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Зерттеудің тақырыбы: Сауат ашуға үйрету  үдерісінде болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін қалыптастыру. 

Зерттеу мақсаты: сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ бастауыш 

сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін қалыптастыруды теориялық-

әдіснамалық негіздеу, әдістемесін жасау және оның тиімділігін тәжірибелік-

экспериментте тексеру. 

Зерттеудің міндеттері: - сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін қалыптастырудың 

теориялық-әдіснамалық негіздерін айқындау; 

˗ болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін 

қалыптастырудың педагогикалық шарттарын анықтау;  

˗ сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін қалыптастырудың құрылымдық-

мазмұндық моделін жасау; 

˗ сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін қалыптастырудың әдістемелік жүйесін 

жасау, оның тиімділігін тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар арқылы тексеру. 

Зерттеу әдістері: - теориялық әдістер: философиялық, педагогикалық, 

психологиялық, әдістемелік зерттеулер мен ғылыми еңбектерге талдау, 

жинақтау, жүйелеу, салыстыру, контент талдау, педагогикалық модельдеу, 

құрылымдау, ассоциациялау;  

- эмпирикалық әдістер: – сауалнама, бақылау, тестілеу, креативті 

тапсырмаларды талдау, өзіндік бағалау, алынған сандық, сапалық нәтижелерге 

математикалық статистикалық талдау жасау. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалар (дәлелденген ғылыми 

болжамдар және жаңа білім болып табылатын басқа да тұжырымдар):   

- «креативті құзыреттілік – болашақ маманның ерекше сенімділікпен 

жаңашылдық идеяларды ойлап табуы және оларды ерік-жігері арқылы  өз 

тәжірибесінде қолдануы».  «Сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ бастауыш 

сынып мұғалімдерінің  креативті құзыреттілігін қалыптастыру  – бұл оның 

жоғары кәсіби білім алу үдерісіне және болашақтағы мамандығына терең 

жауапкершілік сезімімен қарап, оған дайындық барысында өзінің санасынан 

резерв-ресурстарды табуы және оларды өмірдегі, кәсібіндегі туындаған 

жағдаяттарға орнымен, дұрыс шешім шығатындай етіп қолдану траекториясы».  

Сауат ашуға үйрету үдерісінде  болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 

креативті құзыреттілігін қалыптастыруда аксиологиялық, мәдениеттанымдық, 

антропологиялық, гуманистік, синергетикалық, герменевтикалық әдіснамалық 

тұғырлары мен  креативті орта, креативті оқу үдерісін құру, креативті өнім алу 

мақсаттылығы, креативті педагог тұлғасын дамыту, креативті педагогикалық 



рефлексия, креативті тұрғыдан жайлы атмосфера құру, креативті 

трансформация және генерациялау ұстанымдары басшылыққа алынады.  

- педагогикалық шарттар – «сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін  қалыптастыруды  

мотивациялық-тұлғалық, теориялық, әдістемелік, практикалық тұрғыдан 

қамтамасыздандыратын іс-шаралардың жиынтығы».  

-сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 

креативті құзыреттілігін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі 

тұжырымдамалық, технологиялық, өлшемдік блоктар мен мотивациялық-

мақсаттылық, гносеологиялық, праксиологиялық компоненттерінің бірлігін, 

оған сәйкес мотивациялық-ерік-жігерлілік, когнитивтік-интеллектуалдық, 

оперативті-технологиялық, өлшемдерін, оның төмен, орта, жоғары, өте жоғары 

деңгейлері боп табылатын пассивтік, белсенділік, шығармашылық, 

жасампаздық түрлерін құрайды.  

- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталып ұсынылатын әдістемелік жүйе: «Креативтік 

тұрғыда сауат ашуға үйрету әдістемесінің негіздері» элективті курс 

бағдарламасы, креативті тапсырмалар кешені, дәстүрлі және инновациялық 

әдістері студенттердің өз ішкі мүмкіндіктерін, креативті-шығармашылық 

әлеуетін жетілдіруге, шығармашылық мүмкіндіктерін іске асыруға деген ішкі 

ұмтылысын, мотивациясын дамытуға мүмкіндіктер ашады.  

Зерттеудің негізгі нәтижелерінің сипаттамасы: - сауат ашуға үйрету 

үдерісінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін 

қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері айқындалады; 

˗ болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін 

қалыптастырудың педагогикалық шарттары түзіледі; 

˗ сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 

креативті құзыреттілігін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі 

жасалады; 

˗ сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 

креативті құзыреттілігін қалыптастырудың әдістемелік жүйесін жасалып, оның 

тиімділігі тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар арқылы тексеріледі. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығының 

негіздемесі: Зерттеу жұмысында тұжырымдалған әрбір ғылыми нәтиже мен 

қорытындының жаңалық дәрежесі төмендегідей: 

1-нәтиже – жаңа. Сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ бастауыш 

сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық 

негіздері, философиялық, психологиялық, педагогикалық, әдістемелік 

аспектілері бойынша талданды және әдіснамалық негіздерін айқындауда 

аксиологиялық, мәдениеттанымдық, анропологиялық, гуманистік, 

синергетикалық, герменевтикалық тұғырлар басшылыққа алынды. Болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін қалыптастырудың 

мәні мен құрылымын анықтауда: «креативтілік – жеке тұлғаның 

шығармашылық өнімді әрекетін көрсететін, адамның мотивациялық бағыты 

мен зияткерлік мүмкіндіктерінің, ізгілік қасиеттерінің бірлігін анықтайтын 

сапалар»; «креативті құзыреттілік – болашақ маманның ерекше сенімділікпен 



жаңашылдық идеяларды ойлап табуы және оларды ерік-жігері арқылы  өз 

тәжірибесінде қолдануы» деп нақтыланды. 

2-нәтиже – жаңа. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті 

құзіреттілігін қалыптастырудың шарттары: болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінің болашақ кәсібінде өзінің креативті құзыреттілігін жүзеге 

асыруға, өзін-өзі дамытуға, шығармашылық қабілеті мен дағдыларын 

педагогтік қызметінде жарқын келбетте көрсетуге деген ұмтылысы, кәсіби-

шығармашылық қызмет ету қажеттілігі; сауат ашу үдерісі барысында  болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті құзіреттілігін қалыптастыруды  

теориялық тұрғыдан қамтамасыздандыратын «Креативтік тұрғыда сауат ашуға 

үйрету әдістемесінің негіздері» элективті курсын әзірлеу және оқу үдерісіне  

ендіру;  сауат ашу үдерісі барысында  болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 

креативті құзіреттілігін қалыптастыруды  әдістемелік  тұрғыдан 

қамтамасыздандыратын әдістемелік жүйе құру және оны жүзеге асыру; 

болашақ бастауыш сынып мұғалімінің сауат ашу үдерісіндегі әрбір сабақты, 

сабақтан тыс іс-әрекеттер жүйесін дайындауға және өткізуге дайын болуы деп 

анықталды. 

3-нәтиже – жаңа. Сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ бастауыш 

сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін қалыптастырудың 

құрылымдық-мазмұндық моделін құрайтын тұжырымдамалық, технологиялық, 

өлшемдік блоктар мен мотивациялық-мақсаттылық, гносеологиялық және 

праксиологиялық компоненттері, соған сәйкес өлшемдер мен көрсеткіштер, өте 

жоғары, жоғары, орташа, төмен деңгейлері анықталды. 

4-нәтиже – жаңа. Сауат ашуға үйрету үдерісінде болашақ бастауыш 

сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін қалыптастырудың әдістемелік 

жүйесі: «Креативтік тұрғыда сауат ашуға үйрету әдістемесінің негіздері» атты 

элективті курс бағдарламасы; «Бастауыш сынып оқушыларына арналған 

креативті тапсырмалар   кешені»; «Креативтік тұрғыда сауат ашуға үйрету 

әдістемесі» оқу-әдістемелік құрал дайындалды, оның тиімділігі тәжірибелік-

эксперименттік жұмыстар арқылы дәлелденді. 

Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік бағдарламаларға 

сәйкестігі: Қазақстан Республикасы Үкіметі 2021 жылғы 12 қазанда бекіткен 

««Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасында қазақстандық жоғары оқу 

орындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру міндеті қойылып, соған сәйкес  

Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесі қазіргі уақытта болашақ 

педагогтерді кәсіби даярлауды жақсартудың жаңа жолдарын қарқынды іздеуде. 

Үкіметтің білім беру саласындағы заңдары мен нормативтік 

құжаттарында бұл бағыттағы стратегиялар  әр уақытта белгіленіп көрсетіліп 

келеді. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «білім беру 

жүйесін дамытудың басымдығы» айқын белгіленіп, «білім мен ғылым жүйесін 

одан әрі дамытуға және жетілдіруге бағытталған инновациялық әдістерді, 

оқыту технологиялары мен зерттеулерді әзірлеуге, сынақтан өткізуге және 

ендіруге қатысуы» туралы көрсетілген. 

Докторанттың әрбір жарияланымды дайындауға қосқан үлесінің 

сипаттамасы: Басылымды дайындау кезінде әдебиеттерге теориялық талдау 

жүргізілді, сонымен қатар басылымдарда эксперименттік зерттеулердің 



талдауы ұсынылды. Диссертациялық зерттеу жұмысының мазмұны бойынша 9 

мақала, ЖОО студенттеріне арналған 1 оқу-әдістемелік құрал, элективті курс 

бағдарламасы,  бастауыш сынып оқушыларына арналған 1 тапсырмалар кешені 

жарық көрді.  

Scopus деректер қорына енетін жарияланымдағы «Professional teaching 

competence in preservice primary school teachers: Structure, criteria and levels» 

(World Journal on Educational Technology: Current Issues. Volume 13, Issue 2, 

(2021) – 261-271. A.Zhumabaeva, S.Nurgaliyeva, G.Saduakas, L.Lebedeva, 

S.Zhoraeva) мақаласында докторант ғылыми әдебиеттерді талдап, 

студенттердің құзыреттілігін бағалауда қалыптасқан тәжірибе негізінде 

креативті құзыреттіліктің құрылымдық компоненттерінің қалыптасу деңгейін 

анықтады және «Сауат ашуды оқыту» үдерісінде болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін бағалау және өлшеу тәсілін ұсынды. 

Мақаланы жазудағы докторанттың үлесі 80-ды құрайды. 

«Креативность будущих учителей начальных классов как научный 

конструкт» (Педагогика и  психология. Серия «Педагогика және 

психологияның әдіснамасы мен теориясы, №4 (37).– Алматы: КазНПУ имени 

Абая,  2018. – С. 24-31, Жұмабаева Ә.Е.). Мақала болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінде өзін-өзі жүзеге асыруға дайын креативтілікті дамыту мәселесін 

зерттеуге арналған. Мақаланы жазудағы докторанттың үлесі  90%-ді құрайды.  

«Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті құзіреттілігін 

қалыптастыру» (Хабаршы// «Педагогикалық ғылымдар сериясы, №4 (64).– 

Алматы: КазНПУ имени Абая,  2019. – С. 283-288). Мақалада ғылыми 

әдебиеттерге шолу және белгілі міндеттерді нақты шешу, жаңа мәселелерді 

анықтау және стандартты емес әдістерді пайдалана отырып, оларды шешу 

қабілеттерінде көрінетін креативті құзыреттіліктің бастауыш буындағы 

болашақ мұғалімдердің қалыптасуы мен даму үдерісін ұйымдастыру 

мәселелерін шешуде аналитикалық тәсіл ұсынылған. Мақаланы жазудағы 

докторанттың үлесі – 100%. 

 ««Сауат ашуды оқыту» курсында студенттердің креативті құзыреттілігін 

қалыптастырудың тиімді әдістері» Хабаршы// «Педагогикалық ғылымдар 

сериясы, №4 (64).– Алматы: КазНПУ имени Абая,  2019. – С. 137-143). 

Мақалада болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің креативті құзыреттілігін 

қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Креативті құзыреттілік ең алдымен 

стандартты емес жағдайларда, жаңа түрдегі жағдайларда, атап айтқанда 

педагогикалық іс-әрекет осындай жағдайлармен, сипатталады.Мақаланы 

жазудағы докторанттың үлесі – 90%. 

 «Креативтілік инновациялық қызметтің негізі ретінде» (Мaterials of the 

xv international scientific and practical conference modern scientific potential -2019 

February 28 - March 7, 2019 Volume 12. Pedagogical sciences – pp. 72-75). 

Мақалада креативтілік, шығармашылық және инновациялық қызметтің өзара 

байланысын қарастылылған. Мақаланы толығымен докторант өзі жазған, үлесі 

– 100%. 

«The formation of creative competence of students in conditions of 

educational activity» (INNOVATION AND GLOBAL ISSUES CONGRESS V  in 

Multidisciplinary Sciences. May 02-04. 2019 Ankara – pp. 1172-1178). Мақалада 



болашақ маман – педагогты дайындау кезінде бірқатар жетекші 

құзыреттіліктерге креативтілік енгізу мәселесі туралы баяндалады.  Мақаланы 

толығымен докторант өзі жазған, үлесі – 100%. 

«Научные подходы к развитию креативной компетентности будущих 

учителей начальной школы в процессе профессиональной подготовки» 

(Theoretical and practical aspects of modern scientific research: Collection of 

scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and 

Practical Conference (Vol. 2), Seoul, April 30, 2021. Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd. 

& European Scientific Platform, 2021. -91-94, Tulenova U., Makhmetova A., 

Daurambekova A., Zulkarnayeva Z.) докторанттың мақаласында шетелдік және 

ресейлік авторлардың зерттеулерінде ҚР білім берудің жаңартылған мазмұнын 

жүзеге асыру жағдайында болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерінің креативті 

құзыреттілігін дамыту мәселелерін шешудің теориялық алғышарттары көрініс 

табады. Мақаладағы  докторант үлесі – 80%. 

«К проблеме формирования креативной компетентности будущего 

учителя начальной школы». (world science: problems and innovations: сборник 

статей XXXVI Международной научно-практической конференции – Пенза: 

МЦНС - «Наука и Просвещение». 2019. С. –147-149). Докторант бұл мақалада 

болашақ мұғалімдердің креативті құзыреттілігін қалыптастыру мәселесінің 

өзектілігіне тоқталды. Мақаладағы - үлесі 100%.  

«Жоғары оқу орындарында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 

креативті ойлауын дамыту» (Б.А.Әлмұхамбетовтың 70 жас мерейтойына 

арналған «Заманауи жастарды этномәдени тәрбиелеу – ұлттық кодты 

сақтаудың негізі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция 

жинағы. Мамыр  2021. 22-26 б., С.Гювен). Авторлар Болашақ бастауыш сынып 

мұғалімінің креативті тұлғасы әртүрлі ерекше әдістемені танып, оны қолдана 

білуі арқылы жаңа деңгейлерге көтерілетіндігі баяндаған. Докторанттың үлесі 

– 90%.  

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі студенттеріне арналған 

«Креативтік тұрғыда сауат ашуға үйрету әдістемесінің негіздері» элективті 

курс бағдарламасы. (Алматы, 2022. – 75 б. (Қосалқы автор: Жұмабаева Ә.Е.). 

Докторанттың қосқан үлесі – 90%. 

«Креативтік тұрғыда сауат ашуға үйрету әдістемесі» оқу-әдістемелік 

құралы толығымен докторанттың диссертациясының мазмұнына байланысты 

жасалынды. (Алматы, 2022. – 120 б. (Қосалқы автор: Жұмабаева Ә.Е.). 

Докторанттың қосқан үлесі – 90%. 

Бастауыш сынып оқушыларына арналған креативті тапсырмалар   

кешені. (Алматы, 2022. – 50 б. (Қосалқы автор: Жұмабаева Ә.Е.). Тапсырмалар 

кешені 1-сынып оқушыларының креативтілігін дамытуға бағытталған. 

Докторанттың қосқан үлесі – 90%. 


