашақ кәсіби шеберлікке қол жеткізу тәсілі ретінде, өзін-өзі 

жетілдіруге бағыт-бағдар беру, шығармашылық жеке және ұжымдық ойлауды 

дамыту және кәсіби оқытуда тұлғаны қалыптастыру, оқуға деген көзқарасы мен 

танымдық қабілеттерін дамыту. «Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс – әрекетіндегі 

креативтілік» элективті курсын оқытудың негізгі мақсаты болып табылады. 

Пәнді  оқытудағы  міндеттер. Курсты оқыту процесі, қазіргі кездің 

талабына сай практикалық психологияның теориялық және әдіснамалық негізі 

туралы жан-жақты. Жүйелі білімді қалыптастыруын қарастырады: 

- Студенттердің педагогикалық шығармашылық болашақ мамандығының 

өзекті мәселесі екендігі туралы білімдерін жалпылау және жүйелеу. 

- болашақ мамандығы бойынша өзін-өзі ілгерілету заңдылықтарын талдау. 

- болашақ мамандығы бойынша өзінің инновациялық іс-әрекетінде 

шығармашылыққа ұмтылу және қолдану (адамгершілікке бағытталған оқыту 

технологиялары, пәнге бағытталған технологиялар, студенттерді бағалау 

технологиялары, интерактивті технологиялар және т.б.). 

Курсты өткізу методологиясы лекциядағы теориялық негіздерді өтуде 

студенттердің негізгі және қосымша әдебиеттермен өз бетімен жұмыс 

жүргізілуіне негізделеді. Оқу процесі барысында студенттер ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс жүргізу, оның мазмұнын талдай және салыстыра отырып, 

материалды ауызша және жазбаша түрде баяндау. 

Нақты пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

Практикалық психолог жұмысының негізгі бағыттары, сфералары, ғылыми 

парадигмалары туралы толық меңгеруі тиіс; 

Психологиялық қызметтің мазмұны мен маңызын, қазіргі әдістерін, қызметі 

және тәсілдерін, жаңа психотехнологияларды, сонымен қатар, психолог 

жұмысының жеке тұлғалық, мазмұндық, технологиялық компоненттері туралы 

білуі қажет; 

Практикалық психологиялық білімдерді студенттің жеке басына қатысты 

шешімдер қабылдау барысында тәжірибеде қолдану дағдысына ие болуі тиіс. 

Пререквизиттері: «Психологиялық мамандыққа кіріспе», «Жалпы 

психология», «Даму психологиясы», «Педагогикалық психология», «Әлеуметтік 

психология», «Тұлға психологиясы», «Тұлғаны педагогикалық – психологиялық 

диагностикалау». 

Постреквизиттері: «Психология менеджменті», «Дифференциалдық 

психология», «Психология бойынша практикум». 
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Пәннің мазмұны 

 

 Элективті курсты меңгеру негізінен, студенттердің шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға, жаңа білім беру мәселелерінің стандартты емес 

шешімдерін іздеуге, шығармашылық өзін-өзі дамытудың әдістері мен тәсілдерін 

меңгеруге, ғылыми-зерттеу іс-әрекетін жүргізуге көмектесті. Таңдау курсын өту 

барысында жалпы кәсіптік (педагогика, психология, әлеуметтану саласындағы 

білім ауқымын көрсететін психологиялық-педагогикалық циклдің пәндері), 

әдістемелік (пәндерді оқыту әдістемесі) және пәндік (пәндік мамандық) білімдер 

арасында пәнаралық байланыс орнату, студенттерге білімнің әрбір құрамдас 

бөлігінің болашақ кәсіби іс-әрекеттегі рөлін түсінуді қамтамасыз етуге ерекше 

мән берілді. 

Кіріспе 

1.Негізгі бөлім  

Тақырып №1.  Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғалығы  туралы теориялық 

алғышарттар  

1. Болашақ мұғалімнің инновациялық ортадағы креативті іс-әрекеттерінің 

мақсаты мен міндеттері 

2.  Инновациялық ортадағы креативті іс-әрекеттерінің мәні.  

Тақырып №2. Болашақ мұғалім креативтілілігінің мазмұндық сипаты  

1. Болашақ мұғалімнің кәсіби-педагогикалық іс-әрекетіндегі 

шығармашылықтың мән-мазмұнының жалпы сипаттамасы 

2. Болашақ мұғалімнің кәсіби-педагогикалық іс-әрекетіндегі 

шығармашылықтың рөлі мен маңызы 

      3. Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекетіндегі креативтілік 

Тақырып №3     Болашақ мұғалімнің инновациялық ортадағы креативтілік іс-

әрекетінің көріністері  

1. Инновациялық ортадағы шығармашылық іс-әрекетінің көріністері 

Креативті қызметтің   өнімдері.  

2 Креативті   көркемөнер  

3 . Өзін-өзі   креативті   өзектілеу   және   тұлғаның субъектілі   белсенділігі 

Тақырып №4 Креативтілік іс-әрекет субъектісі деңгейіне жету мүмкіншіліктері  

1. Мектептегі білім мен тәрбиенің қазіргі жағдайы туралы 

      2. Тұлғаның   эмоциялық   күйіндегі   креативтілігі 

      3.  Креативті-акмеологиялық мәнерде тұлғаның өзін-өзі дамытуы 

Тақырып №5. Кәсіби іс-әрекет субъектісі ретіндегі ересек адам дамуы 

феноменологиясының кретивтілік және психологиялық аспектілері     

 1. Заманауи білім беру кеңістігінде мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеуі мен өзін-өзі 

дамытуы  

          2. Маңызды кәсіби дағдылары, мұғалімнің тұлғалық және кәсіби 

дамуының әдістері 

          3. Мұғалімнің қабілеттері мен қасиеттері, әдістері  

Тақырып №6. Мұғалімнің  инновациялық іс-әрекет бойынша өзін-өзі дамытуы  

1. Креативті   психологиядағы акмеологиялық зерттеулердің 

мәселелер кеңістігі.  
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     2. Тұлғалық-кәсіби өзін-өзі   дамыту   креативті психологияның шегі 

     3. Рефлексияны белсендіру әдістері 

     4. Креативті тұлғаны дамытудағы акмеологиялық инноватика. 

Тақырып №7. Мұғалімдердің бәсекеге қабілеттілігі 

1. Жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, шығармашыл,  әлеуметтік белсенді 

педагогты қалыптастыру  

2. Гуманитарлық бағыттағы құндылықтарды игерген педагогты қалыптастыру  

3. Шығармашылықтың маңыздылығын жүзеге асыру 

Тақырып №8. Педагогтың кретивті іс-әрекетінің ерекшеліктері 

1. Оқу үдерісін ұйымдастырудың интерактивті-креативті білім беру кескіндері   

2. Студенттердің креативтілігін қалыптастыру бойынша оқытушы қызметінің 

технологиясы 

3. Контекстік оқыту. 

 4. Модульді оқыту 

5. Креативтілік диагностикасы 

Тақырып №9. Креативті сабақ 

1. Мектепте оқыту мен тәрбиелеу процесінде пайдаланылатын қазіргі 

заманғы жаңа инновациялық технологияларды қарастыратын 

2. Шығармашылық сабақтардың параметрлерін анықтайтын 

3. Мектепте шығармашылық сабақтарды жүзеге асырудағы мұғалімдердің 

озық тәжірибелерінің ұсыныстары 

Тақырып №10. Креативті технологиялар 

1. «Миға шабуыл» тұжырымдамасы.  

2. Креативті субъект жасауға ықпал ететін идеялармен алмасу. Синектика  

әдісі. 

3. Креативті үдерістердегі метафоралар   мен  анологтар (немесе ұқсастықтар) 

 4. Модельдеу  

5. Кейс-сатылық   әдіс. 

Тақырып №11. Инновациялық ортадағы креативті тұлға белсенділігі  

1. Креативті тренингтер мен инновациялық-дамытушылық ойындар 

2.Студенттердің кәсіпке және кәсіби іс-әрекетке деген қызығушылығын арттыру 

3.Студенттердің маңызды кәсіби дағдылары мен құзыреттіліктерін дамытуға 

назар аудару 

Тақырып №12. Болашақ мұғалімдердің креативтілік қабілеттерін жақсартуға 

танымдық мотивациясының көрсеткіштері 

1. Болашақ мұғалімдердің Инновациялық қызметке дайындық процесінде 

креативті шешімдер қабылдау 

2. Студенттердің кәсіпке және кәсіби іс-әрекетке деген қызығушылығын 

арттыру 

3. Студенттердің маңызды кәсіби дағдылары мен құзыреттіліктерін 

дамытуға назар аудару 

Тақырып №13. Жаңашылдыққа дайындық процесінде қалыптасатын 

креативтілік деңгейінің көрсеткіштері 

1.Мектепте оқыту мен тәрбиелеу процесінде пайдаланылатын қазіргі заманғы 

жаңа инновациялық технологияларды қарастыратын 
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2.Тұлғалық-креативтілік    бастаудың    архетиптері 

3.Көрнекті   тұлғалар   бойындағы    креативті   жетістіктердің түрлері 

Тақырып №14. Педагогикалық іс-әрекетте креативті пайдалану тәжірибесі 

1.Маңызды кәсіби дағдылары, мұғалімнің тұлғалық және кәсіби дамуының 

әдістері 

2.Гуманитарлық бағыттағы құндылықтарды игерген педагогты қалыптастыру  

3. Оқытуда шығармашылық қолдану тәжірибесі 

Тақырып №15. Инновациялық қызметке дайындық процесінде креативті 

шешімдер қабылдау 

1. Оқу үдерісін ұйымдастырудың интерактивті-креативті білім беру кескіндері   

2. Шығармашылықтың маңыздылығын жүзеге асыру 

3. Интелектуалды креативтіліктілікті дамыту және диагностикалау әдістері  

МОӨЖ  тақырыптары. 

1.  Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғалығының   міндеттері   мен    мәні 

2. Тұлғалық-креативтілік    бастаудың    архетиптері 

3. Көрнекті   тұлғалар   бойындағы    креативті   жетістіктердің түрлері 

4. Студенттің   креативтілігі – өзінің   жеке   тұлғалық қасиетін  өзі дамытуға іс-

әрекеттері.  

5.Болашақ мұғалімнің кәсіби-педагогикалық іс-әрекетіндегі шығармашылықтың 

мән-мазмұнының жалпы сипаттамасы 

6.Болашақ мұғалімнің кәсіби-педагогикалық іс-әрекетіндегі шығармашылықтың 

рөлі мен маңызы 

  7. Болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекетінде креативтілік 

8. Оқу үдерісінде студенттердің креативті ойлау қабілетін   

дамыту.  

9. Креативті қызметтің   өнімдері.  

10. Креативті   көркемөнер  

11. Өзін-өзі   креативті   өзектілеу   және   тұлғаның субъектілі   белсенділігі 

12. Мектептегі білім мен тәрбиенің қазіргі жағдайы туралы 

13. Заманауи мұғалімнің мәселелері 

      14. Тұлғаның   эмоциялық   күйіндегі   креативтілігі 

     15.  Креативті-акмеологиялық мәнерде тұлғаның өзін-өзі дамытуы 

 16. Заманауи білім беру кеңістігінде мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеуі мен өзін-өзі 

дамытуы  

          17. Маңызды кәсіби дағдылары, мұғалімнің тұлғалық және кәсіби 

дамуының әдістері 

          18. Мұғалімнің қабілеттері мен қасиеттері, әдістері  

МӨЖ тақырыптары 

1. Креативті   психологиядағы акмеологиялық зерттеулердің 

мәселелер кеңістігі.  

     2. Тұлғалық-кәсіби өзін-өзі   дамыту   креативті психологияның шегі 

     3. Рефлексияны белсендіру әдістері 

     4. Креативті тұлғаны дамытудағы акмеологиялық инноватика. 

5 . Жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, шығармашыл,  әлеуметтік белсенді 

педагогты қалыптастыру  
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6 . Гуманитарлық бағыттағы құндылықтарды игерген педагогты қалыптастыру  

7. Шығармашылықтың маңыздылығын жүзеге асыру 

8. Оқу үдерісін ұйымдастырудың интерактивті-креативті білім беру кескіндері   

9. Студенттердің креативтілігін қалыптастыру бойынша оқытушы қызметінің 

технологиясы 

10. Контекстік оқыту 

 11. Модульді оқыту 

12. Креативтілік диагностикасы 

13. «Миға шабуыл» тұжырымдамасы.  

14. Креативті субъект жасауға  

ықпал ететін идеялармен алмасу. Синектика  әдісі 

15. Креативті үдерістердегі метафоралар   мен  анологтар (немесе ұқсастықтар) 

 16. Модельдеу  

17. Кейс-сатылық   әдіс 

18. Мектепте оқыту мен тәрбиелеу процесінде пайдаланылатын қазіргі 

заманғы жаңа инновациялық технологияларды қарастыратын 

19. Шығармашылық сабақтардың параметрлерін анықтайтын 

20. Мектепте шығармашылық сабақтарды жүзеге асырудағы мұғалімдердің 

озық тәжірибелерінің ұсыныстары 

21. Диалогті мақсатта қызықтыру тәсілдері 

22. Мультимедиялық технологиялар 

23. Креативті тренингтер мен инновациялық-дамытушылық ойындар 

24.Студенттердің кәсіпке және кәсіби іс-әрекетке деген қызығушылығын 

арттыру 

25.Студенттердің маңызды кәсіби дағдылары мен құзыреттіліктерін дамытуға 

назар аудару 

26.Оқытуда шығармашылық қолдану тәжірибесі 

27. Интелектуалды креативтіліктілікті дамыту және диагностикалау әдістері  
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