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AНЫҚТAМAЛAP 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

кӛрсетілген: 

Креативтілік - адамның шығармашылық белсенділігімен, жаңа ӛнімнің 

қажеттілігіне, түпнұсқа идеялардың туындауына, стандартты емес 

мәселелерді тиімді шешуге, ақпаратты оңтайлы түрлендіруге, қалыптан тыс 

ойлауға, мінез-құлыққа, қарым-қатынасқа, нәтижені болжауға байланысты 

кӛрінетін тұлға сапасы. 

Креативті педагогика – бұл дамудың педагогикасы, яғни тарихи 

бағытталған білім беру идеялары мен білім беру тәжірибесінің 

құраушыларының жиынтығы, ол ӛзінің бағытталған іс-әрекеті барысында 

адамның жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді. 

Болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігі – 

оның педагогикалық іс-әрекеттегі коммуникативтік және дидактикалық 

мәселелерді дәстүрлі және цифрлық педагогикалық технологиялар арқылы 

жылдам анықтау мен  олардың тың әрі тиімді шешімдерін іске асыруға 

шығармашылық даярлығы  

Білім беру – тарихи даму үдерісінде қоғамның жинаған тәжірибесін 

меңгерту, тұлғаны рухани қалыптастыру үдерісі. 

Оқыту – мұғалім мен білім алушының ӛзара қарым қатынасының 

кӛмегімен жүзеге асырылатын, ӛмір заңдарын және қоршаған әлемнің 

құбылыстарын тануға бағытталған үдерісс. 

Қалыптастыру – бұл адамның барлық факторлардың: экологиялық, 

әлеуметтік, экономикалық, идеологиялық, психологиялық және т.б. әсерінен 

жетілу үдерісі. 

Әдіснама – әдістер туралы ілім, оларды зерттеушінің ойлау сипатын, 

оның танымдық үдерісінің дамуының жолын анықтаушы ретінде қарастыру 

қажет. Кез-келген әдіснамалық мәселелерді шешу белгілі бір гносеологиялық 

ұстанымдар негізінде қаралған бастапқы әдіснамалық тұжырымда жүзеге 

асады. 

Педагогиканың әдіснамасы педагогикалық теорияның құрылымдары 

мен негіздері жайлы, оның алғашқы ережелері жайлы, негізгі қағидаларды 

және қоғамның дамуына қарай үнемі ӛзгеріп отыратын педагогикалық 

ақиқатты дұрыс кӛрсететін білімдер жайлы тәсілдердің жүйесі болып 

табылады. 
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КІРІСПЕ 

Зерттеудің өзектілігі. Қазіргі кезеңде қоғам біздің қалыпты ӛмір сүру 

дағдыларымыз түбегейлі ӛзгертетін тӛңкерістің бастауында тұр, әлем 

технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең әрі 

қарқынды ӛзгерістер кезеңіне қадам басып келеді.  

Отандық жоғары білім беру жүйесін жетілдіруге негіз болатын бағдар 

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарында «... даярланатын кадрлардың 

бәсекелестік қабілетін арттыру және білім беру секторының экспорттық 

әлеуетін кӛтеру» ретінде айқындалған [1].  

Ел президенті Қ.Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық диалог – 

Қазақстанның тұрақтылығы мен ӛркендеуінің негізі» Жолдауында [2] білім 

беру сапасын жақсарту бағытындағы іс-шараларды кешенді іске асыру 

міндеттелді. Ол Тӛртінші ӛнеркәсіптік революцияның қарқынды дамуы 

үдерістерімен анықталады, онда адам капиталының рӛлі күшейе түседі. 

Мұндағы басты ерекшелік білім беру, стейкхолдерлердің жаңа талаптары, 

ғаламдық жаңа талаптар, білім беру провайдерлері арасындағы ғаламдық 

бәсеке, жүйе ішілік инноваторлар (оқу орындары) [3].  

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «Студенттерді 

үш тілде оқыту бағдарламаларымен қамту тӛмен деңгейде болып отыр. 

Студенттердің де, сондай-ақ оқытушылардың да тілдік құзіретін 

жоғарылатуға қажеттілік бар. Ағылшын тіліндегі пәндерді оқытуды 

ғылыми – әдістемелік қамтамасыз ету жеткіліксіз дәрежеде әзірленген…» 

деп атап ӛтілгені мәлім [4].  

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасында іске асырудың бес 

негізгі бағытының бірі: «Адами капиталды дамыту - жаңа жағдайға - білім 

экономикасына кӛшуді қамтамасыз ету үшін креативті қоғам деп 

аталатынды құруды қамтитын түрлендіру» [5] ретінде белгіленген. Соның 

ішінде, адами капиталды дамыту бойынша базалық АКТ құзыретімен 

шығарылған мамандар санының ӛсуі 2022 жылы 300000 адамға жеткізу 

нәтижелік кӛрсеткіш ретінде анықталған. Бұл бағыт жоғары білім беру 

жүйесінде креативті қоғамда кәсіби ӛсуге даяр, педагогикалық 

креативтілікке ие болашақ информатика мұғалімдерін даярлауды 

ӛзектілендіреді. 

Ал, Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында 

«Педагог кәсібінің жоғары мәртебесін қамтамасыз ету, педагогикалық білім 

беруді жаңғырту» міндеті қойылған [6] 

Бұл отандық білім беру сапасын арттырудың БҰҰ-ның тұрақты 

дамуының тӛртінші «Баршаны сапалы және әділ білім берумен қамтамасыз 

ету және баршаның үздіксіз білім алу мүмкіндігін қамтамасыз ету» [7] 

мақсатын басшылыққа алатын «Білім-2030» Инчхон декларациясында 

кӛрсетілген «...Сапалы білім шығармашылық рух пен білімді ынталандырады 

…, сонымен қатар талдау дағдыларын, проблемаларды шешу дағдыларын 
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және басқа да жоғары деңгейдегі танымдық, тұлғааралық және әлеуметтік 

дағдыларды игеруге кепілдік береді» [8] деген тұжырыммен ӛзара 

сабақтастығын кӛрсетеді.  

Жоғарыда кӛрсетілген талаптар жoғapы бiлiм бepу жүйeciндe болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастырудың 

ғылыми тұpғыдaн зepттeлуi қажеттілігін айқындайды.  

Болашақ маманды кәсіби даярлау үдерісінің психологиялық-

педагогикалық негіздерін, ерекшеліктері мен функцияларын педагог 

ғалымдар, атап айтсақ білім беру саласының ғалымдары В.И.Андреев, 

Н.В.Кузьмина, В.В.Сериков, В.А.Сластенин, Н.Д.Хмель Ш.Таубаева, 

К.М.Беркимбаев [9-15] және т.б.) еңбектерінде кӛрініс тапқан. 

Болашақ информатика мұғалімінің кәсіби дайындығы мәселесін 

зерттеуге отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеу жұмыстары арналған: 

М.П. Лапчик[16], Е.Ы.Бидайбеков [17], В.В.Гриншкун [18], С.М.Кeңeсбаeв 

[19], А.E.Сағымбаeва [20], Т.А.Бороненко [21], Л.М.Ивкина [22] жәнe т.б. 

Ағылшын тілін креативтілікті қалыптастырудың және креативті ойлау 

қабілетін дамытудың кӛзі ретінде педагог-ғалымдардан В.В.Мороз [23], 

Н.А.Алексеева [24], С.Л.Буковский [25], М.В.Чилингарян [26], 

М.М.Кодирова [27], В.В.Никулина [28], N.M. Alothman [29], A.Yavuz [30], 

A.Zaker [31], R.H.Jones [32], J.A.Maley [33], N.Peachey [33], C.Richards [34] 

зерттеді. 

Креативтілік мәселесін психология тұрғысынан кӛптеген шетелдік 

және отандық ғалымдар түрлі қырынан кеңінен зерттеген. Креативтілік пен 

креативті ойлаудың психологиялық негіздерін шетел ғалымдарының ішінде 

J. P. Guilford [35], E.P. Torrance [36], R.L. Mooney [37], M.A.Wallach [38], 

M.T.Mednick [39], R.J.Sternberg [40], R.A.Beghetto, J.C.Kaufman [41], 

T.M.Amabile [42], M.Csikszentmihalyi [43] және т.б. зерттеді. 

Білім алушылардың креативтілігін қалыптастыруды түрлі қырынан 

шетелдік ғалымдар отандық ғалымдардан Б.А.Оспанова [44], 

А.С.Швайковский [45] білім алушылардың креативтілігін қалыптастыруды, 

А.А.Жолдасбеков креативтіліктің психологиялық негіздерін [46] зерттесе, 

Қ.М.Нағымжанова [47] білім алушылардың педагогикалық креативтiлiгiн 

инновациялық білім беру аясында қалыптастыруды, А.Е.Ташбулатова [48] 

болашақ химия мұғалімінің креативті тұлғасын, Б.К.Сақтағанов [49] 

әскердегі курсанттардың креативті ойлауын қалыптастыруды, 

И.И.Сагдуллаев [50] болашақ мұғалімдердің акме-креативтілігін, А.Б.Тасова 

[51] бастауыш сынып мұғалімдерінің коммуникативтік креативтілігін 

қалыптастыру мәселелерін зерттеген. 

Біздің зерттеу тақырыбымызға жақын педагогикалық креативтілікті 

қалыптастыру мәселесі Е.Е.Щербакова [52], И.П. Особов [53], 

Қ.М.Нағымжанова [54] және т.б. еңбектерінде қарастырылған. 

 Жоғарыда аталған ғалымдардың ғылыми-зepттeу және ғылыми-

педагогикалық жұмыcтapына жасалған талдау нәтижесінде осы уақытқа 

дейін болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 
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ағылшын тіліндегі пәндерді оқытуда қалыптастыру мәселесіне зepттeулep 

жүpгізілмeгeнін, тeк қaнa oның жeкe acпeктілepі қapacтыpылғaндығын және 

мынадай қapaмa-қaйшылықтapдың бар екендігін  кӛpсетті: болашақ 

информатика мұғалімдерінің кәсіби даярлығы деңгейіне қоғамның сұранысы 

мен олардың педагогикалық креативтілігін қалыптастырудағы білім 

мазмұнының теориялық-әдістемелік тұрғыда негізделмеуі арасында; болашақ 

информатика мұғалімдеріне ағылшын тіліндегі пәндерді оқытудың бүгiнгi 

жaғдaйы мен ағылшын тілін еркін меңгерген информатика мұғаліміне қоғам 

сұранысының apтуы apacындa;  бoлaшaқ информатика мұғалімінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастырудағы ағылшын тілінде 

меңгерілетін пәндердің мүмкіндіктері мен oның тeopиялық жәнe әдicтeмeлiк 

нeгiздepiнiң жeткiлiкciз зepттeлуi apacындa.  

Жоғарыда анықталған қapaмa-қaйшылықтapдың нақты шeшімін іздеу 

барысы бізгe зepттeу мәселесін айқындап, зерттеу тақырыбын: «Бoлaшaқ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру» дeп тaңдaуғa нeгіз бoлды.  

Зepттeудiң мaқcaты: Болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін  ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді 

оқытуда қалыптастыруды теориялық негізін зерделеу, әдістемесін жасап, 

оның тиімділігін тәжірибелік-эксперимент арқылы тексеру.  

Зepттeудiң ныcaны: Болашақ информатика мұғалімдерін жоғары білім 

беру ұйымдарында кәсіби дайындау үдерісі. 

Зepттeудiң пәнi: болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қaлыптacтыpу 

үдерісі.  

Зepттeудiң бoлжaмы: eгep, болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастырудың қызметтік-үдерістік моделі 

мен әдістемесі жасалып практикаға ендірілсе, oндa  болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігі жоғары деңгейде қалыптасады, 

ӛйткені ұсынылған қызметтік-үдерістік модель мен әдістеме ғылымдағы 

креативтілік теориясы, педагогикалық білім беру тұжырымдамаларына, 

педагогикалық креативтілік теорияларына, ағылшын тілінде оқыту 

әдістемесіне негізделді. 

Зepттeудiң мiндeттepi: 
1. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру мәселесін зерттеудің тарихи-педагогикалық және әдіснамалық 

негіздерін анықтау; 

2. Бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың теориялық негіздерін анықтау; 

3. Бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қaлыптacтыpудың қызметтік-үдерістік моделін даярлау;  

4. Бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың 
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әдістемесін жасап, оның тиімділігін тәжірибелік-эксперименттік жұмыс 

барысында сынақтан ӛткізу. 

Зерттеудің жетекші идеясы: болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігінің ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді 

оқытуда қалыптасуы рухани жаңғыру мен тӛртінші ӛнеркәсіптік революция 

жағдайындағы кәсіби маманға қойылатын талаптарға сәйкес мемлекетте 

креативті, зияткер әрі бәсекеге қабілетті педагог мамандардың даярлануына 

ықпал етеді.  

Зepттeудің әдicнaмaлық жәнe тeopиялық нeгіздepі: тұлға дамуы 

туралы жалпы теориялар жүйесі, білім берудің әлеуметтік-философиялық 

негіздері; заманауи дидактиканың қағидаттары; білім берудегі тұлғалық-

бағдарлық психологиялық теориялар; таным теориясы, жоғары білім беру 

жүйесіндегі қағидалар, шығармашылық теориясының қағидалары, 

креативтілік, педагогикалық креативтілік туралы теориялық тұжырымдар 

табылады. 

Зерттеу көздері: отандық және шет елдік ғалымдардың 

шығармашылық, креативтілік, педагогикалық креативтілікті қалыптастыру 

мәселесі қарастырылған философиялық, психологиялық-педагогикалық 

ірегіл ғылыми зерттеулері мен озық тәжірибелері; Қазақстан Республикасы 

«Білім туралы» Заңдары, Қазақстан Республикасы жалпыға міндетті білім 

және жоғары білім берудің мемлекеттік стандарттары, Қазақстан 

Республикасының Білім беруді және ғылымды дамытуға арналған 

мемлекеттік бағдарламалар, «Педагог мәртебесі» туралы заңы, 

Педагогтің кәсіби стандарты, ғылыми педагогикалық басылымдар; 

докторанттың ғылыми-ізденушілік және практикалық тәжірибесі. 

Зepттeудiң кeзeңдepi:  

Бірінші кезеңде (2017-2018 жж.) – болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру проблемасы 

бойныша теориялық ақпараттар жиналып, талданды, аталған проблема 

бойныша түрлі ғылым салаларында жүргізілген іргелі зерттеулердің 

нәтижелері зерделенді. Зерттеудің ғылыми аппараты негізделіп, анықталды. 

Жоғары білім беру ұйымдарының озық тәжірибелері жинақталып, 

қорытындыланды, тәжірибелік-эксперименттің жоспары даярланды.  

Екінші кезеңде (2018-2019 жж.) - шығармашылық, креативтілік, 

педагогикалық креативтілік түсініктерін жан-жақты талдау арқылы 

педагогикалық креативтілік ұғымының мәні нақтыланды. Болашақ 

информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігінің құраушылары, 

ӛлшемдері, кӛрсеткіштері нақыталып, оларға сәйкес деңгейлері белгіленді. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруды үдерісінің 

қызметтік-үдерістік моделі жасалды. Болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігінің ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді 

оқытуда қалыптасуының деңгейін анықтаудың диагностикалық әдістемесі 

(әдістемелер, сауалнамалар мен анкеталық сұрақтар, тест түрлері т.б.) 
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іріктелді. Модельдің тиімділігін тексеру оқыту үдерісінде қолданылатын 

элективтік курс бағдарламасы,  оқу-әдістемелік құралдар жасалды. Анықтау, 

қалыптастыру эксперименттері іске асырылып, аралық кесінділер алынды.  

Үшінші кезеңде (2019-2020 жж.) – диссертацияның мазмұны бойынша 

ғылыми мақалаларда жарияланды және халықаралық конференцияларда, 

семинарларда талқыланды. Тәжірибелік-эксперимент жұмысы бойынша 

қорытынды нәтижелерге талдау жасалып, статистикалық ӛңдеу жұмыстары 

іске асырылды, қорытынды жасалды. Нәтижелер диссертацияның мазмұнына 

еңгізіліп, тиісті тұжырымдар жасалып, ұсыныстар берілді. Әдебиеттер 

жүйеленіп, диссертация талап бойынша рәсімделді. 

Зерттеу әдістері: философиялық, психологиялық-педагогикалық 

әдебиеттерді іргелі ғылыми зерттеулерге зерттеу мәселесі тұрғысынан 

теориялық талдау; Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің 

басшылыққа алынатын құжаттарын, тұжырымдамалары мазмүнын зерделеу; 

озық педагогикалық тәжірибелерді зерттеу; анкета, тесттер, пікірталастар, 

педагогкиалық-психологиялық диагностикалық әдістемелер, статистикалық 

ӛңдеу. 

Зерттеудің базасы: Қ.A.Яcaуи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк 

унивepcитeтi, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы және теориялық маңыздылығы:  

1. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру мәселесін зерттеудің тарихи-педагогикалық және әдіснамалық 

негіздері анықталды; 

2. Бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың теориялық негіздері анықталды; 

3. Бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қaлыптacтыpудың қызметтік-үдерістік моделі даярланды;  

4. Бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың әдістемесі 

жасалып, оның тиімділігі тәжірибелік-эксперименттік жұмыс барысында 

тексерілді. 

Зepттeудiң пpaктикaлық маңыздылығы: Болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін 

пәндерді оқытуда қалыптастыру үшін оқу-әдістемелік кешен даярланып, 

білім беру үдерісіне ендірілді: элективті курс  бағдарламасы: «Жаңа 

ақпараттық педагогикалық технологиялар»;  оқу құралдары: «Ағылшын тілі. 

Болашақ информатика мұғалімдеріне арналған оқу құралы», «Педагогика. 

Креативті педагогика». 

Зерттеу барысында қол жеткізілген нәтижелерді жоғары білім беру 

ұйымдарында болашақ информатика мұғалімдеріне кәсіби білім беруде, 

біліктілікті жетілдіру институттарында, педагогикалық колледждер мен 

жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарында пайдалануға болады. 
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Қopғaуғa ұcынылaтын қaғидaлap:  

1. Зерттеу мәселесін теориялық негіздеуде диссерттация тақырыбы 

бойынша негізгі түсініктердің мәні, мазмұны айқындалды. Біздің 

тұжырымдауымызша креативтілік - адамның шығармашылық 

белсенділігімен, жаңа ӛнімнің қажеттілігіне, түпнұсқа идеялардың 

туындауына, стандартты емес мәселелерді тиімді шешуге, ақпаратты 

оңтайлы түрлендіруге, қалыптан тыс ойлауға, мінез-құлыққа, қарым-

қатынасқа, нәтижені болжауға байланысты кӛрінетін тұлға сапасы. 

2. Зерттеудің тұжырымы бойынша, «болашақ информатика мұғалімінің 

педагогикалық креативтілігі – оның педагогикалық іс-әрекеттегі 

коммуникативтік және дидактикалық мәселелерді дәстүрлі және цифрлық 

педагогикалық технологиялар арқылы жылдам анықтау мен  олардың тың 

әрі тиімді шешімдерін іске асыруға шығармашылық даярлығы».. 

3. Педагогикалық креативтіліктің құраушылары педагогикалық 

қызметке мотивациясы, креативті ойлау, шешім қабылдау және 

педагогикалық іскерлік болып табылады. 

4. Бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру: арнайы 

жасалған пән бағдарламалары, оқулықтар мен құралдар жасаумен 

анықталды; оқу-тәрбие үдерісінде түрлі оқыту формаларын, әдіс-тәсілдерді 

пайдаланумен айқындалды; тәжірибелік-эксперименттік тұрғыда негізделген 

жұмыстармен кӛрініс тапты.  

Зерттеуді сынақтан өткізу. 

Зерттеудің негізгі тұжырымдары мен мазмұны халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияларда талқыланды: «Перспективы развития науки 

и образования» атты XXVIII халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары (Мәскеу, 2018), ««Научные исследования: 

ключевые проблемы II тысячелетия»» XXVI Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары (Мәскеу, 2018), «Фундаментальные 

и прикладные исследования в современном мире» атты XXVI халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция материалдары (Санкт-Петербург, 2019), 

«Жоғары кәсіптік білім беру үрдісі мен ӛзекті мәселелері» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы (Тараз, 2019), «Global science and 

innovations 2019: Central asia» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

журнал (Нұр-Сұлтан, 2019), «Ұлы Жібек жолы – бейбітшілік, келісім және 

тұрақтылық жолы – 2019» атты I-ші халықаралық конференциясының 

материалдары (Түркістан, 2019).  

Жарияланымдар. Диссертациялық жұмыстың мазмұнын 

айқындайтын 13 ғылыми еңбек баспасӛз бетінде жарияланды. Мұның 

ішіндегі Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда 4 

мақала, Scopus дерекқорлар базасында тізімге енген шетелдік журналдарда 2 

мақала, халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар жинақтарында 7 

мақала жарық кӛрді, 2 оқу құралы әзірленді. 
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Диссертацияның зерттеу нәтижелерінің сенімділігі, мақұлдануы, 

тәжірибеге ендірілуі барысында іргелі педагогикалық және психологиялық 

еңбектердің басты қағидалары басшылыққа алынды. Ол теориялық және 

әдіснамалық тұжырымдарға негізделді, зерттеудің мақсатына сәйкес 

тұғырлар қолданылды. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар негізгі 

мақсаттарға сәйкестендірілді. Оның нәтижелері ӛңделді және алынған 

деректерді талдау қорытындысымен қамтамасыз етілді. 

Диccepтaция құpылымы мeн мaзмұны: Диccepтaция нopмaтивтiк 

құжаттар тізімінен, диссертацияда келтірілген анықтамалардан, кipicпe және 

3 бӛлiмнeн, қopытынды мен қолданылған әдeбиeттep және қocымшaлapмен  

мазмұндалған. 

Жұмыстың кіріспе бӛлімінде алынған тақырыбымыздың ӛзектілігі 

дәлелденіп, оның ғылыми аппараттары ретінде зерттеу мақсаты мен 

міндеттері, зерттеудің нысаны, пәні, ғылыми болжам, зерттеу 

проблемасының теориялық-әдіснамалық негіздемесі, зерттеу әдістері, 

ғылыми жаңалық пен теориялық маңыздылығы, қорғауға ұсынылатын 

қағидалар айқындалған. 

 «Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру мәселесін зерттеудің тарихи-педагогикалық және 

әдіснамалық негіздері» атты бірінші бӛлімде педагогикалық креативтілікті 

қалыптастыру мәселесінің ғылыми әдебиеттердегі зерделену жайы 

қарастырылып, болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың шетелдік тәжірибесі талданды, сонымен 

қатар, болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың әдіснамалық тұғырлары айқындалды. 

«Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың теориялық негіздері» атты екінші бӛлімде креативтілікті 

теориялық жағынан қарастыру мәселесі іске асырылды. Болашақ 

информатика мұғалімдерін даярлаудың тұжырымдамалық негіздері 

талданды. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда 

қалыптастырудың қызметтік-үдерістік моделі ұсынылды.  

«Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру мақсатындағы тәжірибелік эксперименттік жұмыс 

мазмұны» атты үшінші бӛлімде болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастырудың мазмұны берілді, болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру 

әдістемесінің тиімділігін анықтаудың мақсаты және кезеңдері, тәжірибелік 

эксперименттік жұмыс нәтижелері ұсынылды.  

Қорытынды бӛлімде теориялық және эксперименттік-тәжірибелік 

жұмыстардың нәтижелеріне негізделген тұжырымдар мен ғылыми 

ұсыныстар берілді. 
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1 БОЛАШАҚ ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КРЕАТИВТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

МӘСЕЛЕСІН ЗЕРТТЕУДІҢ ТАРИХИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1.1 Педагогикалық креативтілік: тарихы, тұғырлары, 

ұстанымдары, әдістері, зерттеу нәтижелері 

Болашақ информатика мұғалімінің кәсіби қызметі негізгі теориялық 

білімге негізделген практикалық дағдылардың жиынтығын кешенді түрде 

ӛзгермелі жағдайда пайдалануды, жеке және кәсіби мәселелерді кӛру мен 

оларды шешу жолдарын түсінуді, рефлексия қабілетін, алуан түрлі жоспарлы 

және кездейсоқ пайда болатын кәсіби жағдайларда тың әрі тиімді шешімдер 

қабылдауды қамтиды. Бүгінгі күні қоғамға кәсіби дайындығы бар мұғалім 

ғана емес, сонымен қатар креативті тұлға ретінде қалыптасқан информатика 

мұғалімі қажет.  

Соңғы жылдары отандық педагогика мен психологияда білім алушылар 

мен болашақ мамандардың креативтілігін қалыптастыру мәселесін 

зерделеуге баса назар аударылуда. Оны зерттеудің ӛзектілігі қазіргі 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік жағдайындағы ӛзгерістермен 

анықталады. Сонымен қатар, болашақ мамандардың жаңа тәжірибеге 

ашықтық, коммуникативтілік, кооперация, креативтілік сияқты 

кӛрсеткіштеріне қойылатын талаптар жоғарылауы байқалуда.  

Бұл мәселе болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру 

және дамыту үдерісін кешенді іске асыруды талап етеді. Осы орайда, 

болашақ мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің құрылымын қарастыру 

маңызды. 

Академик Б.Т. Лихачевтің түсіндірмесінде педагогикалық іс-әрекеттің 

құрылымы келесідей ұсынылған [55]: мұғалімнің қажеттіліктерін, әлеуметтік 

даму тенденцияларын, адамға қойылатын негізгі талаптарды білуі (яғни 

мұғалім қоғам үшін қандай адамды тәрбиелеуі қажеттілігін білуі тиіс); жас 

ұрпаққа жалпыланған түрде берілетін ӛндіріс, мәдениет, қоғамдық 

қатынастар саласында адам жинаған әртүрлі ғылыми білім, дағдылар, 

іскерліктер. Осы негіздерді игеру нәтижесінде адам ӛмірге саналы 

кӛзқарасты – дүниетанымды қалыптастырады; педагогикалық білімнің ӛзі, 

білім беру тәжірибесі, шеберлік, түйсігі; педагогикалық қызметтің 

тасымалдаушысының ең жоғары азаматтық, моральдық, эстетикалық, 

экологиялық және басқа мәдениеті. 

В.А.Сластенин педагогикалық қызметке кәсіби дайындығын 

«мұғалімге кәсіби түрде қойылатын талаптардың жиынтығы» деп анықтады 

[56].  

Бұл жағдайда педагогикалық дағдылар жалпыдан жекеге дейін 

құрылған келесідей тӛрт топқа біріктірілген: - оқыту мен тәрбиелеу 

үдерісінің мазмұнын нақты педагогикалық міндеттерге «аудару» мүмкіндігі: 
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жеке тұлға мен ұжымды олардың жаңа білімді белсенді игеруге дайындығын 

анықтау үшін зерттеу және осы негізде топ пен жеке білім алушылардың 

дамуын жобалау; білім беру, тәрбиелік және дамытушылық міндеттер 

кешенін бӛлу, оларды нақтылау және басым міндеттерді анықтау; - 

логикалық аяқталған педагогикалық жүйені құру және қозғалысқа келтіру 

білігі: білім беру-тәрбие міндеттерін кешенді жоспарлау; білім беру 

үдерісінің мазмұнын негізді іріктеу; оны ұйымдастырудың нысандарын, 

әдістері мен құралдарын оңтайлы таңдау; - оқыту мен тәрбиелеудің 

құраушылары мен факторлары арасындағы ӛзара байланысты айқындау, 

оларды іске қосу іскерлігі: қажетті жағдайлар жасау (материалдық, 

моральдық-психологиялық, ұйымдастырушылық, гигиеналық және т.б.); 

білім алушының жеке басын жандандыру; бірлескен қызметті ұйымдастыру 

және дамыту; мектептің қоршаған ортамен байланысын қамтамасыз ету, 

сыртқы бағдарламаланбайтын әсерлерді реттеу; -педагогикалық іс-әрекеттің 

нәтижелерін есепке алу және бағалау дағдылары: үстем және бағынышты 

міндеттердің жаңа кешенін анықтау. 

Н.В. Кузьмина педагогикалық іс-әрекет мәселесін дамыта мұғалімнің 

іс-әрекетінің құрылымының бес құраушысын жіктеді [57]:  

1. Гностикалық құраушы - педагогтың білім саласына жатады. Бұл тек 

ӛз пәнін білу туралы ғана емес, сонымен қатар педагогикалық қарым-қатынас 

тәсілдерін, білім алушылардың психологиялық ерекшеліктерін, сонымен 

қатар ӛзін-ӛзі тану (жеке тұлға және іс-әрекет) туралы.  

2. Жобалау құраушысы - оқыту мен тәрбиелеудің перспективалық 

міндеттері туралы, сондай-ақ оларға қол жеткізудің стратегиялары мен 

тәсілдері туралы түсініктерді қамтиды.  

3. Конструктивті құраушы - бұл оқыту мен тәрбиелеудің жақын 

мақсаттары (сабақ, сабақ циклі) негізінде мұғалімнің ӛз іс-әрекеті мен білім 

алушылардың белсенділігін жобалаудың ерекшеліктері.  

4. Коммуникативті құраушы - мұғалімнің коммуникативті іс-әрекетінің 

ерекшеліктері, оның білім алушылармен ӛзара әрекеттесуінің ерекшелігі. 

Коммуникацияның дидактикалық (тәрбиелік және білім беру) мақсаттарға 

қол жеткізуге бағытталған педагогикалық іс-әрекеттің тиімділігімен 

байланысына баса назар аударылады.  

5. Ұйымдастырушылық құраушы - бұл шеберлікті мұғалімнің жеке 

қызметін ұйымдастыру, сондай-ақ білім алушылардың белсенділігі. 

Бұл модельдің барлық құраушылары мұғалімнің тиісті дағдылары 

жүйесі арқылы сипатталады. Ұсынылған құраушылар бір-бірімен 

байланысты әрі бір-бірімен қиылысады.  

А.K.Маркованың зерттеулерінде [58] мұғалімнің ӛзіндік 

тұжырымдамасы ұсынылып, мұғалім еңбегінің құрылымы келесі 

құраушылар арқылы кӛрсетілген:  

1) кәсіби психологиялық және педагогикалық білім;  

2) кәсіби педагогикалық шеберлік; 

3) мұғалімнің кәсіби психологиялық ұстанымдары; 
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4) кәсіби білім мен дағдыларды игеруді қамтамасыз ететін жеке 

ерекшеліктер.  

Мұғалімнің жұмысының психологиялық тұжырымдамасына сәйкес 

Л.М.Митина ұсынған педагогикалық қызметтің құрылымы [59]: 

1. Педагогикалық мақсаттар мен міндеттер. Педагогикалық қызметтің 

әр сәтінде мұғалім мақсаттар мен міндеттер құрылымымен айналысады, 

олардың ауқымы жалпы мақсаттарды (мектептің, білім беру жүйесінің, 

қоғамның мақсаттары) және жедел міндеттерді қамтиды. 

2. Қойылған міндеттерді шешудің педагогикалық құралдары мен 

тәсілдері. Педагогикалық ықпалдың құралдары мен әдістерін таңдауда, 

мұғалім ең алдымен келесілерге бағдарлануы тиіс:  

а) білім алушыға педагогикалық үдерістің орталық нысаны ретінде, әр 

білім алушының адамгершілік, эмоционалды, зияткерлік дамуын 

ынталандыруға, оның психикалық дамуының жаңа деңгейлерін жобалауға;  

б) ӛзін-ӛзі жүзеге асырудың, ӛзін-ӛзі танытудың, балалармен жұмыс 

істеуде жеке мүмкіндіктер мен қабілеттердің кӛріністерінің педагогикалық 

тәсілдерін таңдау және қолдану;  

в) білім алушылармен және олардың бір-бірімен ӛзара іс-қимылдың 

әдістерін, ұйымдастыру нысандарын таңдау және қолдану; оқу үдерісін 

жеңілдететін жағдайлар жасау, балалармен қарым-қатынаста жылы және 

достық қарым-қатынас іске асыру;  

г) оқу материалының мазмұнын іріктеуге және ӛңдеуге, қосымша 

иллюстрациялық, ақпараттық материалдарды іріктеуге. 

3. Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетін талдау және бағалау 

(мұғалімнің қызметінде жоспарланған және іске асырылған салыстырмалы 

талдау). 

Мұғалімнің кәсіби қалыптасуы креативтіліктің дамуымен, 

педагогикалық қызметтің сыртқы жағдайларына бейімделу қабілетімен 

тікелей байланысты [60]. Осы орайда, педагогикалық креативтілікті 

қалыптастыру мәселесінің ғылыми әдебиеттердегі зерделену жайын аталған 

түсініктің негізі болатын креативтілік ұғымының мәнін анықтаудан 

бастаймыз. Шығармашылық мәселесі бойынша қазіргі зерттеулерде 

креативтілік («латын тілінен, creatio - жасау») зияткерлік және 

интеллектуалдық (жеке, әлеуметтік) факторларды қамтитын кӛп ӛлшемді 

құбылыс ретінде танылады [61] (кесте 1). 

Қазіргі психологияда креативтілік дарындылықтың құрамдас 

бӛліктерінің бірін білдіреді. Атап айтқанда, адамның шығармашылық 

қабілеттері, олар стандартты ойлау жүйесінен басқа жаңа идеяларды 

қабылдауға және жасауға дайындығы арқылы айқындалады [62]. 

Креативтілік ˗ дәстүрлі немесе қалыпты ойлау үлгілерінен сәйкес емес 

жаңа идеяларды ойлап шығаруға дайындығын кӛрсеткіші болатын 
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Кесте 1. Креативтілік туралы ғалымдардың анықтамалары 
Автор Креативтілік дегеніміз - 

Маккелар жаңа тәсілдер арқылы санадағы түрлі түсініктерді қосу, 

қорытындылау қабілеті. 

Д. Симпсон адамның стереотиптік ойлау тәсілдерінен бас тарту қабілеті 

 

Д. Гилфорд 

шығармашылық қабілеті кӛп ӛлшемді және тәуекелге 

қабілеттілік, дивергентті ойлау, икемділік пен ойлау жылдамдығы, 

бай қиял, екіұштылықты қабылдау, жоғары эстетикалық 

құндылықтар, дамыған түйсігі бар. 

Э. Торренс кемшіліктерді, білімдегі олқылықтарды, жетіспейтін 

құраушыларды, үйлесімсіздікті және т.б. қабылдауды күшейту 

мүмкіндігі. 

Дж. Рензулли жеке мінез-құлық ерекшелігі, ӛнімді алудың бастапқы 

тәсілдерінде, мәселені әртүрлі кӛзқарастардан шешудің жаңа 

тәсілдерінде кӛрінеді. 

С. Медник пайдалы және кейбір арнайы талаптарға жауап беретін 

құраушыларды жаңа комбинацияларға қайта құру үдерісі 

Ф. Бэррон тәжірибеге жаңа нәрсе әкелу мүмкіндігі 

М. Уоллах жаңа мәселелерді шешу немесе қою жағдайында түпнұсқа 

идеяларды қалыптастыру мүмкіндігі. 

X. Гейвин стандартты емес тәсілмен құнды нәтиже алу мүмкіндігі. 

Э. де Боно белгілі бір құндылыққа ие қазіргі жағдайда бұрын болмаған 

ӛнімді жасау. 

М. Чиксентмихайи биологиялық эволюция жүретін генетикалық ӛзгерістер 

үдерісінің мәдени баламасы. 

А. Ротенберг,  

К. Хаусман 

оң нәтижелерге әкелетін стандартты емес ойлау. 

К. Финдлэй,  

К. Лумсден 

белгісіздік жағдайында мәселелерді шешу мүмкіндігі. 

М. Шоу,  

М. Ранко 

маңызды құрамдас бӛлігі шығармашылық мінез-құлықты 

ынталандыратын эмоционалды күй болып табылатын қабілет. 

М. Боден жеке тұлғаның қызықты нәтижелерге әкелетін қолданыстағы 

тұжырымдамалардан идеялар қалыптастыру қабілеті. 

Р. Дилтс қоршаған ортадағы белгісіздікке, ӛзгергіштікке және ӛзгерістерге 

толы «икемділікті үнемі арттыру үдерісі». 

К. Мишуру жаңалығы бар және ол орналасқан контекстке сәйкес келетін 

ӛнімді құру мүмкіндігі. 

С.И. Макшанов,  

Н.Ю. Хрящева 

конструктивті, стандартты емес ойлау мен мінез-құлық, сондайақ 

ӛзінің тәжірибесін түсіну мен дамытуға қабілеттілік. 

Р. Арнхейм бұл білім, әрекет және тілектердің толық ашылуы. 

В.В. Мороз,  шығармашылық дарындылық деңгейі, тұлғаның салыстырмалы 

түрде тұрақты сипаттамасын құрайтын шығармашылық қабілеті; 

жаңа тәсілдер мен жаңа ӛнімдерді іздеу қажеттілігіне бейімделу 

қабілеті. 

Е.П. Ильин стереотиптік ойлау тәсілдерінен бас тартқан кезде 

шығармашылық, ақпаратты ӛзгерту мүмкіндігі. 

М.А. Холодная реттелмейтін қызмет жағдайларында кӛптеген түпнұсқа 

идеяларды қалыптастыру мүмкіндігі. 

М.К. Голованивская ерекше идеяларды қалыптастыру, дәстүрлі ойлау сызығынан  

ауытқу, проблемалық жағдайларды шешуде интеллектуалды 
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серпінді тез және тиімді жүзеге асыру. 

В.С. Секованов ақпараттық қоғам қоятын міндеттердің кең шеңберін стандартты 

емес шешу, іс-әрекет нәтижелерін болжау қабілеттілігі. 

А.А. Власова,  

К.А. Юнусов 

жаңа технологиялар мен ӛнімдерді іздеу қажеттілігіне бейімделу 

қабілеті, олардың негізгі қасиеттері олардың ӛзіндік ерекшелігі, 

тәуелсіздігі, тапсырманың жеткіліктілігі және пайдалануға 

жарамдылығы, сонымен қатар ағымдық мезетке сәйкестігі. 

С.Л. Марков жеке шығармашылық қабілеттің кӛрінісі, адамның таланты, 

теңдесі жоқ жаңа идеяларды құру және оларды ӛмірде қолдану 

мүмкіндігі. 

Е.В. Гетманская әр адамға белгілі бір дәрежеде тән оның ӛсуін қамтамасыз ететін 

жеке тұлғаның әлеуеті; адамның әлеуметтік табиғатының ӛнімі 

және шындықты ӛзгертетін ерекше құрал ретінде. 

В.Н. Дружинин адам психикасының кіріктірілген сипаттамасы, бұл жеке іс-

әрекеттегі ӛнімді ӛзгерістерді жүзеге асыруға   және адамның 

зерттеу қызметіне деген қажеттілігін қанағаттандыруға мүмкіндік 

береді. 

Т.А. Барышева жасампаздық үдеріс, ӛнімді нәтиже және оның тұлғалық кәсіби 

ӛзін-ӛзі ӛзектілендірудегі жеке санат. 

А. Ребер <... > шешімдерге, идеяларға, түсінуге, кӛркемдік формаларды, 

теорияларды немесе бірегей және жаңа ӛнімдерді жасауға әкелетін 

ақыл-ой үдерістеріне қатысты қолданылады. 

Н.Ф. Вишнякова ӛзін-ӛзі ӛзектілендіру үдерісінде маманның шығармашылық 

толысуының жасампаздық кӛзі. 

В.Н. Козленко әр адамға тән табиғи зерттеу іс-әрекетіне деген қажеттілік. 

Т.А.Барышева,  

Ю.А. Жигалов  

шығармашылықтың мотивациялық-қажеттілік аспектісі 

.(«шығармашылықтың субъективті детерминанты»). 

Л.Б.Ермолаева- Томина  тұрақтылықпен сипатталатын жеке сапа. 

В.Г. Рындак 

 

 

ойлаудың интеллектуалдық белсенділігінің жоғары деңгейі; жеке 

тұлғаның салыстырмалы түрде тұрақты сипаттамасын құрайтын 

жеке тұлғаның ӛнімді - шығармашылық деңгейі, шығармашылық 

дарындылығы, шығармашылық қабілеті. 

 

А.М. Новиков 

 

жеке  тұлғаның ӛнімді (шығармашылық) іс-әрекетке қабілеттілігі, 

жеке қасиеті, оның бейімділігімен және оны құруға дайындығымен 

кӛрінеді, яғни, ӛз қызметінің нақты әлеуметтік маңызды жаңа 

ӛнімдерін жасау. 

И.М. Кыштымова мәдениет арқылы жеке мағынаны жүзеге асыруда кӛрінетін жеке 

қасиет, екі компонентті бӛлектеу кезінде: жеке мағынасы мен 

танымдық дағдылары. 

Ю. И. Салов  

Ю. С. Тюнников 

адамның ойлау, сезім, қарым-қатынас, жекелеген қызмет 

түрлерінде кӛрінуі мүмкін шығармашылық мүмкіндіктері 

(қабілеттері), жеке тұлғаны тұтастай немесе оның жеке жақтарын, 

қызмет ӛнімдерін, оларды құру үдерісі. 

П.Ш. Маханова 

Ж.Қыдырбаева 

шығармашылықтың субъективті детерминанты, жүйелі 

(кӛпӛлшемді, кӛпдеңгейлі) психикалық құрылым. 

 

шығармашылық мүмкіндіктер, қабілеттілік, сонымен қатар статикалық 

жүйелер ішінде туындайтын мәселелерді шеше білу мүмкіндігі [63]. 
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1-кестеде келтірілген «креативтілік» ұғымының анықтамаларына 

жасалған талдау оның пәнаралық және кӛп ӛлшемді құбылыс ретінде 

қарастырылатындығын кӛрсетті.  

Креативтіліктің зерттеушілер ұсынған түсіндірмелері ақыл-ой 

әрекеттерімен байланысты - түсіну, білу, түсіну, идеяларды қалыптастыру, 

ашу, стереотипті ойлаудан бас тарту, сондай-ақ сенсорлық қабылдау мен 

ерік-жігермен әрекет ету, таңдану, тәуекелге бару, нәтижеге қол жеткізу, 

жаңасын жасауды негізге алады.  

Сонымен,  зерттеушілердің түсінігіндегі креативтілік  - бұл белгілі бір 

жағдайларда кӛрінетін туа біткен сапа, ол стандартты ойлаудан бас тарту 

және жаңа және пайдалы нәрсені жасауға ұмтылу арқылы қоршаған 

шындықтың ӛзгеруіне жауап беру қабілетімен, ішкі және сыртқы 

кедергілерді жеңуге, белгісіздікке тӛзімділікпен және т.б. байланысты. 

Демек, креативтілік – кӛп қырлы термин. Креативтілікті кең және тар 

мағынасында қарастыруға болады. Кең мағынада, креативтілік тұлғаның 

шығармашылық қабілеті болса, тар мағынада, адамның күнделікті ӛмірлік 

жағдайында туындаған мәселелерді ерекше шеше білу, не болмаса әрекет 

барысында жаңа идеяларды ойлап табу т.с.с. қабілеттерді атап айтуға болады 

[64, 65]. 

Зерттеушілер ұсынған креативтіліктің  анықтамаларын зерделеу мен 

талдау негізінде қарастырылып отырған құбылысты түсінудің кең 

семантикалық ӛрісін ұсынады және креативтілік туралы жалпылама 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Біздің тұжырымдауымызша 

«креативтілік - адамның шығармашылық белсенділігімен, жаңа ӛнімнің 

қажеттілігіне, түпнұсқа идеялардың туындауына, стандартты емес 

мәселелерді тиімді шешуге, ақпаратты оңтайлы түрлендіруге, қалыптан 

тыс ойлауға, мінез-құлыққа, қарым-қатынасқа, нәтижені болжауға 

байланысты кӛрінетін тұлға сапасы.». 

 «Креативтілік» ұғымын зерттеуде «шығармашылық» ұғымы 

психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде бірге жиі кездеседі және 

қолданылады. Н.М.Гнатко [66] ӛзінің зерттеуінде «креативтілік» және 

«шығармашылық» ұғымдарын құбылыстардың бір шеңберінің екі жүзі 

ретінде анықтайды, мұнда шығармашылық - бұл бірліктің процедуралық-

нәтижелі мәні, ал креативтілік - субъективті-анықтаушы жағы.  

А.К.Маркова [67], Л.М.Митина [68] «креативтілік» және 

«шығармашылық» ұғымдарының арақатынасын анықтай отырып, оларды 

бірдей деп санап, бұл ұғымдарды ажыратпайды. Олардың пікірінше, 

креативтілік ӛз қызметіне шығармашылық кӛзқараспен тығыз байланысты. 

«Креативтілік» және «шығармашылық» ұғымдарын зерттеуге және 

байланыстыруға қалыптасқан үш негізгі кӛзқарас бар:  

1. Екі ұғым синоним болып қарастырылады, яғни екеуінің мағынасы 

ӛзара ұқсас.  

2. Креативтілік шығармашылықтан бӛлек зерттеліп, жаңашылдықты 

бейнелейді. Шығармашылық іс-әрекет субъектісі жасаған жаңалықтың 
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қазіргі әлеуметтік-мәдени контекстпен ӛзара әрекеттесу үдерістерін 

кӛрсететін құбылыс ретінде қарастырылады. Яғни, креативтілік– субъект 

үшін жаңа мүмкіндіктер құру, ал шығармашылық-тұтастай алғанда мәдениет 

үшін жаңа мүмкіндіктер.  

3. Креативтілік шығармашылықты зерттеудің жеке аспектісі ретінде 

әрекет етеді және адамның ішкі қоры ретінде қарастырылады [69]. 

Болашақ мұғалімдердің жоғары білім беру ұйымындағы теориялық және 

практикалық дайындығы барысында, В.И.Загвязинскийге сәйкес, 

педагогикалық шығармашылықтың үш деңгейі меңгеріледі – ашылымдар 

(іргелі зерттеулер, жаңа педагогикалық идеяларды ұсыну), ӛнертабыстар 

(педагогикалық жүйелердің, құралдардың, әдістердің, оқыту мен тәрбиелеу 

шарттарының жекелеген құраушыларын қайта құру және құрастыру) және 

жетілдірулер (оқыту мен тәрбиелеудің белгілі әдістері мен құралдарының 

нақты жағдайларына жаңғырту және бейімдеу) [70].  

К.К.Платонов мұғалімнің шығармашылық қабілетін оның ақыл-ой 

белсенділігімен байланысты іс-әрекеттегі белсенділігінің жоғары сатысы 

ретінде қарастырады, осылайша автор шығармашылық белсенділік пен 

зияткерлікті қарастырды [71]. Болашақ мұғалімнің ӛзін кӛрсете алатын 

шығармашылық қызмет салаларын келесідей айқындауға болады: 

- әдістемелік шығармашылық - педагогикалық жағдайларды талдай білу, 

кәсіби мінез-құлық үлгілерін таңдау, педагогикалық ықпалдың мазмұны мен 

әдістерін жобалау, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және оны мұғалім 

мен балалар ұжымының жеке ерекшеліктері аясында ӛз тәжірибесінде 

сауатты қолдану мүмкіндігі; 

- коммуникативтік шығармашылық (педагогикалық практика барысында 

балалармен ӛзара әрекеттесу) - кәсіби іс-әрекетте және шығармашылық ӛзін-

ӛзі жүзеге асыруда қарым-қатынас салаларын таңдау, сонымен қатар ӛз іс-

әрекетін түзету мүмкіндігі; 

- ӛзін-ӛзі шығармашылық тәрбиелеу - ӛзінің кәсіби қызметі үшін 

шығармашылық дамудың маңыздылығын түсіну, одан әрі жетілдіруді және 

түзетуді, сондай-ақ үздіксіз ӛзін-ӛзі тәрбиелеу жүйесінде ӛзін-ӛзі 

жетілдірудің ұзақ мерзімді бағдарламасын әзірлеуді талап ететін кәсіби және 

жеке қасиеттерін анықтау. Мұғалімнің шығармашылық ӛзін-ӛзі дамытуы 

оның кәсіби қалыптасуының ең жоғары деңгейі деп саналады.  

Алайда, бұл болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығының барлық 

кезеңдерінде шығармашылық дамуды жоққа шығармайды, керісінше, ертерек 

шығармашылық даму болашақ кәсіби қызметте жақсы нәтижелерге ықпал 

етеді. 

 «Креативтілік» - бұл қазіргі заманғы дискурстың тұжырымдамасы 

және адамның мақсатты іс-әрекетінің нәтижесі. Бұл ұғым прагматикалық 

мағыналарды кӛбірек кӛрсетеді. Оны күнделікті құбылыс деп те атауға 

болады. «Шығармашылық» - бұл дәстүрлі дискурстың түсінігі. Әдетте, 

шығармашылық Құдайдан, табиғаттан, қоғамнан берілген деп саналады. Бұл 

әмбебап ұғым. Шығармашылық жұмыс емес (операциялар тізбегіне 
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бӛлінбейді). Оны трансцедентті, іргелі құбылыс ретінде анықтауға болады. 

Сонымен қатар, кез-келген креативті іс-әрекетті шығармашылық деп 

айтуға болады, бірақ кез-келген шығармашылық креативтілік емес [72]. 

Креативтілік мәселелерін зерттеудегі заманауи кӛзқарастардың бірі 

В.И. Андреевтің еңбектерінде кӛрініс тапқан. Оның пікірінше, «креативтілік 

- қарама-қайшылықты шешуге (шығармашылық мәселені шешу) бағытталған 

адам әрекетінің бір түрі, ол объективті (әлеуметтік, материалдық) және 

нәтижесі әлеуметтік маңыздылық, прогрессивтілік, жаңашылдық болып 

табылатын субъективті жеке жағдайларды (білім, білік, шығармашылық 

қабілеттерді) талап етеді» [73]. Бұл анықтамада шығармашылықтың келесі 

құраушылары ұсынылған:  

1) жаңа, түпнұсқа ӛнімді жасау кезінде пайда болатын қарама-

қайшылықты шешуге бағытталған іс-шаралар;  

2) объективті жағдайлардың кірігуі - әлеуметтік-мәдени, 

экономикалық, саяси және субъективті факторлар - жеке тұлғаның 

шығармашылық әрекетке дайындығы;  

3) және, ең соңғысы, шығармашылық әрекеттің нәтижесінде пайда 

болған ӛнімнің прогрессивті әлеуметтік және жеке маңыздылығы.  

Креативті тұлғалық қасиеттердің қалыптасуы және болашақ маман 

креативтілігінің ғылыми-педагогикалық негіздерінің мәселелері тұрғысынан 

отандық ғалым Б.А.Оспанова жеке тұлға ретінде шығармашылық жоғары 

интеллектпен, шығармашылық индукциямен және тұлғаның дұрыс ӛзін-ӛзі 

бағалауымен үйлеседі деп тұжырымдайды [74]. Ӛзін-ӛзі дұрыс бағалау - 

мәселелерге жоғары сезімталдықты, осы мәселелерді анықтауды, 

болжамдарды ілгерілетуге, нәтижелеуге және ӛзгертуге, шешім нәтижесін 

қалыптастыруға негізделген шешімдерді іздеуді қамтиды. Бұл тікелей 

тәртіптік және креативтік ойлау үдерістерімен байланысты.  

Ойлаудың тәртіптік түрі. Тәртіптік ойлау типінде адам ойлаудың кем 

дегенде бір моделін – белгілі бір оқу пәні, қолӛнер немесе кәсіп үшін қажет 

қабылдау әдісін игерген деп болжайды. Ойлаудың тәртіптік түрі адамға 

дағдыларды үнемі жетілдіруге және тәртіпті түсінуді тереңдетуге 

кӛмектеседі. Бұл тип үнемі жетілдірумен сипатталады, сонымен қатар бұл 

түрді дамыту ресми білім алғаннан кейін де жалғасады. 

Заманауи білім жүйесі болашақ информатика мұғалімінен тәртіптік 

ойлаудан креативтік ойлау деңгейіне ӛтуді қажет етеді.  

Ойлаудың креативтік түрі. Креативтік ойлау нәтижесінде білім алушы 

тәртіптік білім мен синтез шеңберінен шығып, жаңа сұрақтар қояды, жаңа 

шешімдер ұсынады. Ол жаңа идеялардың пайда болуын болжайды және 

жауаптары әлі белгісіз сұрақтар қояды. Креативтілік - бұл бір немесе бірнеше 

пәндерден жоғары құрылым және оның жаңашылдығы мен қолайлылығын 

бағалай алатын сауатты «қоршаған ортаны» қажет етеді. 

Креативті ойлау мақсаттар мен құралдардың, заттардың және 

құрылымдардың байланыстырылған, аймақтық (еркін) сана, түйсіктің (есте 

сақтау) деңгейлеріндегі арақатынасын және олардың ерекше 
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корреляцияларын динамикалық оңтайландырудың жоғары деңгейімен 

сипатталады. Креативті ойлау қарама-қайшылықтарды бір уақытта 

қабылдаумен сипатталады: ортадан алынған ақпарат және оның нейрондық 

және психологиялық құрылымдар мен әртүрлілік формаларына қабаттасуы; 

адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы мен мінез-құлқының 

құрылымдық және белсенді аспектілері; интеллект пен техникалық 

жүйелерді, құрылымдар мен іс-әрекеттерді бейнелі-логикалық, символдық 

ұйымдастыру. Креативтілік сонымен қатар жеке тұлғаның ӛзін-ӛзі тану тәсілі 

ретінде де әрекет етеді [75]. 

E.M.L.S.Alencar, білім алушылардың креативті ойлауының дамуына 

ықпал ететін мұғалімдердің қасиеттерін зерттеп, бұл мұғалімдердің келесі 

сипаттамаларды кӛрсететінін анықтады:  

- ӛз саласынан жеткілікті дайындық және нақты бір саланың мазмұнын 

білу; 

- ӛз пәніне, білім алушыларына жоғары қызығушылық;  

- білім алушыларды идеяларды дамытуға және жаңа білім іздеуге 

ынталандыру;  

- білім алушылардың жеке басын құрметтеу; 

- оқытудың әр түрлі әдістерін қолдана білу;  

- білім алушылардың сындары мен ұсыныстарына икемділік пен 

ашықтық; 

- білім алушы идеяларының құндылығына сену [76]. 

Әрине, мұғалімдер жоғарыда айтылған сипаттамаларға ие болса да, 

оларға білім алушылардың креативті ойлауын дамыту үшін қолайлы орта 

қажет. E.M.L.S.Alencar қазіргі білім беру жүйелеріндегі креативтілікті 

қалыптастыруға кері әсер ететін кең таралған тәжірибелерді келесідей 

анықтады:  

- білім алушылардың қателіктерден қорқуын күшейтетін «дұрыс» 

жауап;  

- білім алушылардың есте сақтау қабілетін контекстік емес ақпаратпен 

толтыру; 

- білім алушылардың күшті және құзыреттілігі жоғары біліміне емес, 

әлсіз тұстарына және қабілетсіздігіне назар аудару; 

- білім алушылардың креативті әлеуетін жүзеге асырудың негізі болып 

табылатын жеке қасиеттері емес, олардың бойұсынушылығы мен енжарлығы. 

Әр түрлі мәдениеттердегі педагогика мен креативті педагогиканы 

зерттеу - ғаламдық білім беру саласындағы тар зерттеулерге басымдық беріп, 

мұғалімдерді, білім беру мекемелері мен саясаткерлерді әлеуметтік 

контекстте және жағдайдағы білім беруді бірлесіп күшейту мүмкіндігін 

айқындайды. 

Жалпы креативтілікке байланысты зерттеулер екі бағытта қалыптасқан. 

Олардың бірі – креативтілікті интеллектпен байланысы және оны 

когнитивтік үдерісте ӛлшеу бойынша болса, екіншісінде – оның 

психологиялық ерекшеліктері бар адамның шығармашылықтың маңызды 
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аспектісі болып табылатынын анықтаумен айналысады, жеке және 

мотивациялық ерекшеліктеріне назар аударылады.  

Креативтілік пен инновациялар оқыту үдерісінің ажырамайтын және 

барлық пәндердің негізін құрайтын бӛлігі болып табылады. Олар үдерісте 

қалай оқыту керек деген маңызды аспекті құрайды. Сонымен қатар, 

креативтілік және инновациялар ӛзінің кәсіби тәжірибесін жетілдіріп жүрген 

мұғалімдер үшін түпкілікті маңызға ие. Креативтілік тұрғысынан маңызды 

әрі негізгі рӛлді мұғалімдер алады, себебі олар оқыту үдерісінде инновация 

және креативтілікке ұйымдастырушылық қолдауды қамтамасыз етеді. 

Мұғалімдердің креативтілігінің деңгейінің жоғары болуы білім 

алушылардың дамуына – олардың білім деңгейі жоғарылауына және еңбек 

нарығында сұранысқа ие болуына ықпал етеді. Бірақ, егер ұстаздың 

креативтілігінің деңгейінің жоғарылығымен, білім алушылардың қабылдау 

деңгейінің тӛмендігінің арасында үлкен айырмашылық болса, мұғалімнің 

жоғары креативтілігі теріс әсер етеді. Сонымен қатар, теріс әсері болуы 

мүмкін факторлар: бір немесе екі жақтан иррационализм; конструктивизмнің 

болмауы, мұғалімнің коммуникативтік біліктілігінің деңгейінің тӛмен болуы; 

оқу үдерісінде кері байланыстың болмауы және т.с.с. 

Отандық ғалым Н.С.Әлқожаева, «қазіргі кезде жоғары білім беру 

ұйымдарының мақсаты - жас ұрпақта жоғары адами құндылықтарды 

дамытуға, мейірімділікке, қайырымдылыққа, тӛзімділікке және имандылыққа 

баулу» [77] деп тұжырымдайды. Оның тұжырымдауынша, «жастардың 

адамгершілік және рухани қасиеттері - гуманитарлық және адамгершілік 

мінез-құлықтың, яғни адамгершілік қарым-қатынас пен іс-әрекеттің 

бірлескен әсерінің кӛрінісі. Орта мектеп және оның қоршаған ортасы орта 

мектеп білім алушысының рухани-адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына 

әсер ететіні белгілі. Қазіргі жағдайда олардың жақын ортасына тек отбасы 

мен жекелеген топтардың әсері ғана емес, сонымен бірге қауымдастықтың 

жалпы жағдайы, әлемдік қауымдастықтың ӛмір сүру және тыныс алу 

жолдары әсер етеді». 

В.А.Сластениннің пікірінше, креативтіліктің дамуымен талап қою 

деңгейіне және белсенділікке қанағаттану деңгейіне әсер ететін ӛзін-ӛзі 

бағалау сияқты жеке параметрлер басты мәнге ие; сонымен қатар, іс-

әрекеттің мәні мен маңызы; әрекет нәтижелері үшін ӛзіне және қоғам 

алдындағы жауапкершілік; коммуникативті қасиеттердің де ықпалы болады. 

Креативтіліктің кӛрінісі мен дамуына қиял, түйсігі және ақыл-ой әрекетінің 

бейсаналық құраушылары да әсер етеді [78].  

И.В.Шершен үйлесімділік сезімі ӛз энергияңызды креативтілікпен 

кӛбейтетін басқа сыртқы энергиямен үйлестіруге мүмкіндік береді деп 

тұжырымдайды. Креативті тұлғаны қалыптастыру үшін мақсат қою, адамның 

ӛмірін стратегиялық және тактикалық жоспарлау ӛнері ерекше маңызға ие 

[79]. 

Е.Е.Щербакова креативтілікті интеллектуалдық және қоғамдық деп екіге 

бӛледі, және қоғамдық креативтіліктің ішінен педагогикалық креативтілікті 
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жеке қарастырады. Оның тұжырымдауынша интеллектуалдық креативтілік - 

теориялық және практикалық мәселелердің шешімдерімен байланысты 

адамның түрлендіргіш шығармашылық әрекетінің ажырамас бӛлігі. Ал, 

педагогикалық креативтілік - мұғалім мен білім алушы бірлескен әрекетте 

тиімді ӛзара әрекеттесуге, ӛзара түсіністікке қол жеткізуге, түсінбеушілікті 

тӛмендетуге, қақтығыстарды жоюға мүмкіндік беретін жеке тұлғаның нақты 

психикалық және әлеуметтік дайындығы [52, -Б. 72]. 

Креативтілік шығармашылыққа деген жоғары ынтамен, саналы және 

кӛрсетілген қызығушылықпен, белсенді және тәуелсіз ұстаныммен, 

салауатты бәсекелестікпен, еңбексүйгіштікпен, табандылықпен қамтамасыз 

етіледі. Ол жұмылдыру, ақпараттық, дамыту, бағдарлау дағдыларын, 

идеяларды қалыптастыру қабілетін, тапқырлықты қамтиды. Біз 

«креативтілікті» педагогика тұрғысынан тек жай ғана «шығармашылық» 

емес жеке мотивациялық қабілет, ғылыми таным, ӛнімді шығармашылық 

белсенділіктің үштігі ретінде қарастырамыз [80]. 

Сонымен, жоғарыдағы келтірілген ғалымдардың тұжырымдамалары 

негізінде келесідей қорытынды жасауымызға болады: қазіргі ғылымдағы 

«креативтілік» ұғымы кӛп ӛлшемді және кӛпқырлы ұғым ретінде 

түсіндіріледі. Кең мағынада, креативтілік - біртұтас жүйені және адам 

ӛмірінің барлық салаларында әрекет ететін жеке құбылыс: креативті үдеріс, 

креативті ӛнім - креативті үдерістің нәтижесі мен тұлға сапасының нәтижесі. 

Тар мағынада креативтілік - әр адамның бойында болатын жалпы 

шығармашылық қабілет. Креативтілік іс-әрекетте қалыптасады және 

кӛрінеді, ал креативті орта бұл жағдайда адамның шығармашылық әлеуетін 

іске асырудың шарты ретінде әрекет етеді. 

Педагогикамен қатар, креативтілік кӛптеген пәндердің зерттеу нысаны, 

сондықтан креативтілікті зерттеу кешенді қарастыруды талап етеді. Осыған 

сәйкес, креативтілік кӛп жағдайда, туа біткен қасиеттерге ие, арнайы білім 

салаларына қызығушылығы бар, жұмыс орнында креативті ортаға 

бейімделетін, мақсаттары биік, мотивациясы жоғары адамдардың бойында 

жеңіл қалыптасады.  

Білім алушылардың қажетті білім алуға дайын болуы үшін олардың 

барлық мүмкіндіктерін іске асыруына қолайлы жайттың барлығы ескеріліп, 

жасалғаны дұрыс. Оқу үдерісі барысында креативтілік және креативті орта, 

моральдық-психологиялық ахуал қалыптастырылуы тиіс, бұл ӛз кезегінде 

білім алушылардың белсенділігі мен ӛзіне деген сенімділігін арттыруға 

кӛмектеседі. 

Шетелдік педагогикалық әдебиеттерде «креативті іс-әрекет» бірнеше 

тұрғыдан қарастырылады [81]: - адамдардың данышпандар деп аталатын 

шектеулі санына ғана тән ерекше қабілет ретінде, үлкен білім мен ұзақ 

еңбекқорлықтың негізінде қалыптасады және әр адамда даму мүмкіндігі жоқ 

(R. Scruton);  - адамның күнделікті іс-әрекетінің құрамдас бӛлігі ретінде оның 

іс-әрекеті мен заттарды манипуляциялау туралы тәжірибелі білімінің 

нәтижесі (P. Willis); - икемділік қабілеті ретінде, қиялдың кӛмегімен қиын 
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жағдайдан шығу жолын таба білу, яғни оқытудың креативті құраушысы білім 

алушыларды қазіргі қоғамдағы ӛмірге дайындауды және оларды тиісті 

дағдылармен қамтамасыз етуді білдіреді (A.Craft); - жаңа ортада білім мен 

дағдыларды қолдану іскерлігі және экономикалық қоғамдағы табыстың негізі 

болып табылатын белгілі бір мақсатқа жетудің түбегейлі жаңа тәсілі 

(K.Seltzer және T.Bentley); - адам санасының туа біткен сипаты ретінде, 

дамыту қажет түбегейлі жаңа (шығармашылық ӛнім) жасау қабілеті 

(A.Cropley, M.Boden). 

Креативті іс-әрекет келесі сипаттамаларға сәйкес келеді: ол қиялға 

негізделген рефлексия мен мінез-құлықты білдіреді; әрқашан белгілі бір 

мақсатқа бағынады, сонымен қатар жаңа нәрсе жасауға арналған, креативті 

іс-әрекеттің ӛнімі мәлімделген мақсат тұрғысынан құнды болуы тиіс [82].  

Бірақ G. J. W. Smith-тің айтуынша, мұндай әрекеттің ӛнімі әрқашан ӛз 

жұмысы кезінде тікелей құндылыққа ие бола бермейді. Оның мәні болашақта  

ашылуы мүмкін немесе мүлдем ашылмауы мүмкін [83]. 

Креативті іс-әрекет бұл бақыланатын және бақыланбайтын ойлау 

үдерістерінің күрделі үйлесімі, олардың кейбіреулері саналы, ал басқалары 

бейсаналық түрде жүреді. Креативті іс-әрекетке оқыту аясында сыни ойлау 

қабілетінің маңыздылығын түсіну қажет: түбегейлі жаңасын құру іс-

әрекетінде идеялар мен бағыттарды барабар бағалау және мүмкін болатын 

нәтижені нақты болжау қажет. Креативті іс-әрекетте оқытуда кейінге 

қалдырылған пайымдау мәселесі үлкен мәнге ие. Сыни бағалау қажет болған 

сәттерде оны белгілі бір уақытта, белгілі бір қызмет сатысында дұрыс жасау 

керек. Кӛбінесе жұмыстың сәтсіз сәтінде айтылған сын жалпы қызметтен бас 

тартуға әкелуі мүмкін, оны болашақ мұғалім есте сақтауы тиіс. Уақыт пен 

жүктеме деңгейін ұтымды бӛлудің де маңыздылығын атап ӛткен жӛн. 

R.W.Weisberg сәйкес креативті іс-әрекет, оның жеке сипаттамалары мен 

ынталандыру ӛзара байланысты болуы мүмкін R.W. Weisberg-тің пікірінше, 

түбегейлі жаңасын жасау, егер ол әдейі орын алса және нақты мақсатты 

білдірсе ғана креативті деп санауға болады. [84]. R. Sternberg, сондай-ақ 

креативті іс-әрекетті табысты жүзеге асыру үшін, тиісінше, креативті іс-

әрекет оқу үдерісіне түбегейлі енуге әкеледі, бұл дәлелді болуы қажет екенін 

атады [85].  

Креативті оқу іс-әрекеті эмоцияны білдірумен тікелей байланысты және 

эмоционалды интеллекттің дамуына күшті ынталандыру болып табылады. 

Демек, креативті іс-әрекетті оқыту кезінде білім алушылардың жоспарлау 

және мақсат қою дағдылары мен біліктерін дамытуға назар аудару тиімді. 

Білім алушылардың креативті іс-әрекетін  қалыптастыруға бағытталған 

білім беру жүйесінде бақылау ерекше орын алады. Креативті іс-әрекет толық 

еркіндік жағдайында ғана мүмкін болады деген пікір бар.  

Алайда, K.Robinson-ға сәйкес, толық еркіндіктің болуы бірнеше 

себептерге байланысты оқу нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін. Креативті 

ӛніммен жұмыс істеу кезінде кейбір еркіндік қажет, ӛйткені бірқатар бақылау 

шаралары да маңызды. Осы салада негізгі білімсіз белгілі бір салаға 
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креативті үлес қосу мүмкін емес. Тыңғылықты тікелей байланысты 

қызметтің сол немесе басқа аспектісі бойынша ғылыми білімнің болуы 

қажет. Білім беруде дәстүрлі және инновациялық оқыту технологиялары 

арасындағы тепе-теңдікті сақтау қажет. Оқу үдерісіне креативті құраушыны 

енгізу білім, білік және дағдыларды қалыптастырудағы рӛлі даусыз болып 

табылатын оқытудың дәстүрлі әдістеріне зиян келтірмеуі тиіс. Креативті іс-

әрекетке оқыту дәстүрлі оқыту әдістерін қолдану арқылы алынған білім 

негізінде ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Креативті іс-әрекеттің құрамдас 

бӛлігі ретінде коммуникативті құраушының маңыздылығы жоғары. 

Креативті білім алушыларды креативті идеяларды шығаруға тарту 

практикалық іс-шаралар аясында ӛнімді болады. Оқытушының негізгі 

міндеті - білім алушыларға осы әрекетті түсінуге кӛмектесу және оны 

бақылау. Мұны белгілі бір қызмет түріне байланысты белгілі бір әдістер мен 

дағдыларды қолдану арқылы ғана жүзеге асыруға болады, бірақ білім 

алушыларды таныстыру қажет креативті іс-әрекеттің әмбебап ерекшеліктері 

бар. Атап айтқанда, табысты креативті іс-әрекет үшін білім алушылардың 

сыни ойлауын, жобалау дағдыларын және мәселелерді шешу дағдыларын 

дамыту қажет. Сондай-ақ, креативті іс-әрекеттің «орта» екенін ескерген жӛн, 

білім алушының креативтілігі белгілі бір іс-әрекетте әр түрлі жолмен 

ашылады, сәйкесінше оқытушының міндеттерінің бірі білім алушыларға 

үшін ең жақсы креативті іс-әрекет ортасын табуға кӛмектесу болып 

табылады [86, 87].  

Мұғалімнің креативтілігі түрлі ӛзара әрекеттесуге және әдістемелік, 

педагогикалық, тәрбиелік, білім беру және инновациялық деңгейлердегі 

шығармашылық мәселелерді шешуге негізделген кәсіби қызметте кӛрінеді. 

Білім бакалаврының креативтілігін дамыту мәселесі әлі де қосымша зерттеуді 

қажет етеді, ӛйткені кӛптеген теориялық және эмпирикалық зерттеулерде 

болашақ мұғалімнің креативтілігін дамыту факторлары, креативті мұғалімнің 

қасиеттері және болашақ мұғалімнің креативтілігін дамытудың белгілі 

технологиялары туралы сұрақтарға нақты жауап жоқ.  

Педагогикалық іс-әрекеттегі креативтіліктің кӛрінісі: білім алушыларға, 

педагогикалық мінез-құлыққа, тәрбиелік іс-әрекетке, әдістемелік жұмысқа, 

материалды ұсыну құралдары мен формаларын таңдауға, сыныптан тыс және 

сабақтан тыс жұмыстарға, инновациялық практикалық және зерттеу 

қызметіне қатысты кең ауқымда қамтылады [88]. 

Заманауи білім беру міндеттерін қарастырған Р.Эпштейн ғылыми 

қолданысқа «креативті құзыреттілік» ұғымын енгізді және креативтілікті 

негізінен тӛмендегідей құзыреттердің қалыптасуымен байланыстырды:  

1. Жинақтау құзыреті. Жаңа идеяларды жинау арқылы шығармашылық 

ізденіс белсенділігі тұрақты кӛрініске айналса, оның шығармашылығын 

арттырады.  

2. Мәселелік құзіреттілік. Кез-келген субъективті жаңа мінез-құлық 

формалары бұрын үйренілген және әдеттегі ӛмір салтын жоққа 

шығаратындар арасындағы қарым-қатынастың нәтижесі болып табылады. 
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Мінез-құлықтың жаңа және ерекше тәсілдері арасындағы бәсекелестік 

жаңалықтардың берік негізін қамтамасыз етеді. Адам мәселені шешудің 

әдеттегі тәсілдері шеше алмайтын қиын жағдайға тап болу арқылы жаңа 

идеялардың санын кӛбейте алады. Танымдық қиындықты адам проблемалық 

жағдайға айналдырған кезде, шығармашылық негізі болып табылатын ӛнімді 

ойлау үдерісі пайда болады.  

3. Кеңейту құзыреті. Кӛптеген нонкреативтер үшін жағдайды қабылдау  

стандарттары мен шешім ағынындағы мінез-құлық стратегиясы алдын-ала 

белгіленеді, сондықтан стандартты емес мәселелерді шешуде олардың 

танымдық әлеуеті жеткіліксіз.  

4. Қоршаған орта. Білім алушының ӛнімді кӛзқарасы бір уақытта 

бірнеше тітіркендіргіштерге немесе ерекше ынталандыруларға ұшыраған 

жағдайда қалыптасады. Осылайша, шығармашылық құзіреттіліктің тӛртінші 

ӛзегі - адамның қоршаған ортасы, әлеуметтік немесе физиологиялық 

ынталандыру немесе мұндай ынталандырудың ерекше үйлесімі [89]. 

Ф.В. Шариповтың пікірінше, шығармашылық құраушы мұғалімнің кез-

келген іс-әрекетінде болуы мүмкін (педагогикалық, коммуникативті, 

ұйымдастырушылық). Тұлғаның креативті құзыреттілік құрылымында (оның 

ішінде мұғалімнің) ғалым келесі қасиеттерді атап кӛрсетеді: - 

шығармашылыққа, мәселелерді шешуге қабілеттілік; тапқырлық; - икемділік 

пен сыни ақыл, түйсігі, ӛзіндік ерекшелігі және ӛзіне деген сенімділік; - 

стандартты емес міндеттерді қою және шешу қабілеті, талдау, синтездеу 

және біріктіру қабілеті, тәжірибені беру қабілеті, болжау қабілеті және т.б.; - 

эмоционалды-бейнелі қасиеттер: руханилық, шығармашылық жағдайдағы 

эмоционалды ӛрлеу; ассоциативтілік, қиял, жаңалық сезімі, қарама-

қайшылықтарға сезімталдық, эмоционалды жауап беру қабілеті (эмпатия); - 

ойлардың, сезімдердің және қозғалыстардың босаңсуына ие болу; түсінік, 

таныс емес нәрсені кӛре білу; стереотиптерді жеңу; - болжамдарды 

тұжырымдау, олардың дәлелдерінің нұсқаларын құрастыру қабілеті; - 

тәуекелге бейімділік, бостандыққа ұмтылу [90]. 

Е.Н.Пономареваның зерттеулерінде «инновациялық-креативті 

құзыреттілік» ұғымы кездеседі. Зерттеушілер инновациялық және креативті 

құзыреттілік құрылымында: педагог тұлғасының қасиеттері (инновациялық 

ойлау стилі; нақты жағдайға байланысты оқу үдерісін жобалауға 

шығармашылық тұрғыдан қарау қабілеті; жаңа әдістер мен технологияларды 

игеруге ұмтылу); білім жиынтығы (креативтіліктің заманауи теориялары 

және оны дамыту тәсілдері); іскерліктер (креативтілікті дамыту әдістерін 

пайдалану; қиялдың креативтілігі мен жұмысын кӛтермелеу; стандартты 

емес міндеттерді шешуді ӛз бетінше іздеуге ынталандыру; жоғары деңгейдегі 

ақыл-ой үдерістерінің дамуын ынталандыру) [91]. 

Мұғалімнің креативтік құзіреттілігі кәсіби (педагогикалық) қызметтің 

әртүрлі кезеңдеріндегі тұлғаның шығармашылық жетістіктерін кӛрсетеді 

және жеке тұлғаның шығармашылық қабілеттерін жүзеге асыру арқылы жаңа 

кәсіби ӛнімдер мен жоғары қызмет нәтижелерін жасау қабілеті ретінде 
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түсініледі. Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің креативтік ӛнімінің 

сипаттамалары - бұл әдеттен тыс, жаңашылдық, шешімдердің пайдалылығы, 

сонымен қатар іс-әрекеттің оңтайлы ұйымдастырылуынан кӛрінетін 

педагогикалық іс-әрекеттің ӛнімділігі [92]. 

Айта кетерлігі, бұл ұғым психологиялық-педагогикалық 

әдебиеттерде айтарлықтай кең қарастырылмаған, «педагогикалық іс-

әрекеттегі креативтілік» бӛлек ұғым ретінде жиі кездеседі. Сондықтан біз 

болашақ мұғалімнің педагогикалық креативтілігі түсінігіне берілген 

анықтамаларды қарастырамыз (кесте 2). 

 

Кесте 2 – «Педагогикалық креативтілік» ұғымының ғалымдар ұсынған 

анықтамалары 
Автор Ұғымның мәні 

1 2 

Щербакова Е.  Педагогикалық креативтіліктің кӛрсеткіштері тұрақты ӛзін - ӛзі 

реттеуде және ӛзін - ӛзі бақылауда, қуаныш сезімінде, жұмыс істеу 

деңгейінде, балаларға деген сүйіспеншілік, мейірімділік, ерік-жігер 

қасиеттерінде кӛрінетін шығармашылық әл-ауқат; тапқырлықта, 

үйлесімде, дивергентті ойлауда, визуалды шығармашылықта, 

байланыстыру қабілетінде кӛрінетін шығармашылық қабілеттер. 

Морозов А.  Педагогикалық шығармашылық мұғалімнің тұлғааралық 

қабылдаудағы, тұлғааралық қарым-қатынастағы жоғары 

құзыреттілік деңгейінің болуын болжайды. 

Антонова Е.  Педагогикалық креативтілік шығармашылық ізденісті, 

педагогикалық мәселелерді стандартты емес шешуді білдіреді және 

бірқатар параметрлермен сипатталады. Ол жылдамдық (ӛнімділік) 

және ойдың икемділігі, ӛзіндік ерекшелігі, қызығушылығы, дәлдігі 

және батылдығы сияқты ӛлшемдермен сипатталады. 

Особов И. Педагогикалық креативтілік коммуникативті және дидактикалық 

креативтіліктерден құралады. Коммуникативтік креативтілік диалог 

пен импровизацияға негізделген; дидактикалық жинақталған білім 

мен дәстүрдің кӛлемін, шығармашылық қабілетін қамтиды. 

Ильин И. Педагогикалық креативтіліктің кӛрсеткіштері шығармашылық әл-

ауқат (ӛзін-ӛзі реттеу және ӛзін-ӛзі бақылау, эмоционалды 

тұрақтылық, ерікті қасиеттер) және шығармашылық қабілеттер 

(тапқырлық, біріктіру қабілеті, дивергентті ойлау) болып табылады. 

Чиков Н. Педагогикалық креативтілік - бұл педагогикалық мәселелерді шешу 

барысында ойлау стереотиптерінен ауытқып, жаңа идеяларды 

қалыптастыру қабілетінде кӛрінетін мұғалімнің жеке басының 

кіріктірілген жан-жақты сапасы. 

Огоновская И. Педагогикалық креативтілік - (шығармашылық) ақыл-ойдың 

икемділігі, дамыған шығармашылық қиял мен түйсігі, шаблондар 

мен стереотиптерді жеңу қабілеті, жаңа, дамыған эмоционалды-

сезімдік саланы іздеуге деген ұмтылыс, стандартты емес 

жағдайларда жұмыс істеу, проблемалық жағдайға жауап іздеу және 

табу қабілеттерін қамтитын дивергентті ойлауы бар тұлғаның 

кіріктірілген сипаттамасы ретінде және тағы басқалар. 

Кострюков А., 

Мирошникова 

Психология тұрғысынан педагогикалық креативтілік жеке тұлғаның 

педагогикалық жағдайлардың ӛзгеруіне дайындығы ретінде 

https://cat.libnvkz.ru/CGI/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ANL20&P21DBN=ANL20&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%20%D0%95%2E
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Д. қарастырылады, ал педагогикалық шығармашылықтың дамуы 

мұғалім мен білім алушының кәсіби қызметі мен ӛзара 

әрекеттесуінің тиімділігін арттырады. 

Великая Т.С. Педагогикалық креативтілік-мұғалімнің типтік және ерекше 

педагогикалық жағдайлардағы іс-әрекетінің сәттілігін қамтамасыз 

ететін кіріктірілген кәсіби және жеке сипаттамасы. 

Zivitere M.  Мұғалімнің педагогикалық креативтілігі білім беру үдерісінің 

субъектілері (мұғалімдер мен студенттер) арасындағы ӛзара қарым-

қатынастың ерекшелігі, білім алушының креативті қасиеттерін 

қалыптастыру және мұғалімнің креативті педагогикалық жұмысын 

жақсарту. 

Жолдасбеков А. 

Омаров Е., 

Жолдасбекова 

К. 

Кенжебаева Р. 

Спабекова Р. 

Педагогикалық креативтілік - бұл мұғалім мен білім алушының 

бірлескен іс-әрекетте тиімді ӛзара әрекеттесуі үшін жағдайды 

ӛзгертуге мүмкіндік беретін жеке тұлғаның белгілі бір психикалық 

және әлеуметтік дайындығы. Педагогикалық креативтілік 

мұғалімнің тұлғааралық қабылдауда, тұлғааралық қарым-қатынаста 

және тұлғааралық қарым-қатынаста құзыреттіліктің жоғары 

деңгейінің болуын болжайды. 

Чугунова, И. А. Педагогикалық креативтілікті педагогикалық шеберліктің жоғары 

деңгейі, яғни терең педагогикалық нанымдарға негізделген 

педагогикалық дағдылардың жиынтығы ретінде қарастырған жӛн.  

Эхсонова Ф. Педагогикалық креативтілікті мұғалімнің дәстүрлі ойлауынан келесі 

ӛзгешеліктерін кӛрсетеді: ойлау жылдамдығы; ойлауды бейімдеу; 

нақтылығы; даралығы; бай қиял; әзілдесе білу; жоғары эстетикалық 

сезім; мәселенің бӛліктерін саралау құзыреті 

Дубровская Е. Педагогикалық креативтілік психология тұрғысынан жеке тұлғаның 

педагогикалық жағдайлардың ӛзгеруіне бейімділігі ретінде 

қарастырылады, ал педагогикалық шығармашылықтың дамуы 

кәсіби қызметтің тиімділігін және мұғалім мен білім алушының 

ӛзара әрекеттесуін арттырады 

Нағымжанова 

Қ. 

Педагогикалық креативтiк – оқу-тәрбие мiндеттерiн педагогтiң 

соны, жоғары тиiмдiлiкпен шешуi, тәрбие мен оқыту теориясы мен 

тәжiрибесiн байытуы. 

 

Жоғарыдағы кесте мәліметтері негізінде «педагогикалық креативтілік» 

ұғымы түрлі әдеби дереккӛздерде жеткілікті жан-жақты талданбағандығы 

анықталды. Дегенмен, аталған ұғымның теориялық мәнін зерделеуге негіз 

болатын алғышарттар қазіргі таңда жеткілікті деп тұжырым жасауға болады. 

Ғалымдардың педагогикалық креативтілік ұғымына тұжырымдаған 

анықтамаларынан педагогикалық креативтіліктің шығармашылық қабілет, 

жоғары құзыреттілік деңгейі, сапа, қасиет, шешім қабылдау сипаты 

ретінде айқындалғаны белгілі болды. Демек, бұл ұғымның жалпы 

қабылданған бірегей түсіндірмесі жоқ, бұл оны қолдануда түрлі 

психологиялық-педагогикалық зерттеулерден алынған мәліметтерді 

салыстыруда айтарлықтай күрделілік туғызады. 

Біздің зерттеуіміздің негізгі идеяларына  Е.Е.Щербакова негіздеген 

«педагогикалық креативтілік» ұғымы жақын келеді. Ғалымның 

тұжырымдауынша, педагогикалық креативтілік жинақталған әлеуметтік 

тәжірибе, психологиялық-педагогикалық және пәндік білім, жаңа идеялар, 
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дағдылар негізінде қалыптасатын, ӛзіндік шешімдерді, инновациялық 

формалар мен әдістерді табуға және қолдануға мүмкіндік беретін, кәсіби 

қызметті орындауды жетілдіретін мұғалімнің шығармашылық әлеуетінің 

болуына байланысты [93]. 

Автор педагогикалық креативтілікті жеке тұлғаның белгілі бір 

психикалық және әлеуметтік дайындығы ретінде анықтайды, бұл жағдайды 

мұғалім мен оқушы бірлескен іс-әрекетте тиімді ӛзара әрекеттесуге, ӛзара 

түсіністікке қол жеткізуге және қақтығыстарды жоюға мүмкіндік береді. 

Педагогикалық креативтілік мұғалімнің тұлғааралық қабылдауда, 

тұлғааралық қарым-қатынаста құзыреттіліктің жоғары деңгейінің болуын 

болжайды.  

Болашақ мұғалімнің педагогикалық креативтілігі келесідей жағдайларда 

айқын кӛрініс табады: кәсіби қызметтің нәтижелерін жобалау және талдау 

қабілеті, шиеленісті жағдайларды шешу, тұлғааралық қарым-қатынас 

шеңберіндегі мәселелерді шешу, коммуникативтік ӛзара әрекеттесудің 

әртүрлі тактикаларын қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін қолдану 

мүмкіндігі.  

Коммуникативті креативтілікті қалыптастырудың маңызды шарты - 

білім беру ұйымындағы педагогикалық үдеріске кӛзқарасты ӛзгерту, жүйелік 

тұғырдың талаптарына сәйкес оның бағытын ӛзгерту.  

Болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігінің 

қалыптасуында коммуникативтік креативтілікпен қатар, оның дидактикалық 

білімі мен іскерліктеріне негізделетін кәсіби дайындығының нәтижесінің 

маңыздылығы жоғары. Дидактикалық білім - бұл оқу үдерісінің мәні, кәсіби 

құндылықтар мен қатынастар туралы дидактикалық идеялардың жиынтығы.  

Дидактикалық білімнің жиынтығын келесілер құрайды: – адамгершілік 

білім-жеке құндылықтар, бағалау критерийлері, оқу үдерісінде қарым-

қатынас ережелері және т.б. туралы білім; - арнайы білім – оқыту үдерісінің 

мәнін, білім беру мазмұнын реттейтін тұжырымдамаларды, нормативтік 

құжаттарды, білім беру ұйымдарында оқытудың заңдылықтарын, 

қағидаттарын, нысандарын, әдістерін, технологияларын, негізгі бағыттарын, 

білім беру мазмұны, білім беру нәтижелеріне қол жеткізу жолдары және 

оларды бағалау тәсілдері туралы, сондай-ақ оқыту үдерісінде білім 

алушылармен дамытушылық және түзету жұмыстары туралы білу; - 

технологиялық білім - оқыту үдерісін ұйымдастыру ерекшеліктерін, оның 

үдерістік негіздерін білу [94].  

Дидактикалық білім дидактикалық мәселелерді шешу үдерісінде 

болашақ мұғалімнің дидактикалық дағдыларын жүзеге асыру үшін қажет. Біз 

дидактикалық дағдыларды білім алушы игерген, негізгі дидактикалық білімді 

біріктіретін, білім алушының саналы және мағыналы практикалық іс-

әрекетінде кӛрінетін, әр түрлі дидактикалық мәселелерді шешуге 

бағытталған шығармашылыққа ұласатын ӛсу ретінде қарастырамыз. 
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Жоғарыда аталған барлық дидактикалық білім мен дағдылар мұғалімнің 

дидактикалық мәселелерді шешу үдерісінде орындайтын креативті кәсіби 

педагогикалық қызметін жүзеге асыруға ықпал етеді.  

Біздің тұжырымдауымызша  «болашақ информатика мұғалімінің 

педагогикалық креативтілігі – оның педагогикалық іс-әрекеттегі 

коммуникативтік және дидактикалық мәселелерді дәстүрлі және цифрлық 

педагогикалық технологиялар арқылы жылдам анықтау мен  олардың тың 

әрі тиімді шешімдерін іске асыруға шығармашылық даярлығы». 

Педагогикалық креативтіліктің құраушылары педагогикалық қызметке 

мотивациясы, креативті ойлау, шешім қабылдау және педагогикалық 

іскерлік болып табылады. 

Болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруда 

педагогикада қалыптасқан тәжірибені зерделеу маңызды. Зерттеу 

жұмысымыздың 1.2. параграфта бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастырудың шетелдік тәжірибесі туралы 

кеңінен қарастырылады.  

 

1.2 Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың отандық және шетелдік тәжірибесі  

Қазіргі кезеңде әлем бойынша жоғары білім беру ұйымдарында 

креативті оқытуды енгізуде белсенді жұмыстар, кешенді іс-шаралар жүзеге 

асырылуда. Бұл әрбір елдің мәдени-экономикалық жағынан ең мықты елге 

айналуға ұмтылыс жасау стратегияларымен, креативтілік мәселесін 

зерттеудің ұзақ әрі бай тарихымен және креативтік дағдыларды үйретудің 

кең бағдарымен байланысты.  

Білім кӛлемінің ұдайы ӛсуі мұғалімді бастапқыда бір саладағы пәндерді 

меңгеруі қажеттілігіне ұмтылдырады, әрі оның басқа саладағы пәндерді 

игеруінің маңыздылығын айқындайды [95]. 

Шетелдік және отандық педагогикалық креативтілікті қалыптастыру 

тәжірибелерін зерделеу отандық жоғары білім беру жүйесін жақсартуға 

кӛмектесетін бағыттарды және оларды жетілдірудің бастамашыл 

бағдарларын, болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың тиімді қызметтік-үдерістік моделін құруға 

ықпал етеді.  

АҚШ. Троя университеті, Алабама (Troy University) дарынды білім 

алушылардың анықтауға және олардың білім беру бағдарламаларын 

(Creativity) тиісті түрде түзетуге қабілетті әрі қарай ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге 

бағытталған жоғары білікті мұғалімдерді даярлау курсын ұсынады. 1999 

жылы АҚШ-та шыққан «Креативтілік» энциклопедиясында американдық 

білім алушылардың креативтілігін дамытудың негізгі тәсілдері кӛрсетілген 

[96]. 1954 жылы А.Осборн құрған, Креативтік білім беру қоры (CEF) жүзеге 

асырған және осы күнге дейін белсенді жұмыс істейтін осы елдегі креативтік 

қабілеттерді дамытудың ұзақ мерзімді жобаларының бірі. 
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АҚШ-та білім берудегі креативтілікті дамыту стратегиясы туралы 

ӛзіндік кӛзқарас бар. Бұл стратегияның негізгі бағыты барлық білім беру 

деңгейлерінде ӛнер мен гуманитарлық ғылымдарды оқытуды кеңейту болып 

табылады. «Гуманитарлық ғылымдар» ұғымының кӛптеген анықтамалары 

бар екенін ескере отырып, ұлттық ӛнер және гуманитарлық ғылымдар 

Қорының 1965 жылғы актісінде келтірілген тұжырым осы бағытты жүзеге 

асырудың бағдарына таңдалды: «Гуманитарлық ғылымдар» термині келесі 

білім салаларын қамтиды, әрі олармен шектелмейді: тілдер, лингвистика; 

әдебиет; тарих; құқықтану; философия; археология; салыстырмалы дінтану; 

этика; тарих және ӛнер теориясы; гуманистік мазмұны бар және гуманистік 

әдістермен жұмыс істейтін әлеуметтік ғылымдардың аспектілері...» [97]. Егер 

білім беру бағдарламаларын гуманитарлық мазмұнмен қанықтыруды енді 

инновациялық нәрсе деп санауға болмайтын болса, онда оларға бейнелеу 

және орындаушылық ӛнер түрлерінің негіздерін игеруді енгізу, сӛзсіз, білім 

берудегі креативтілікті дамытудағы маңызды қадам болып табылады. 

Ұлттық гуманитарлық білім беру қауымдастығы әзірлеген және 

насихаттайтын бұл бағдарлама «Креативті ойлау, тиімді қарым-қатынас және 

командадағы жұмыс бүгін оқу, жазу және есептеудегі дәстүрлі дағдылармен 

қатар еңбекке қабілетті халыққа қажетті құзырет ретінде қарастырылуы тиіс» 

деген тұжырымға негізделген. Ӛнер және гуманитарлық ғылымдар 

саласындағы білім мәдени құзыреттілікті дамытады, ол ӛзгені қабылдау 

немесе ӛнер туындысын жасау қабілетімен қатар, ӛзін және басқаларды кең 

мәдени контексте түсіну қабілетін кӛрсетеді» [98]. 

Атлант университетінің білім беру колледжі, Флорида (Florida Atlantic 

University, College of Education) дарынды білім алушылармен жұмыс істеу 

үшін педагогтарды даярлауға бағытталған 5 білім беру бағдарламасын 

ұсынады: «Дарынды оқушылардың қабілеттері», «Дарынды оқушылардың 

арнайы білімі», «Креативтіліктің теориясы мен дамуы», «Дарынды 

оқушыларға арналған бағдарламалар әзірлеу», «Дарынды білім алушыларға 

сүйемелдеу және кӛмек кӛрсету». Білім беру бағдарламасын табысты игерген 

білім алушылар магистр дәрежесіне ие болады.  

The State University of New York, Buffalo педагогикалық университеті 

болашақ мұғалімдерді даярлауға арналған «Оқытуды саралау», «Дарынды 

білім алушыларды анықтау және бағалау» және т.б. бӛлімдерден тұратын 

курс ұсынады. Курс портфолио құрумен аяқталады. Бұл курсты 

қашықтықтан да игеруге болады [99, 100].  

Жоғарыдағы айтылған ақпараттарды қорытындылай келе, американдық 

педагогикалық университеттерде креативтілікті дамыту бағдарламалары 

жалпы сипатқа ие, болашақ мұғалімдерді кәсіби оқытудың басынан бастап 

даярлаудың психологиялық құраушысына кӛп кӛңіл бӛлінетіндігін байқауға 

болады.  

Ұлыбритания. Ұлыбритания үкіметі ӛзінің білім беру жүйесінің алдына  

«елді әлемдік креативтілік орталығына айналдырудың ӛршіл, бірақ 

орындалатын міндетін» қояды [101].  
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1990-шы жылдардың ортасынан бастап саясаткерлер мен педагогтар 

арасында білім алушылардың креативтілігі – білім берудің ӛте маңызды 

мақсаты деген түсінік қалыптаса бастады. Экономика мен бизнестегі 

креативтілік деңгейін кӛтеру қажеттілігі оқу үдерісінде креативтілікті 

күшейту қажеттілігін түсінуге кӛмектесті. Британияда соңғы он жылда алғаш 

рет креативтілігін дамытуға жеткілікті мүмкіндіктері бар аталған салаларда 

халықтың жұмыспен қамтылуы 34% - ға ӛсті [102]. Сондықтан, білім 

алушылардың креативтік қабілеттері жастарды жаңа ғасырдағы ӛмірге 

дайындау құралы ретінде олардың жеке дамуына баса назар аударылады. 

Ұлыбританияның әртүрлі аймақтарында үкімет қаржыландыратын және 

1998 жылы құрылған Креативтілік және мәдени білім беру жӛніндегі Ұлттық 

комитеттің (NACCCE) қолдауымен іске асырылатын жобалар бар. Олардың 

ішінде келесідей бастамалар бар:  

- Англиядағы «Креативтілік серіктестік»;  

-Солтүстік Ирландиядағы «Жастардың креативті серіктестігі»; - 

«Креативтіліктің маңыздылығы»;  

- Шотландияда «Болашақты үйрету және үйрену» және т.б.  

Жапония. Ұлттық және мәдени дәстүрлер, сӛзсіз, білім беру 

стратегиясын қалыптастырудың маңызды факторы болып табылады. Осыған 

байланысты біз білім берудің жаһандануы және батыс құндылықтарының 

пайда болуы жағдайында ол үшін дәстүрлі білім беру парадигмасын сәтті 

сақтайтын және бірнеше ондаған жылдар бойы жоғары технологиялар 

саласында жетекші орынға ие болған елдегі жастардың креативтілігін дамыту 

тәжірибесіне жүгінеміз.  

Ш.Тацуно «Жапонияда жасалған: еліктеушілерден әлемдік деңгейдегі 

инноваторларға дейін» деген символдық атауы бар кітапта [103] 

американдықтар креативтілігінің жаңа идеяларын шығаратын 

ӛнертапқыштықтан айырмашылығы, жапондар жақсартуға, ӛзгертуге, бар 

нәрсені тиімді пайдалануға баса назар аударады. Алайда, жапондықтар 

ӛздерінің дәстүрлі мәдениеті негізінде креативтілік пен ӛнертабыстың 

жоғары деңгейіне қол жеткізе алды.  

Жапондық білім беру жүйесінің мазмұнын, сондай-ақ оқытудың 

нысандары мен әдістерін бақылауды кӛздейтін білім беру үдерісін қатаң 

реттеу жағдайында елдегі бірнеше оқу орындарында білім алушылардың 

креативтілігін дамыту үшін мақсатты түрде жасалған оқу жоспарлары бар. 

Мектептерде негізінен креативті зерттеулер жүргізілетін университеттерге 

бекітілген білім беру мекемелері (Шицуока Университеті екі бастауыш және 

үш орта мектептермен жұмыс істейді). Креативтілікті дамыту бойынша білім 

беру бағдарламалары орта және жоғары (оның ішінде педагогикалық) 

кәсіптік білім беру деңгейінде кеңінен таралған.  

Австралияда Бонд университетінде білім алушыларда креативтілікті 

дамытудың алғаш «Transformer» бағдарламасы жұмыс жасайды. Бұл білім 

алушыларды ойлаудың креативтілігіне тәрбиелеуге бағытталған алғашқы 

оқудан тыс факультетаралық бағдарлама. Университет жаңа ұсынысқа 
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мамандандырылған бірлескен жұмыс кеңістігін құруды қоса алғанда, 2,5 

миллион доллар инвестицияланған. Іске қосылуы университеттің 28 

жылдығына сәйкес келетін «Transformer» деп аталатын бағдарламаға 90-нан 

астам білім алушы тіркелген.  

Ол жыл бойы білім алушылардың ешқандай қаржылық шығындарынсыз 

қол жетімді және креативтілікті дамытуға, зерттеулерді ынталандыруға, 

инновацияларды ынталандыруға және кәсіпкерлік тәжірибені кеңейтуге 

арналған. Барлық білім алушыларға ұсынылатын «Transformer» 

бакалавриатта немесе магистратурада оқу кезінде – Шабыт (Inspiration), 

зерттеу (Exploration) және трансформация (Transformation) сияқты үш бӛлек 

жүйелі кезеңдегі жеке оқу қарқынын болжайды. 

Ресей. Ресейде болашақ информатика мұғалімдерін 44.03.01 

«Педагогикалық білім беру» мамандығы аясында кәсіби даярлайды. 4 

жылдық оқу мерзімі белгіленген. Түлектердің магистратурада білім алуды 

жалғастыру мүмкіндіктері білім беру стандартымен бекітілген. 

Жоғары білім беру ұйымдарында «эвристикалық оқыту» термині 

кеңінен қолданылады, әрі бұл кӛбінесе креативтік оқыту ұғымын 

алмастырады. Эвристика және эвристикалық оқыту теориясын жасаумен 

Г.С.Альтшуллер [104], М. М. Зиновкина [105] айналысқан. Ең алдымен іргелі 

білімді алдыңғы орынға қоятын орыс ғылымының дәстүрлері маңызды 

теориялық қорын жинақтауға мүмкіндік берді, бірақ оны іс жүзінде жүзеге 

асыру соңғы уақытқа дейін кең кӛлемде іске асырылмады.  

Красноярск мемлекеттік педагогикалық университеті білім беру 

қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және кәсіби қайта даярлау 

факультетінде «Жоғары мектеп оқытушысының қызметіндегі креативті 

акмеология» модулін жүзеге асырады. Бұл кәсіби қалыптасудың барлық 

кезеңдерінде мұғалімнің жеке басының креативтік жетілуіне қол жеткізу 

заңдылықтарын зерттеуді қамтиды. Жоғары мектеп оқытушыларының ӛзін-

ӛзі тәрбиелеу және креативті ӛзін-ӛзі оқыту қағидаларын әзірлеуге ерекше 

назар аударылды.  

Москва қалалық педагогикалық университетінің (МҚПУ) 

(https://www.mgpu.ru/obrazovanie/bakalavriat/) Цифрлық білім беру 

институтында Информатика, Информатика және технология білім беру 

бағдарламалары іске асырылады. «Информатика және технология» білім 

беру бағдарламасы қазіргі заманғы технологиялар негізінде жалпы білім 

беретін мектептерде және қосымша білім беру жүйесінде (технопарктер, 

кванториумдар, үйірмелер, клубтар және т.б.) информатика, технология, 

робототехника пәндерінен сабақ бере алатын жоғары білікті информатика 

және технология мұғалімдерін даярлауға бағытталған.  

Білім алушылар 3 жыл бойы ағылшын тілін үйрену саласында қарқынды 

дайындық алады, бұл тілді кәсіби деңгейде меңгеруге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, білім алушылар жеке және кәсіби сапаларды дамытатын оқу 

жоспары пәндерінің маңызды бӛлігін ӛз бетінше таңдауға мүмкіндік алады. 

https://www.mgpu.ru/obrazovanie/bakalavriat/
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Қосымша білім беру бағдарламаларының кӛмегімен жеке білім беру 

траекториясын құрудың кең мүмкіндіктері қарастырылған.  

Жалпы дамыту бағдарламалары 

1. Болашақ педагогтың әлеуметтік-психологиялық құзыреттілігін 

дамыту «Мен-кәсіпқоймын» (160 сағат); 

2. Skills ресурстық орталығындағы Worldskills Russia (WSR Junior) 

стандартының педагогикалық құзыреттіліктері бойынша білім алушылардың 

кәсіби дағдыларын меңгерудің теориясы мен практикасы (160 сағат). 

МҚПУ білім алушыларына барлық біліктілікті арттыру және кәсіби 

қайта даярлау бағдарламаларына 10% жеңілдік беріледі. 

Сонымен қатар, келесі ашық онлайн курстар ұсынылған. 

1. Жанжалды жағдайларды шешу әдістері. 

2. Сыныптағы оқушылардың мінез-құлқын басқару формалары мен 

практикасы. 

МҚПУ білім алушыларына жеке білім беру траекторияларында 

ұсынылған оқу курстары аясында болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастырылуына толық мүмкіндік бар деп 

тұжырымдауға болады. 

Түркия Республикасы. «Информациялық технологияларды қолдану, 

білімді цифрландыруға байланысты болашақ информатика мұғалімдерін 

даярлау бойынша Түркияда да ӛзгерістер енгізілуде.  

2013 жылдан бастап Түркияда F@tih жобасы жүзеге асырылды...» 

[106]. Жобаның мақсаты - мұғалімдердің оқыту және оқу үдерісінің бір бӛлігі 

ретіндегі АКТ құралдары мен қорларын тиімді пайдалануына және 

бейімделуіне мүмкіндік беретін кадрларды даярлау ұйымдастыру. Жобаның 

бес негізгі құраушылары:  

1. Аппараттық және бағдарламалық инфрақұрылыммен қамтамасыз 

ету;  

2. Оқу электрондық мазмұнын қамтамасыз ету және басқару;  

3. Оқу бағдарламасында АКТ-ны тиімді қолдануды қамтамасыз ету;  

4. Мұғалімдердің біліктілігін арттыру;  

5. АКТ-ны мақсатты, қауіпсіз, дұрыс қолдану.  

Білім алушылардан күтілетін АКТ стандарттарын білім, дағдылар мен 

құндылықтар ретінде анықтау мұғалімдердің құзыреттілігі мен жетістік 

деңгейлерін анықтауда үлкен маңызға ие. Стандарттарды құру - оқытудың 

тиімді және маңызды әдісі. Сонымен, қолданыстағы мемлекеттік 

стандарттарға сәйкес негізделген тәсілдер қолданылды және АКТ-ның 

халықаралық стандарттарына сай негізделген құрылым құрылды, ол тӛрт 

аспектіден тұрады: (1) цифрлық сауаттылық, (2) коммуникация, біліммен 

алмасу және ӛзін-ӛзі кӛрсету. АКТ арқылы (3) зерттеу, білімді құру және 

ынтымақтастық; (4) мәселелерді шешу, бағдарламалау және түпнұсқалық 

материалдарды әзірлеу. Стандарттарға негізделген оқу бағдарламасының 

жалпы мақсаты келесідей тұжырымдалды: «...білім алушылар ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды тиімді және этикалық құндылықтармен 
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қатар қолдануы керек». Курстың ресми атауы «Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар және бағдарламалық қамтамасыз ету» деп 

кӛрсетілген.  

Қазіргі кезде жаппай ашық онлайн курстар арқылы білім алудың 

маңыздылығы мен қолжетімділігі сәт сайын артып келеді.  

Сондықтан болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда 

қалыптастыруда шетелдік тәжірибелер санатында танымал ашық онлайн 

оқыnу платформалары арқылы озық білім беру ұйымдары ұсынған 

курстарды қарастыру маңызды. 

Coursera ұсынған «Мәселелерді шығармашылықпен шешу» 

(https://www.coursera.org/learn/creative-problem-solving) 

Миннесота университетінің оқытушылары шығармашылық ойлауды 

шектеулерге қарсы тұруға және дамытуға кӛмектесуге уәде береді. Курс 

барысында бірнеше жаттығулар ұсынылады, олардың мақсаты дәстүрлі емес 

нәрсе жасау.  

Udemy ұсынған «Креативті ойлау» курсы 

(https://www.udemy.com/course/the-creative-thinking-course/) 

Авторлар NASA мен Жаңа Зеландия Үкіметінде қолданылатын 

креативтік әдістерді үйретеді. Курсты сәтті аяқтау үшін оқу бітіргеннен кейін  

ӛзіңізде қалатын оқулықты жүктеу ұсынылған. 

Open Learning World ұсынған «Креативті ойлауды жетілдіру» курсы 

(http://www.openlearningworld.com/innerpages/Introduction%20to%20Creative%

20Thinking.htm) 

Үш сағаттық тегін онлайн-курс креативтік ойлаудың не екенін түсінуге 

кӛмектеседі, Негізгі әдістермен таныстырады және креативтілік туралы 

бастапқы түсініктерді қалыптастырады.  

Гарвард семинары «Креативті ойлау: күрделі мәселелер үшін 

инновациялық шешімдер» (https://www.dce.harvard.edu/index.php) 

Басшылар мен бизнес иелеріне арналған екі күндік семинарда адам 

креативтік ойлауды, қиын мәселелерді шешуді, топпен жұмыс істеуді және 

шабыттандыратын кӛшбасшы болуды үйретуді кӛздейді. 

Hyper Island 

Hyper Island халықаралық медиа мектебінде оқытушылар сабақтарда 

еркіндік пен креативтілік ахуалын басшылыққа алады. Мектеп ғимараты - 

бұрынғы түрме, онда бастапқы келбеті мен интерьері барынша сақталған. 

Қиын дәрістер мен емтихандардың орнына білім алушылар нақты 

жағдайларды шешеді. Оқытушылар тәлімгерлердің рӛлін атқарады: 

оқытпайды, бірақ кӛмектеседі. Оқыту ағылшын тілінде жүргізіледі. 

4Brian ұсынған «шығармашылық ойлау: креативтілікті дамыту» курсы 

(https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/) 

Мұндағы сабақтар мен дәрістер бейнежазбаларда емес, мәтіндік 

форматта ұсынылған, сондықтан олар оқуды және талдауды ұнататындарға 

https://www.udemy.com/course/the-creative-thinking-course/
https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/
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қолайлы. Әр сабақтың соңында материалды бекітуге арналған әдебиеттер 

тізімі, жаттығулар мен ойындар бар.  

«Элитариум» ұсынған «Креативтілік және интеллект. 

Шығармашылық және аналитикалық қабілеттерді дамыту» курсы 

(http://www.elitarium.ru/course/distancionnyjj_kurs_kreativnost_intellekt/?action) 

Курс аздап теория мен кӛптеген практикалық ақпарат береді: әдістер, 

жаттығулар. Бұл мәнін білгісі келмейтін, бірақ тапсырыс бойынша идеялар 

жасауды үйренгісі келетіндерге жарамды. 

Креативтік ойлауды дамытуға арналған «Эврика» курсы 

(https://www.newacropol.ru/study/courses/eureka/) 

«Жаңа Акропль» философиялық мектебі бес практикалық сабақтардан 

тұратын курс ӛткізеді, онда тыңдаушы креативтік ойлауға кедергі келтіретін 

кедергілерді жеңіп, идеялар құру дағдысын игеруі керек. 

Ӛнертапқыштық міндеттерді шешу теориясы (ӚМШТ) бойынша 

онлайн-практикум (https://triz-chel.timepad.ru/event/353319/) 

ӚМШТ креативтік ойлауды үйренгісі келетіндер арасында үлкен 

жетістікке ие. Бұл курста сіз мәселелерді шешуге, жаңа ӛнімдер мен 

қызметтерді дамытуға, сондай-ақ қайшылықтарды ӚМШТ әдістерін қолдана 

отырып шешуге үйренесіз. 

«ИКРА» мектебі ұсынған «Креатор жолы» курсы 

(https://ikraikra.ru/city/msk/courses/34111) 

Мектеп креативтілік және креативтік ойлауды дамытуға 

мамандандырылған. Мұнда коммуникациялық, дизайндық ойлау және 

ӚМШТ үйретіледі. 

Болашақ информатика мұғалімдерін даярлау негізгі жағдайларда 

нормативтік-құқықтық құжаттармен реттеледі. Атап айтқанда, олар. 

МЖМБС типтік оқу жоспары, мамандықтың типтік оқу бағдарламасы.  

ҚР Ұлттық білім беру жүйесінде білім беру стандарттары 

ұйымдастырушылық және бақылау рӛлін атқарады. МЖМБС-ның 

ұйымдастырушылық рӛлі білім беру ұйымдарының бүкіл білім беру үдерісі 

білім беру стандартында реттелген нормаларға негізделетіндігінде.  

Тәуелсіздік жылдары Қазақстанда жеке сектор қалыптастырылды, бұл 

кейіннен жоғары білім беру ұйымдары арасындағы бәсекелестікке әсер етті. 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің институционалдық 

және нормативтік-құқықтық базасы қабылданды. 1991-1994 жылдары 

заңнамалық база белсенді түрде әзірленді (ҚР «Жоғары білім туралы», «Білім 

туралы» Заңдары) [107]. 

 «Білім туралы» Заң қабылданғаннан кейін 1999 жылы ҚР білім беруді 

стандарттау жүйесін дамытудың жаңа кезеңі басталды. Заңға сәйкес 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары заңды күшке ие 

болып, барлық оқу орындары үшін міндетті болды және оны Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекітеді. Мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттарын әзірлеу үдерісі конкурстық негізде 

жүргізіле бастады. Конкурсқа ұсынылған барлық МЖМБС жобалары 

http://www.elitarium.ru/course/distancionnyjj_kurs_kreativnost_intellekt/?action
https://www.newacropol.ru/study/courses/eureka/
https://triz-chel.timepad.ru/event/353319/
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міндетті сараптама рәсімінен ӛтеді. Бұл тәсіл академиялық қоғамдастықтың 

пікірлері мен мүдделерін барынша ескеруге мүмкіндік берді.  

Сонымен қатар, ҚР «Білім туралы» Заңында МЖМБС-ның 

функционалдық мақсаты мен бағытын анықтайтын жанама нормалар 

белгіленген. Білім беру стандарттары республикада мемлекеттік саясатты 

іске асыруды қамтамасыз ететін маңызды стратегиялық құжат болғандықтан, 

олар білім алушыларды білім алуға ынталандыруға, дарындылықты, жеке 

адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамытуға, 

салауатты ӛмір салтын қалыптастыруға, мамандар даярлаудың құзыреттілік 

тәсілдемесіне бағытталуы тиіс.  

Қазақстан Республикасында ұлттық білім беру стандарттары алғаш 

рет 1994-1995 жылдары әзірленді. 1994 жылы бірінші МЖМБС бекітілді. 

1995 жылдан бастап алғашқы Қазақстандық білім беру стандарттары 

қабылдануда. 1996 жылы жоғары білім мамандықтарының жіктеуішінің 

(тізбесінің) жаңа редакциясы әзірленді.  

ҚР-да бірінші буын білім беру стандарттарының әзірлеушілері оқу-

әдістемелік бірлестіктер болды, олар жоғары білім беру ұйымдары арасында 

бекітілді және таратылды. Бұл білім беру стандарттары оқу үдерісін шамадан 

тыс реттеумен, жоғары білім беру ұйымдарының академиялық еркіндігінің 

қысқаруымен, білім беру қызметінің нюанстарын шамадан тыс нақтылаумен 

сипатталды. Академиялық қоғам әрдайым ОӘБ ұстанымымен келісе 

бермейді, сондықтан іс жүзінде жоғары білім беру ұйымдары білім беру 

стандарттарының мазмұнына да, оқу үдерісін ұйымдастыруға қойылатын 

талаптарға да наразы болған және кӛбінесе стандарттар нормаларын бұзған 

жағдайлар болды.  

Демек, МЖМБС білім беру сатыларының,  деңгейлерінің ӛзара 

сабақтастығын, білім сапасын жақсартуды, білім, ғылым мен ӛндірістің ӛзара 

кірігуін, білім беру ұйымдарының дербестігін кеңейтуді қамтамасыз етуге 

тиіс. Осыған байланысты 2001-2002 жылдары ұйымдастырушылық рӛлге ие 

болған екінші буын стандарттары әзірленіп, білім беру практикасына 

енгізілді [108]. 

2001-2012 жылдары болашақ информатика мұғалімдерін кәсіби 

даярлауда келесі нормативтік құжаттар басшылыққа алынды. 2001 жылы 

білім беру жүйесінің халықаралық сыныптауышына сәйкес жоғары білім 

беруді даярлау бағыттары мен мамандықтарының жаңа сыныптауышы 

әзірленді және енгізілді. Сондай-ақ, кӛрсетілген кезеңдер бойынша негізгі 

нормативтік құжаттарға ӛзгерістер енгізілді немесе жаңадан қабылданды: 

- 5.03.001-2004 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарты. Білімі жоғары кәсіби. Бакалавриат. Негізгі 

ережелер» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2004 

жылғы 30 сәуірдегі № 380 бұйрығымен 2005 жылғы 23 қыркүйектегі № 644 

және 2006 жылғы 18 қыркүйектегі № 454 ӛзгерістерімен бекітілген; 

- ҚР МЖМБС 5.04.019-2008 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары білім. Бакалавриат. 
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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 23 

қаңтардағы № 26 бұйрығымен бекітілген негізгі ережелер». 

- 2009 жылы бакалавриат және магистратура бағдарламаларының 

сабақтастығын қамтамасыз ету үшін қолданыстағы мамандықтар Жіктеуіші 

қабылданды.  

- ҚР МЖМБС 6.08.067-2010 Жоғары білім. Бакалавриат. 5В011100- 

Информатика мамандығы 

- ҚР МЖМБС 5.04.019 – 2011. Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі 

ережелері. 

- 2012 жылы ұлттық біліктілік шеңбері қабылданды. 

Стандарттың ережелері кӛрсетілген мамандық бойынша бакалаврларды 

даярлауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының жоғары білім беру 

ұйымдарының ведомстволық бағыныстылығына, ұйымдық-құқықтық 

нысандарына және оқыту нысандарына қарамастан, оларды қолдануға және 

сақтауға арналған. 

Соңғы 5 жыл кӛлемінде болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығын 

әлемдік деңгейдегі озық білім беру ұйымдарының тәжірибелерімен 

ұштастыру, сапасын кӛтеру бағытында кешенді іс-шаралар атқарылып, 

бірнеше мемлекеттік деңгейдегі құжаттар қабылданды. Олар: 

- «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Басқарма тӛрағасының бұйрығымен 2017 жылғы 8 маусымда 

алғаш рет білім бағдарламаларын қалыптастыруға, оның ішінде білім 

ұйымдарының қызметкерлерін оқытуға, білім ұйымдарының бітірушілері 

мен қызметкерлерін сертификаттауға арналған «Педагог» кәсіби стандарты 

[109]. 

- 2019 жылғы 27 желтоқсандағы «Педагог мәртебесі туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы. Аталған құжатта кәсіптік қызметін жүзеге 

асыру кезінде педагогтің ғылыми, зерттеу, шығармашылық, эксперименттік 

қызметті жүзеге асыруға, педагогтік практикаға жаңа әдістемелер мен 

технологияларды енгізуі қажеттілігі; білім алушылар мен 

тәрбиеленушілердің ӛмірлік дағдыларын, құзыреттерін, ӛздігінен жұмыс 

істеуін, шығармашылық қабілеттерін дамытуға және саламатты ӛмір салты 

мәдениетін қалыптастыру міндеттері мазмұндалған [110].  

- Ал, 2018 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы Білім берудің барлық 

деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты іске 

асырылуда.  

Студенттерді даярлау деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білімнің 

бірінші деңгейіндегі (бакалавриат) Дублин дескрипторлары негізінде 

айқындалады және оқу кезінде қол жеткізілген нәтижелерден байқалатын 

меңгерілген негізгі құзыреттерді кӛрсетілді. 

Оқыту нәтижелері барлық жоғары білімнің білім беру бағдарламасы 

деңгейінде де және жеке модульдер немесе оқу пәні деңгейінде де 

тұжырымдалды.  
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Осы орайда, жоғары білім беру ұйымының білім беру ортасын кәсіби 

қызметте ӛзін - ӛзі табысты жүзеге асыру факторы ретінде кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ететін бірыңғай шығармашылық 

дамытушы білім беру саласына айналдыру қажеттілігі туындайды. Білім беру 

бағдарламасын әзірлеу, енгізу, мониторингілеу және тиімділігін бағалау алты 

негізгі кезеңнен тұрады:  

- қажеттіліктерді талдау;  

- білім беру бағдарламасының мақсаттары;  

- түлек моделі: тұжырымдалған құзыреттер, күтілетін нәтижелер;  

- білім беру бағдарламасы Білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы мазмұнынғ құрылымын жасақтау, оны 

жүзеге асыру;  

- білім берудің бағдарламасын жүзеге асыру: -оқытудың әдіс-тәсілдері 

мен білімді бағалау әдістерін іріктеу;  

- кері және озық байланыс негізінде бағалау және жетілдіру.  

Жоғарыда келтірілген елімізде егемендік алғаннан кейін қабылданған әр 

жылдардағы білім беру және білім беру саласындағы мамандарды кәсіби 

даярлаудың нормативтік құжаттарды саралау нәтижесінде олардың болашақ 

мұғалімдердің шығармашылығын, педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың ӛзектілігін кӛрсететін ӛзара сабақтас аспектілердің бар 

екендігі анықталды (кесте 3). 

 

Кесте 3. 1993-2019 жылдар Қазақстан Республикасында қабылданған 

нормативтік құжаттар мен білім беру стандарттарындағы болашақ 

мұғалімдердің шығармашылығын, педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру талаптарының ӛзара сабақтастығы 
Қазақстан 

Республикасының 

Конституциясы 

Конституция 1995 

жылы 30 тамызда 

республикалық 

референдумда 

қабылданды. 

 

1993 жылғы 10 ақпанда 

Қазақстан 

Республикасының «Жоғары 

білім туралы» Заңы:  

Қазақстан 

Республикасының 

1999 жылғы 7 

маусымдағы N 

389-1 "Білім 

туралы" Заңы 

 

Білім туралы 

Қазақстан 

Республикасының 

2007 жылғы 27 

шілдедегі № 319 

Заңы. 

 

20-бап 

1. Сӛз бен 

шығармашылық 

еркіндігіне кепілдік 

беріледі. 

22-бап. Жоғары оқу 

орындары оқытушылары 

мен басқа 

қызметкерлерiнiң 

мiндеттерi 

      Жоғары оқу орнының 

профессорлық-

оқытушылық және ғылыми 

құрамы: 

      - педагогтiк және 

ғылыми үдрістің жоғары 

тиiмдiлiгiн қамтамасыз 

- оқушылардың 

шығармашылық 

қабiлетiн, 

инновациялық 

сипаттағы бiлiмдi 

ұйымдастыруды, 

әртүрлi деңгей 

мен бағыттағы 

қосымша бiлiмдi 

ұйымдастыруды 

дамытуға 

бағытталған 

51-бап. Жоғары 

және (немесе) 

жоғары оқу 

орнынан кейінгі 

білім беру 

ұйымында 

кәсіптік қызметін 

жүзеге асыратын 

педагогтің 

құқықтары, 

міндеттері мен 

жауапкершілігі: 
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етуге, студенттердiң 

бойында дербестiктi, 

бастаманы, дара және 

шығармашылық қабiлеттi 

дамытуға, студенттердiң 

мемлекеттiк стандарттан 

кем түспейтiн бiлiм алуына 

қол жеткiзуге; 

бiлiмнiң 

мазмұндық-

процессуалдық 

негiзiн жаңарту;  

4) білім 

алушылардың 

ӛмірлік 

дағдыларын, 

құзыретін, 

ӛздігінен жұмыс 

істеуін, 

шығармашылық 

қабілеттерін 

дамытуға; 

Білім берудің тиісті 

деңгейлерінің 

мемлекеттік 

жалпыға міндетті 

білім беру 

стандарттарын 

бекіту туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Үкіметінің 2012 

жылғы 23 

тамыздағы № 1080 

Қаулысы. 

 

Білім берудің барлық 

деңгейінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарын 

бекіту туралы. Жоғары 

білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті 

стандарты 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 

31 қазандағы № 604 

бұйрығына 7-қосымша 

Педагог мәртебесі туралы 

Қазақстан Республикасының Заңы 

2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 

293-VІ ҚРЗ. 

 

Қалыптастырылуы 

тиіс құзыреттер: 

2) заманауи 

техниканы қолдану 

дағдысының болуы, 

кәсіби қызмет 

саласында 

ақпараттық 

технологияларды 

қолдана білуі; 

... 

9) командада жұмыс 

істеуге қабілетті 

болу, ӛзінің 

кӛзқарасын әдеппен 

дәлелдей алу, жаңа 

шешімдер ұсына 

білу; 

10) ортақ келісімге 

келе білу, ӛз пікірін 

ұжым пікірімен 

ұштастыра білу; 

11) кәсіби және 

тұлғалық тұрғыдан 

ӛсуге ұмтылу. 

1) осы саладағы озық 

білімге негізделген, 

зерттелетін саладағы 

білімі мен түсініктерін 

кӛрсету; 

2) кәсіби деңгейде білім 

мен түсінуді қолдану, 

дәлелдерді қалыптастыру 

және оқытылатын 

саладағы мәселелерді 

шешу; 

 

7-бап. Педагогтің кәсіптік қызметін 

жүзеге асыру кезіндегі құқықтары: ... 

6) 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; 

5) ғылыми, зерттеу, шығармашылық, 

эксперименттік қызметті жүзеге 

асыруға, педагогтік практикаға жаңа 

әдістемелер мен технологияларды 

енгізуге; 

 

2012жыл мен 2018 жыл аралығында «5В011100 - Информатика» 



41 

 

мамандығының білім беру бағдарламасы жоғары білім берудің МЖМС 

негізінде, 23.08.2012 жылғы № 1080 ҚР Үкіметінің қаулысымен (Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысымен 

толықтырулар мен ӛзгертулер енгізілді), 20.04.2011 жылғы №152 ҚР БҒМ 

«Оқу үрдісін ұйымдастыруда кредиттік технологияны оқытудың 

Ережелерін» бекіту (ҚР БҒМ 2014 жылғы 02 маусымдағы №198 бұйрығымен 

толықтырулар мен ӛзгерістер енгізілді) бұйрығымен, 16.08.2013 жылғы ҚР 

БҒМ № 343 (ҚР БҒМ 2016 жылғы 5 шілдедегі №425 бұйрығымен 

толықтырулар мен ӛзгерістер енгізілді) бұйрығына сәйкес жасалынған 

5В011100-Информатика мамандығының типтік оқу жоспары, типтік оқу 

бағдарламалары негізінде құрастырылған. 

Білім беру бағдарламасының (ББ) мақсатын анықтау үшін 

қажеттіліктерге талдау жүргізілді, оның нәтижелері тӛменде кӛрсетілген:  

1) Еуропалық біліктілік шеңберіне сәйкестігі;  

2) ұлттық саясатты талдау;  

3) нормативтік құжаттарды талдау;  

4) білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру үшін негізгі 

бағдарларды талдау;  

5) әлемнің жетекші жоғары білім беру ұйымдарының білім беру 

бағдарламаларын талдау;  

6) ЖОО-ның ішкі ортасын талдау;  

7) мүдделі тұлғалармен сауалнама жүргізу және кездесулер ӛткізу.  

ҚР БҒМ 2018 жылғы 13 қазандағы №569 бұйрығына сәйкес болашақ 

информатика мұғалімдері елімізде педагогикалық ғылымдар бағытында 

даярлануда [111] (кесте 4).  

 

Кесте 4. Болашақ информатика мұғалімдерін даярлау бағыты 

Білім беру саласының коды 

және атауы 
Даярлау бағытының коды және атауы 

Жоғары білім беру - бакалавриатта даярлау бағыты 

6B01 Педагогикалық ғылымдар 
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша 

мұғалімдер даярлау 

 

Сондай-ақ, білім беру бағдарламасы Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Түркі тілдес мемлекеттер мен 

қауымдастық жастарына бір шаңырақ астында сапалы білім беру және 

инновациялық оқыту мен ғылыми зерттеулерде кӛшбасшы болу» миссиясы 

мен негізгі құндылықтарына сәйкес келеді. 

Қажеттілікті талдау нәтижесінде 5В011100-Информатика 

мамандығының білім беру бағдарламасының мақсаттары тұжырымдалды: 

Білім беру жүйесінде оқытудың заманауи педагогикалық технологияларын 

қолдану әдістемелерін меңгерген, бәсекеге қабілетті маман даярлауға және 

мақсатты ақпараттық білім беру жүйелерін жобалауға, ғылыми-зерттеулерді 

ендіру мен қолдануға қабілетті жоғары білікті бакалавр мамандар даярлау». 
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Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы айқындалды: Білім беру 

бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, 

нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы 

түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және білім алушыларға 

арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім 

беру технологияларын енгізуді қамтиды.  

Сонымен қатар болашақ информатика мұғалімін кәсіби даярлауда 

қалыптастырылатын жалпы және кәсіби, арнайы құзыреттер мазмұны 

іріктелді (кесте 5). 

 

Кесте 5. Құзыреттілік/бейін картасы 
Жалпы 

құзыреттер(ЖҚ) 

Оқыту нәтижелері (УК мӛлшері) 

 

Б1. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды 

және қоғам, кәсіби 

ортада 

коммуникативті 

дағдыларды қолдана 

білу қабілеттілігі  

- жеке кәсіби салаларында ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың түрлерін: интернет-ресурстарды, ақпаратты 

іздеу, сақтау, қорғау және тарату жӛніндегі бұлтты және ұтқыр 

сервистерді қолдануға қабілетті (ОН1). 

- мемлекеттік және шет тілдерінің орфоэпиялық, 

орфографиялық, пунктуациялық, лексикалық, грамматикалық, 

стилистикалық нормаларын сақтай отырып, әр түрлі стильдер 

мен жанрлардың ауызша, жазбаша мәтіндерін жасайды және 

коммуникативтік әрекетті құру стратегиясын және тактикасын 

иелене алады (ОН2). 

Б2. Біртұтас ғылыми 

жүйелік кӛзқарасқа 

негізделген әртүрлі 

жағдайларды 

бағалау қабілеті 

-Қазақстандық қоғамның тарихи білімін, әлеуметтік, 

іскерлік, мәдени, философиялық және этикалық нормалары мен 

құндылықтарын қолдана алады (ОН3). 

Б3. Салауатты ӛмір 

салтын ұстану 

 

- студенттердің әлеуметтік жеке тұлғалық құзыреттерін 

және салауатты ӛмір салтын қалыптастыра отырып белсенді 

демалыс пен бос уақытты тиімді ұйымдастырады, дене 

шынықтыру мен спорттың әлеуметтік-мәдени тәжірибесі мен 

әлеуметтік мәдени құндылықтарын қолданады (ОН4). 

Кәсіби құзыреттер Оқыту нәтижелері (ОПК мӛлшері) 

Б1. Әлеуметтік 

ортада адамды 

қалыптастыру және 

анықтау қабілеті 

 

- мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін 

қалыптастырады ; 

- барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және шешімдер 

қабылдау дағдыларын қолданады;  

- жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық 

технологияларды тарату үдерісін немесе жолдарын түсіндіреді 

(ОН1).  

- жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас 

бағыттарындағы мәселелерді реттей алады; 

- мемлекеттік және шет тілдерінде табысты академиялық, 

кәсіби және әлеуметтік қарым-қатынас орнатады (ОН2).  

- қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани 

құндылықтардың маңыздылығын ұғыну мен қарым-қатынастың 

этикалық нормаларын қолданады,сыни тұрғыдан ойлау 

қабілетімен әрекет етеді,тарихи деректер мен 
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қағидаттардықолданады; 

- қоғамның ӛмір сүру ортасы мен экологиялық танымды 

білу, ӛзіне қатысты құқықтық, адамгершілік міндеттемелерді, 

құқықтық сауаттылығын арттыру арқылы қоғамға үйретеді, 

кәсіби қызметте осы білімдерін қолдана алады (ОН3).  

Б2. Психологиялық-

педагогикалық 

жағдаятты анықтау 

және қалыптастыру 

қабілеті 

 

- оқу-тәрбие үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді біледі; 

- оқушылардың жас ерекшелік дамуындағы 

психофизиологиялық ерекшеліктерді есепке ала отырып, білім 

алушылардың жетістіктерін диагностикалау әдістерін және 

педагогика мен психологияның теориялық негіздерін қолдана 

біледі (ОН4). 

- психологиялық, психофизиологиялық дамудың жалпы, 

ӛзіндік және жеке ерекшеліктерін және инклюзивті білім беру 

құндылықтарын есепке алу құралдарын пайдалануға қабілетті, 

инклюзивті білім беру ұстанымдарын және бағалау мен 

басқаруды оқу-тәрбие үдерісінде нормативті реттеуді біледі 

(ОН5). 

Арнайы құзыреттер Оқыту нәтижелері  

Б3. Aлгоритмдеу 

және бағдарламалау 

қабілеттілігі 

 

- берілген есепті формализациялауды және математикалық 

моделін құру әдістерін пайдалану және негізгі алгоритмдік 

құрылымдарды білу және қойылған тапсырманы шешуге 

арналған алгоритм құру; 

- дайындалған алгоритмдерді бағдарламалай алу (ОН6). 

Б4. Заманауи 

технологияларды 

қолдану арқылы 

деректерді талдау 

және компьютерлік 

есептеулерді шығара 

алу қабілеттілігі 

- қосымшалардың интерфейсі мен дизайнын қолдану және 

қосымшаларды әзірлеуге арналған тиімді құралдарды талдауға 

және таңдауға арналған дағдыларды игереді (қолданбалы 

құралдар, құраушылар, әдістер, класстар);  

- мобильді қосымшаларды әзірлеу технологияларын үйренеді; 

- интернет-қосымшаларды пайдаланады және құрастырады 

(ОН7).  

- деректердің әр түрлі түрлерін талдау және ӛңдейді; 

- заманауи бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып 

компьютерлік есептеулер орындайды (ОН8).  

- заманауи интеллектуалды технологиялар туралы білімнің 

болуы және аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің 

теориялық негіздерін білу және олардың заманауи даму 

үрдістерінде бағдарлай алу; 

- ақпараттық нысандарды модельдеу алуы және түрлендіріп 

кӛрсетеді (ОН9). 

Б5. Мамандық 

бойынша кәсіби 

қызметтің барлық 

түрлерін жүзеге 

асыру қабілеттілігі 

- білім беру саласында кәсіби міндеттерді қою және шешуге 

қажетті ақпаратты іздеу, талдау және бағалауды жүргізуге 

қабілетті және ғылыми және кәсіби мүдделеріне сәйкес 

мамандығы бойынша кәсіби қызметте пайдаланады (ОН10).  

 

Бүгінгі күнгі болашақ информатика мұғалімдерін кәсіби даярлау үшін 

әзірленген білім беру бағдарламасы мамандарды даярлаудың толықтығын 

қамтамасыз етеді. Мамандықтың оқу жоспарында пәндер курсының 

логикалық тізбегі анықталған. Әр пән үшін оқу-әдістемелік кешен 

әзірленген. Білім беру бағдарламасын жасау барысында еңбек 
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нарығының және жұмыс берушілердің қажеттіліктері ұдайы негізге 

алынады.  

Педагогикалық креативтілікті қалыптастырудың отандық және 

шетелдік практикасын зерделеу болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді 

оқытуда қалыптастырудың қызметтік-үдерістік моделін жасақтауда кешенді 

шешімдер қабылдауда оң ықпал етеді. Сонымен қатар, білім беру 

стандарттарының талаптарына сәйкес жоғары білім беру саласындағы оқыту 

мен тәрбиелеуді жүзеге асыруға, білім алушылардың болашақ кәсіби қызметі 

ерекшеліктеріне сәйкес және кәсіби пәндік аймақтың ерекшеліктерін 

басшылыққа алатын педагогикалық креативтілігін қалыптастыру әдістемесін 

жасақтауға, білім сапасын жетілдіруге жол ашады.  

 

1.3 Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың әдіснамалық тұғырлары 

XX ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың басы шын мәнінде планетарлық 

ауқымға ие болған білім сапасы мен адами капитал үшін күрес дәуірі болды, 

ӛйткені дәл осы факторлар адамзаттың және жер бетіндегі әрбір елдің одан 

әрі дамуында шешуші болып танылды. Бұл дәуір білім беру сапасын 

жетілдіруге бағытталған маңызды халықаралық бірлестіктердің – ЮНЕСКО-

ның құрамына Қазақстан Республикасы кіретін Еуропалық жоғары білім беру 

кеңістігінің (Болон үдерісі), жоғары білім жӛніндегі Африка және Малагасия 

кеңесінің (CAMES) және басқа да ұйымдардың құрылуына алып келді [112]. 

Қазақстанның жоғарыда аталған ұйымдарға мүше болуы отандық білім 

беру жүйесін әлемдік озық білім беру тәжірибелерін іске асыруға, адами 

капиталды дамыту деңгейін жоғарылатуға дұрыс бағыт-бағдар алуына оң 

ықпал етуде. Білім беруді дамыту бойынша қабылданған іс құжаттар мен 

атқарылған жұмыстардың нәтижесінде Адами даму индексі (АДИ) бойынша 

рейтингісіне сәйкес Қазақстан 2018 жылы 189-дан 50-ші орынға ие болды 

және адами даму деңгейі ӛте жоғары елдер тобына кірді. Ал, Адами капитал 

индексі бойынша 2020 жылғы рейтингте есеп 174 елде жүргізілді, ӛз 

кӛрсеткіштері бойынша Қазақстан 55-орынды иеленді (https://kursiv.kz).  

Дегенмен, бүгінгі таңда біздің қоғам мен қалыпты ӛмірлік 

дағдыларымыз түбегейлі ӛзгеретін революцияның басында тұр, себебі, әлем 

технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салаларда терең және 

қарқынды ӛзгерістер кезеңіне аяқ басты. Болашақ мұғалімдердің мемлекеттік 

адами капиталын қалыптастыру бағытындағы атқарар рӛлі олардың кәсіби 

даярлығына қойылатын талаптарды жылдам жоғарылатуда.  

Болашақ мұғалімдерді, кәсіби даярлауды жетілдірудегі ғылыми 

ізденістерді іске асыру оларға ықпалды қалыптасқан және ағымдық 

жағдайлар мен іске асыру тетіктерінің бірегей үйлесімділігімен, 

күрделілігімен және серпінділігімен айрықшаланады.  

Сонымен қатар, ғылымның дамуы ұдайы дәлелді негізделген жаңа 

фактілермен толықтыруды қажет етеді. Ал мұндай фактілерді қалыптастыру 
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теориялық ұстанымдарға тікелей байланысты және зерттеудің ғылыми-

негізделген тұғырларға негізделген әдіснаманы талап етіледі.  

Сондықтан, болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру 

мақсатында ғылыми зерттеуді ұйымдастырудағы ерекше міндеттердің бірі 

зерттеудің әдіснамалық негізін айқындайтын әдіснамалық тұғырларды 

іріктеу мен таңдау. Бұл келесі шарттармен шешіледі: зерттеу мәселесіне 

байланысты әдіснамалық тұғырлар зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне 

толық сәйкес болуы қажет, әрі зерттелетін құбылыстың ақиқат әрі біртұтас 

тұтас бейнесін алу үшін бір емес, бірнеше тұғырларды пайдалану маңызды. 

Ш.Т.Таубаева әдіснаманың әдістері туралы ілім екендігін тұжырымдап, 

оларды зерттеу жұмысымен айналысушының ойлау сипатының, танымдық 

үдерісінің жетілдірілуінің бағытын анықтаушы ретінде қарастыру 

қажеттілігін ұсынады. Кез-келген әдіснамалық мәселелерді шешу белгілі бір 

гносеологиялық ұстанымдар негізінде қаралған бастапқы әдіснамалық 

тұжырымда жүзеге асады» [113]. 

Педагогика ғылымының әдіснамасы – бұл танымның ұстанымдары, 

әдістері мен формалары, үдерістері мен педагогикалық нақтылықты қайта 

құру жайлы ілім [114]. 

Педагогикалық ғылыми зерттеулердің жиі басшылыққа алынатын 

В.И.Загвязинскийдің анықтауы бойынша, педагогиканың әдіснамасы - бұл 

педагогикалық білім және оны меңгеру үдерісі, яғни педагогикалық таным 

туралы ілім. Олар: 

1. Педагогикалық білімнің құрылымы мен әрекеті, оның ішінде 

педагогикалық мәселелер туралы ілім; 

2. Әдіснамалық мағынасы бар бастапқы, негізгі, іргелі, философиялық, 

жалпы ғылыми және педагогикалық ережелер (теориялар, тұжырымдамалар, 

болжамдар);  

3. Педагогикалық таным әдістері туралы ілім (тар мағынадағы әдіснама) 

115. 

Ғалым-педагогтар әдіснамалық бағдар ретінде «тұғыр» ұғымын жиі 

қолданады. Бұл ретте, педагогикалық зерттеулерде және педагогикалық 

жобаларды әзірлеу барысында кӛптеген тұғырлар: жүйелік, жүйелік-

әрекеттік, кешенді, жеке тұлғалық, т.б. қолданылады. Тұғырлардың әр 

түрлілігі олардың эвристикалық құндылықтарын қамтамасыз етеді және 

педагогикалық құбылыстар мен үдерістер, педагогикалық теорияны құру, 

педагогикалық ғылым мен практиканы тұтасымен дамытуды жан-жақты 

қарауға және зерттеуге үлкен мүмкіндіктерді ашады. Осы мағынасында, 

«әдіснама» ұғымы «тұғыр» ұғымынан мазмұндырақ. Тұғыр ғылыми зерттеу 

немесе ғылыми қайта құру үдерісінің барлық кезеңінде басты бағдар ретінде 

әрекет етсе, әдіснамалық міндеттерді атқарады [116].  

Педагогикалық тұғырларды таңдау олардың қолданылу жағдайының 

мақсатына (педагогикалық және білім беру мақсаттары) және ерекшелігіне 

(студенттерге, мұғалімдерге немесе оқу ортасына қатысты) байланысты 
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болады. Ұсынылатын педагогикалық тұғырлардағы айырмашылықтар да 

маңызды: бағдарлама шеңберіндегі білім алушылардың әр түрлілігін 

(мысалы, гендерлік немесе мәдени болмысы) ескере отырып, түрлі тұғырлар 

қолданған жӛн.  

Педагогикалық креативтіліктің қазіргі заманғы зерттеулеріне сәйкес, 

педагогикалық үдеріс – болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың негізгі факторы болып табылады, және ол 

жалпы педагогикалық дайындықтың құрамдас бӛлігі ретінде және жоғарғы 

педагогикалық білімді кәсіби оқытудың формасы ретінде жүйелік, тұлғалық, 

құзыреттілік, рефлексивті және креативті тұғырларға сәйкес жүзеге 

асырылады.  

Жүйелік тұғыр - бұл нысанды қатынастар мен байланыстардың 

жиынтығында құраушылардың кіріктірілген жиынтығы ретінде қарастыруға, 

яғни нысанды жүйе ретінде қарастыруға негізделген зерттеу әдіснамасының 

бағыты. Нысанның тұтастығын және осы нысанның байланыстарының алуан 

түрлі үлгілерін анықтауды және оларды бір теориялық кӛрініске жинақтауды 

қамтамасыз ететін тетіктерін ашуға бағытталғандығы жүйелік тұғырдың 

ерекшелігі болып табылады. Жүйелік зерттеудің нақты ғылыми әдіснамасы 

тӛмендегі мәселелерді қарастырады: 

- әр түрлі жүйелік нысанның ерекшеліктерін анықтау; 

- жүйелік зерттеулер әдістерінің ӛзгешеліктерін айқындау; 

- нақты ғылым салалары үшін жүйелік тұғырға қосымшалар жасау; 

- жүйені жетілдіруге немесе жаңа жүйе жасауға арналған тәжірибелік-

бағдарлы жүйелік зерттеулердің стратегияларын айқындау [117]. 

Жүйелік тұғыр жүйенің құрылымдық құраушыларын анықтауға, 

сондай-ақ осы құраушылар арасындағы ӛзара тәуелділіктерді анықтау мен 

бағалауға әкеледі. Жүйелік тәсіл арқылы зерттеуші жүйе құрылымында 

құраушылар арасындағы қатынасты зерттейді, даму тенденциялары мен 

заңдылықтарын анықтайды. 

Болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруды зерттеудегі жүйелік тұғырды қолданудың мәні 

тӛмендегідей анықталды: - болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру үдерісін кіріктірілген жүйе ретінде қарастыру; - 

болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудағы жүйелік факторды бӛліп кӛрсету, яғни мақсат және 

нәтиже ретінде зерделеу; - болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың құраушыларын анықтау, олардың ӛзара 

байланысын ашу; - құраушылардан туындаған ішкі қатынастарды, сондай-ақ 

қарастырылып отырған жүйенің болуының негізгі шарттарын анықтау. 

Жүйелік тұғырды қолдану болашақ информатика мұғалімінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыру жүйесінің тұтастығын жүзеге 

асыруға ықпал етеді. 

Тұлғалық тұғыр - бұл болашақ информатика мұғалімінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруды зерттеуде тұлғалық аспектке 
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сүйенуді кӛздейтін тұғыр. Бұл тұғырға негізделген зерттеуде адам – 

әлеуметтік-тарихи дамудың ӛнімі ретінде танылады. Білім беру мазмұнының 

құрылымын жасауға негізделген тұлғалық тұғыр, қалыптасу үшін маңызды 

мінездемелерді кӛрсететін жеке қасиеттерге: тұлғаның бағдарына, оның 

құндылықтық ұстанымдарына, ӛмірлік жоспарларына, алдына қойған 

мақсаттарына және әрекетте және мінез-құлықтағы басым мотивтеріне тірек 

ретінде түсіндіріледі. 

Тұлға мәселесі бірнеше ғылымдардың (философия, психология, 

педагогика, әлеуметтану және т.б.) зерттеу нысаны. Философияда тұлға 

таным және іс-әрекеттің субьектісі ретінде, психологияда ол сапалық 

қасиеттердің, психикалық үдерістердің (мінез-құлық, темперамент, қабілет 

және т.б.) жиынтығы ретінде, педагогикада оқыту және тәрбиелеу, 

қалыптастыру нысаны ретінде, әлеуметтануда қоғам ӛміріндегі әрекеттік 

салалардың зерттеу пәні ретінде қарастырылады.  

Тұлғаның құрылымы - тұлғалық қасиеттерден тұратын, белгілі мінез-

құлықты және темпераментті айқындайтын, сондай-ақ маңызды қасиеттерді 

құрайтын жеке биологиялық қасиеттердің жиынтығы. Психологиядағы 

тұлғаның гуманистік теориясы ӛзін-ӛзі белсендіруге бағытталған туа біткен 

талпынысты тұлғаның дамуының негізі ретінде қарастырады. Гуманистік 

теория шеңберінде, тұлға ол - ӛзін-ӛзі жетілдірудің нәтижесі ретіндегі «Мен», 

адамның ішкі әлемі болып табылады және тұлғаның құрылымы - «шынайы 

Мен» және «жетілген Мен» екеуінің ӛзара қатынасы, сондай-ақ ӛзін-ӛзі 

жетідірудің қажеттіліктерінің дамуының жеке деңгейі. 

Тұлғаға бағытталған оқыту моделін іске асыру үшін, біріншіден, білім 

беру үдерісінің тұжырымдамасын оқыту мен білім берудің жиынтығы 

ретінде емес, жеке тұлғаны дамыту, білім мен оқытуды үйлесімді түрде 

біріктіретін қабілеттерін дамыту ретінде қабылдау маңызды. Екіншіден, білім 

беру үдерісіндегі негізгі қатысушылардың: басқарушылардың, 

мұғалімдердің, білім алушылардың, ата-аналардың қарым-қатынасын 

анықтау қажет. Үшіншіден, білім беру үдерісінің инновациялық тиімділігінің 

критерийлерін анықтау керек [118]. 

Болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруда танымдық іс-әрекеттер кезінде олардың әрқайсысының жеке 

тұлғалық ерекшеліктеріне айрықша назар аударылып, тұлғаның жеке 

психологиялық ерекшеліктерін, мақсаттарын, қабілеттерін, мотивтерін және 

басқа да қажеттіліктерін ескеру кезінде тұлғалық тұғыр негіз болды. 

Тұлғалық тұғырды қолдану болашақ информатика мұғалімінің 

педагогикалық креативтілікті қалыптастыруда оқуға деген жеке қабілеттерін 

дамыту, қазіргі қоғамның ӛміріне тиімді қатысуға қабілетті адамдарды 

дайындауға жол ашады. Болашақ информатика мұғалімдеріне ӛздерінің 

білімін дербес басқару үшін, мақсаттарды қалыптастыру, жоспарлау 

тапсырмаларын орындау, бағалау қағидаларын тұжырымдау және т.б. үшін 

белсенді болу ұстанымы басшылыққа алынады. 
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Құзыреттілік тұғыр. Соңғы кездері педагогикалық әдебиеттерде 

құзыреттілік ұғымы тұрақты талқыланып, білім беруде құзыреттілікке 

негізделген тұғырды жүзеге асыру кеңінен қолданылуда. 

 «Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сӛздігінде» 

«құзыр» ұғымына «қайсыбір тапсырманы орындауға қабілеттілік немесе бір 

нәрсені жасау» деген анықтама берілсе [119], С.М.Вишнякованың «Кәсіби 

білім» сӛздігінде: «Құзыреттілік (латын сӛзі) competenens – қабілетті, 

қатысты деген мағынада 120 тұжырымдалған.  

О.Е.Лебедевтің пікірінше, «құзыреттілік тұғыр - бұл білім беру 

мақсатын анықтауға, білім мазмұнын таңдауға, оқу үдерісін ұйымдастыруға 

және оқу нәтижелерін бағалауға арналған жалпы ұстанымдардың жиынтығы. 

Бұл ұстанымдар: оқытудың мәні білім алушылардың әлеуметтік тәжірибесін 

қолдану негізінде әртүрлі салаларда және әрекетте пайда болған мәселелерді 

ӛз бетінше шешу қабілеттерін дамыту болып табылады, оның құраушысы 

болашақ информатика мұғалімінің жеке тәжірибесі болып табылады; білім 

мазмұны танымдық, дүниетанымдық, адамгершілік, саяси және басқа 

мәселелерді шешудегі дидактикалық тұрғыдан бейімделген әлеуметтік 

тәжірибе; оқу үдерісін ұйымдастырудың мақсаты болашақ информатика 

мұғалімінің білім мазмұнын құрайтын танымдық, коммуникативтік, 

ұйымдастырушылық, адамгершілік және басқа мәселелерді ӛз бетінше шешу 

тәжірибесін қалыптастыру үшін жағдай жасау; оқу нәтижелерін бағалау білім 

алушылардың белгілі бір оқу кезеңінде қол жеткізген білім деңгейлерін 

талдауға негізделеді» [121].  

Рефлексивті тұғыр – «… ойлау мен креативтілік туралы жүйелік-

белсенділік идеяларды шығармашылықпен ойлауды психологиялық 

зерттеудің әдіснамалық құралы ретінде дамытумен байланысты тұғырлардың 

бірі» [122].  

Зерттеудің рефлексивті тұғырының негізі - зерттелетін басқару 

жүйесінің ішкі және сыртқы ортасы туралы объективті ақпаратты жүйелі 

және ӛңдеуге қол жетімділігі болып табылады. Оның қайнар кӛзі - 

зерттеушінің білімі мен практикалық тәжірибесі. Л.Г.Пузеп [123], 

А.И.Зимовин [124] және басқалары ӛз зерттеулерінде тұлғаның 

шығармашылығын зерттеудегі рефлексивті тұғырдың рӛлін анықтады. 

Рефлексия болашақ информатика мұғалімінің жеке кәсіптік тәжірибесін жан-

жақты жетілдіру, ондағы мәселелің бағдарларды анықтау, жоғары деңгейдегі 

қарама-қайшылықтарды шешумен негізделеді [125].  

Рефлексия ойлаудың маңызды тетіктерінің бірі және білім беру 

әрекетінде келесі параметрлерге әсер етеді:  

- пәнді оқу үдерісінде оқу іс-әрекетінің басында және соңында 

нәтижелерді талдау;  

- білім беру іс-әрекетіндегі ағымдағы міндеттерді және олардың оқу 

бағдарламасымен және білім алушының оқу қажеттілігімен байланысын 

анықтау;  



49 

 

- білім беру іс-әрекетіндегі мотивацияны оңтайландыру; оқу 

материалын игеру және оқу үдерісінде есте сақтаудың жиынтығын қолданып, 

оқу материалын игеру және түсіну;  

- нәтижелерді жоспарлау, оларды алу және алғашқы бағалармен 

салыстыру;  

- оқу іс-әрекеті барысында алынған нәтижелерді талдау, оларды 

жалпылау, басында қойылған шарттармен және қойылған мәселені шешуге 

қойылатын талаптармен салыстыру;  

- ӛзін-ӛзі бағалау, оқу-танымдық тапсырмаларды орындау барысында 

ӛзін-ӛзі бақылау және ақыл-ой әрекетінің кӛмегімен жеке оқу әрекетінде 

ӛзін-ӛзі реттеу [126]. 

Рефлексия болашақ информатика мұғалімінің креативті қабілеттерінің 

әсер етуін анықтайды, атап айтқанда: рефлексия вербальды және вербальды 

емес креативтіліктің кӛрсеткіштеріне жағымды әсер етеді; вербальды емес 

креативтілікке нақты іс-әрекеттің кӛрінісі, ал вербалды креативтілікке 

перспективалық рефлексия теріс әсер етеді [127]. 

J.Smуth рефлексиялық практиканың негізін құрайтын алты негізгі 

қағидаларға назар аудару қажеттілігін ескертеді: Рефлексия тек техникалық 

дағдыларды тексерумен шектелмеуі керек; сонымен бірге, ол этикалық, 

әлеуметтік және саяси контекстке қатысты болуы керек; оқыту туралы жеке-

жеке ой жүгіртетін болашақ информатика мұғалімінің рефлексиясы: «... 

ұжымдық және бірлескен ӛлшемге ие болуы тиіс; -ойлау - бұл қазіргі кездегі 

оқыту мен тәрбиенің қалай ұйымдастырылғанын білдіретін басым мифтерге, 

болжамдарға және жасырын хабарламалар жүйесіне қарсы тұруға 

бағытталған үдеріс; - оқыту тәжірибесін жақсарту және осы практиканың 

негізін құрайтын әлеуметтік қатынастар туралы ойластыру; ойларды 

пысықтайтын жаттығулар туралы білім толық емес күйінде болады және ол 

практика нәтижесінде үнемі ӛзгеріп отырады деген сенімге негізделген; -

рефлексия практиктердің тәжірибесінен басталған кезде, олардың практика 

теорияларын сипаттау, хабарлау, қарсы тұру және қайта құрылымдау 

үдерісінде кӛмектескенде тиімді болады [128]. 

 Демек, болашақ информатика мұғалімінің ӛзіндік практикалық іс-

әрекеттері арқылы педагогикалық рефлексия жасауға мүмкіндіктері бар деп 

тұжырымдауға болады. Сәйкесінше, болашақ информатика мұғалімінің 

кәсіби іс-әрекетін қалыптастырудағы рефлексивті тұғыр педагогикалық іс-

тәжірибе үдерісінде білім алушыларға педагогикалық мамандыққа 

бейімделуге және іс-әрекетте белсенді кәсіби педагогикалық ұстаным 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудағы рефлексивті тұғыр оның жеке ӛзінің ӛмірлік тәжірибесі, 

оның сыни тұрғыдан қайта қарастыруға деген ынта-ықыласы ретінде 

анықталады. Бұл білім беру үдерістерінің ӛзгергіштігі мен дамуына, 

заманауи мұғалімнің тұлғасына қойылатын әлеуметтік талаптарға 

байланысты. Болашақ информатика мұғалімнің педагогикалық креативтілігін 
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қалыптастырудағы рефлексивті тұғыр арқылы зерттеудің педагогикалық-

психологиялық негізін нығайту мүмкіндігі бар, бұл ӛз кезегінде ақпараттық-

технологиялық әрекет саласындағы білімдер мен дағдылардың, 

қабілеттердің, сапалық қасиеттердің дамуына (ойлауға, болжауға, түсінуге 

мүмкіндік береді), бұл болашақ информатика мұғалімінің кәсіби іс-

әрекетінде педагогикалық креативтілігін тиімді іске асыру үшін қажет. 

Креативті тұғыр - болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыруда ӛнімді және креативті іс-әрекетінің қажетті 

шарты болып табылады. Креативті тұғыр шығармашыл тұлғаны 

қалыптастыруға, іс-әрекеттің шығармашылық стилін дамытуға, 

педагогикалық мәселелерді стандартты емес шешуге, жаңашылдық 

қабілеттерге бағытталады. Педагогикалық креативтілік мазмұны, оқу 

үдерісін ұйымдастыру, ғылыми және практикалық мәселелерді шешуде 

түбегейлі жаңа жағдай жасайтын педагогикалық әрекеттің жағдайы ретінде 

қарастырылады, мұнда мазмұн, оқу үдерісін ұйымдастыру, ғылыми және 

практикалық мәселелерді шешуде түбегейлі жаңа жағдай туындайды [129]. 

Креативтілік тұрғыдан бағытталған педагогика - бұл дамудың 

педагогикасы, яғни тарихи бағытталған білім беру идеялары мен білім беру 

тәжірибесінің құраушыларының жиынтығы, ол ӛзінің бағытталған іс-әрекеті 

барысында адамның жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді [130]. 

«Креативті оқу үрдісінің негізгі факторы - ӛзара бастамашылық, яғни, 

оқу үдерісі мұғалім мен білім алушының бірлескен жұмыс-диалогына 

айналады. Біріншісі білімі мен машығы кӛп адам ретінде әрекет етеді; 

соңғысының бейресми және жеке сӛйлесу мүмкіндігі мен құқығы бар. Бұл 

қарым-қатынаста ақпарат алмасудың екіжақты үдерісі жүреді, тіпті білім 

беру үдерісіне тек ақыл ғана емес, эмоциялар, ерік-жігер, әлеуметтік сезімдер 

де қосылады, ал тәрбиелік іс-әрекет моральдық мазмұнмен толығады» [131]. 

Креативті тұғырдың нәтижесінде мұғалімнің де, білім алушының да іс-

әрекетінің сипаты ӛзгереді, бұл диалогтық мәдениеттің қалыптасуына 

әкеледі. Болашақ информатика мұғалімінің ынтасы есте сақтауға және 

кӛбейтуге емес, жеке іздеуге бағытталады [132]. Болашақ информатика 

мұғалімінің педагогикалық креативтілігін қалыптастырудағы креативті тұғыр 

кез-келген білім алушы шығармашылық жағдаяттарда оны креативтілікке 

қабілетті бола алады деген идеяға негізделген.  

Жоғарыда мазмұндалып, іріктелген әдіснамалық тұғырлар біздің 

пікірімізше, зерделенетін құбылыстың біртұтас кӛрінісін жасауға – болашақ 

информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруға 

мүмкіндік беретін дәлелді негізделген толыққанды сенімді ақпарат алу 

мүмкіндігін береді. Әдіснамалық тұғырлар негізінде болашақ информатика 

мұғалімінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру ұстанымдары 

ретінде: тұтастық, жүйелілік ұстанымы, проблемалық, шығармашылық 

бағдарлылық ұстанымдары таңдалып, негізделді. 

1. Тұтастық, жүйелілік ұстанымы. Бұл ұстаным болашақ 

информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру 
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әдістемесінің құрылымынан тұтастықты, бірізділікті, толыққандылықты 

талап етеді, тек осы жағдайда педагогикалық креативтілікті қалыптастыру 

әдістемесінің мақсатына жету үшін оқыту құралдары құралдар мен әдістерді 

таңдаудың орындылығы туралы айтуға болады.  

2. Проблемалық ұстаным. Проблемалық ұстаным дәстүрлі 

педагогикада қалыптасқан белгілі ұстанымдардың бірі. Педагогикалық 

креативтіліктің мәні проблемалық болғандықтан мәселенің стандартты емес 

тың әрі тиімді шешімін табуды басшылыққа алады. Болашақ информатика 

мұғалімінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру проблемалық 

ұстанымға сәйкес креативті шешімдерді табуды қажет ететін жағдаяттық 

тапсырмалар мен жаттығуларда, квесттерде, кейстерді құрастыруда кӛрініс 

табады. 

3. Шығармашылық бағдарлылық ұстанымы. Бұл ұстаным 

репродуктивті ғана емес, сонымен бірге креативті іс-әрекет дағдыларын 

қалыптастыруды да қамтиды. Педагогикалық креативтіліктің қалыптасуы тек 

мақсатты сипатта болмауы тиіс және соңғы нүкте ретінде қабылданбауы 

керек. Бұл жағдайда барлық орындалған тапсырмалар мен тренинг түрлерін 

болашақ информатика мұғалімдері оң эмоционалды қарым-қатынассыз тез 

орындайды, бұл таңдалған оқыту әдістерінің сапасына да, диагностикалық 

нәтижелерге де, жалпы тәжірибелік жұмыстарға да кері ықпал етеді. Осы 

ұстанымның нәтижесінде болашақ информатика мұғалімі ӛзінің креативтік 

әрекетке ұмтылдыратын мотивтің болуына негізделген педагогикалық іс-

әрекеттерді дербес жасайды. Тапсырмаларды, жаттығуларды орындау 

барысында оқытушы білім алушыға оқу міндеттерін ӛз бетінше шешуге 

толық мүмкіндік береді.  

Жоғарыда берілген ақпаратты қорытындылау негізінде, болашақ 

информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін қалыптастырудың 

ғылыми және практикалық алғышарттары тӛмендегідей анықталды:  

әлеуметтік-мәдени: цифрлық қоғам жағдайында креативтіліктің 

болашақ мұғалімдерден талап етілуінің ауқымы мен қарқындылығы, түрлі 

әлеуметтік топтардың ӛзара қарым-қатынасы, сондай-ақ мәдениеттің 

кӛптүрлілігі жағдайындағы педагогикалық үдерістерінің әралуандылығы 

және т.б.;  

қоғамның дамумен байланысты: ақпарат  кӛлемінің жедел  артуы,  

ақпаратты  тұтынудың  ұлғаюы,  ақпараттық іс-қимылдың жаңа үлгілері мен 

сапасының қалыптасуы, білім алу мен білім беру шекарасының жойылуы 

және т.б.; болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлаудың заманауи үрдістері; 

ұлттық жоғары білім беру жүйесін жетілдіру, отандық білім беру жүйесінің 

әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуге ұмтылысы; болашақ мұғалімдердің 

кәсіби даярлығына қойылатын талаптардың күшеюі, болашақ мұғалімдердің 

еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыру және т.б.;  

жоғары білім беру саласында оқытудың цифрлық технологияларын 

енгізу жағдайында: болашақ мұғалімнің жеке және кәсіби қажеттіліктеріне 

жауап беретін жаңа білім беру дизайны. 
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2 БОЛАШАҚ ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КРЕАТИВТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

2.1 Психологиядағы тұлғаның шығармашылық қабілеті мен 

дарындылығы туралы теориялар – педагогикалық креативтіліктің 

мазмұндық негізі 

Адами капиталды қалыптастыру кез-келген елдің мемлекеттік 

саясатының түйінді мәселелерінің бірі. Адам капиталына инвестицияларды 

жүзеге асырудың басымдығы неғұрлым дамыған елдерге ғылыми, 

инновациялық, зияткерлік салаларда жетекші орын алуға, халықтың ӛмір 

сүру сапасын үнемі жақсартуға мүмкіндік береді. Дүниежүзілік банктің және 

БҰҰ Даму Бағдарламасының деректері бойынша қазіргі уақытта дамыған 

елдерде адами капитал жалпы игіліктің 80% - ын құрайды [133]. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында адами капитал ұғымы, 

тұжырымдамасы және теориясы қазіргі әлемнің инновациялық экономиканы, 

ақпарат және білім қоғамын қалыптастыру сияқты мәселелерін шешуде 

қоғамның қажеттілігіне жауап берді, онда сарапшылар мен зияткерлік еңбек 

мамандарының рӛлі орасан зор ӛсті.  

Қазіргі уақытта адами капиталды қалыптастырудың мақсаты - ӛндіріс 

жүйесінің тиімді жұмыс істеуін, қоғамның тұрақты дамуына кӛшуді 

қамтамасыз ететін адамның жеке, кәсіби қасиеттерінің, дағдыларының, 

қабілеттерінің жеткілікті жоғары деңгейін қамтамасыз ету. Осыған 

байланысты, «адами капитал» ұғымының мазмұны да ӛзгеруде. Адами 

капитал - бұл инновациялық креативті еңбек қорлары, бәсекеге қабілетті 

және ӛнімді білім, зияткерлік капитал, барлық саладағы жаңа технологиялық 

үдерістер, сондай-ақ, әлемдік жаһанданатын нарықта мемлекеттің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ететін ӛмір сапасы.  

Адами капиталды дамытуда болашақ мұғалімдердің шығармашылық 

қабілеттерін ұштау, кәсіби шығамрашыл қызмет етуге даярлаудың маңызы 

зор. 

Шығармашылық пен шеберлік мұғалім үшін ӛте маңызды. Олардың 

қажеттілігі педагогикалық іс-әрекеттің шығармашылық сипатына, оның 

ағымының жағдайларының үнемі ӛзгеруіне, аудиторияға, жұмыс істеуге тура 

келетін сыныпқа және әлеуметтік-мәдени ортаға байланысты. Кәсіби 

ӛмірінде мұғалім оқушылардың бірнеше ұрпақтарына білім береді. Олардың 

әрқайсысы тарихи, әлеуметтік, мәдени оқиғаларға, білім беру 

мақсаттарының, құндылықтардың, мұраттардың ӛзгеруіне, кәсіптердің 

беделінің ӛзгеруіне және т. б. байланысты уақыттың, тарихи бірегейліктің 

таңбасына ие болады [134]. 

М. М. Поташник педагогикалық жұмыс шығармашылық емес бола 

алмайды деген пікір айтады, ӛйткені балалар, жағдайлар, мұғалімнің ӛзі 

ерекше, және кез-келген педагогикалық шешім әрқашан стандартты емес 

факторлардан туындауы тиіс. Егер балалармен жұмыс істейтін адамның іс-
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әрекеті осы ерекшеліктерді ескермесе, онда оның жұмысы «педагогикалық» 

деп аталатыннан тыс жатыр. Педагогикалық қызмет ғылым мен ӛнердің 

қоспасы бола отырып, әрқашан шығармашылықты қамтиды. Мұғалімнің 

практикалық іс-әрекетіндегі шығармашылық соншалықты әр түрлі, оның 

кӛрінісінің әртүрлі аспектілері туралы айтуға болады. Педагогтің 

практикалық жұмысындағы шығармашылық емес жаңашылдық: мәселелерді 

шешудің стандартты емес тәсілдерінде; жаңа әдістерді, формаларды, 

тәсілдерді, құралдарды және олардың бірегей үйлесімдерін әзірлеуде; қолда 

бар тәжірибені жаңа жағдайларда тиімді қолдануда; жаңа міндеттерге сәйкес 

белгілі тәжірибені жетілдіруде, рационализациялауда, жаңғыртуда, сондай-ақ 

жоғары дамыған интуиция негізінде сәтті импровизациялауда кӛрініс табуы 

мүмкін[135].  

В. А. Бухвалов [136] Ол педагогикалық шығармашылық деңгейлерін 

келесідей анықтады:  

1- деңгей. Дидактикалық жүйенің тиімділігін оған белгілі әдіс-

тәсілдерді, формаларды енгізу арқылы арттыру;  

2-деңгей. Дидактикалық жүйенің тиімділігін оларды жаңа жағдайда 

қолдану мақсатында белгілі әдіс-тәсілдерді, формаларды енгізу арқылы 

арттыру;  

3-деңгей. Педагогикалық ӛнертабыстар, оларды қолдану бүкіл 

дидактикалық жүйені емес, оның тек бір немесе бірнеше бӛлігін ӛзгертуді 

қамтиды (жаңа әдістемелік техниканы, форманы немесе әдісті құру);  

4-деңгей. Белгілі әдіс-тәсілдерден, формалардан жаңа дидактикалық 

жүйені құру (оның жаңалығы олардың арасындағы жаңа байланыстардың 

пайда болуынан тұрады);  

5-деңгей. Дидактикада түбегейлі жаңа бағытты құру – оқушының 

шығармашылық педагогикасы немесе бірлесіп құру (бірлесіп құру – бұл 

мұғалімнің де, оқушылардың да ӛзіндік шығармашылық педагогикасы, мұнда 

негіз мұғалімнің шығармашылық міндеттерін шешу арқылы оқушылардың 

іс-әрекет әдістерін игеруі болады). 

В.А.Кан-Калик педагогикалық іс-әрекеттің шығармашылық мәніне 

келесідей анықтама берді: «педагогикалық шығармашылықтың ӛзіндік 

ерекшелігі-шығармашылық тек педагогикалық мәселені шешу актісі ғана 

емес, сонымен бірге бұл шешімді балалармен қарым-қатынаста жүзеге асыру 

үдерісі». Сонымен қатар, В.А. Кан-Калик, мұғалімнің шығармашылық 

қызметінің логикалық және педагогикалық аспектісімен қатар, субъективті 

және эмоционалды, коммуникативтік дағдыларды нақтылай кӛрсетті. 

Мұндай дағдыларға психикалық және эмоционалды күйді басқару, қоғамдық 

ортада әрекет ету (қарым-қатынас жағдайын бағалау, әртүрлі әдістерді 

қолдана отырып, аудиорияның немесе жеке оқушылардың назарын аудару 

және т.б.) т.б. жатады [137]. 

Қазіргі уақытта шығармашылықты зерттеудің ең перспективалы 

бағыттарының бірі Д.Б.Богоявленскаяның зерттеулері болып табылады, ол 

ӛзінің эксперименттік жұмыстарында шығармашылықты талдау бірлігін 
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ерекшелеп кӛрсетті. Осындай бірлік ретінде шығармашылық тұлғаның 

танымдық және мотивациялық сипаттамаларын олардың бірлігінде 

кӛрсететін зияткерлік белсенділік атап ӛтілді. Д. Б. Богоявленская 

шығармашылықты ақыл-ойдың ерекшелігі немесе ойлау деңгейі ретінде, 

зияткерлік белсенділіктің жоғары деңгейінің сапалы сенімділігі ретінде 

қарастырады. Шығармашылықтың даму кӛздері мен шарттары туралы айта 

отырып, ол оны іс-әрекетте дамитын әлеуметтік анықталған құбылыс ретінде 

сипаттайды. Д.Б.Богоявленскаяның кӛзқарасы бойынша, зияткерлік 

белсенділіктің ӛлшемі, оның ең сапалы сипаттамасы-интеллектуалдық 

бастама-практикалық қажеттіліктерге де, жұмыстың сыртқы немесе 

субъективті теріс бағалануына да байланысты емес ситуациялық міндеттен 

тыс ақыл-ой қызметінің жалғасы [138]. 

Объективті критерийлерге сүйене отырып, ол зияткерлік белсенділіктің 

үш деңгейін анықтайды: ынталандыру-ӛнімді, эвристикалық және креативтік. 

Жоғары деңгей. Зияткерлік белсенділіктің креативтілігін білдіреді . 

Шығармашылық деңгейдің ақыл-ой қызметіне тән қасиет - бірқатар 

жағдайларды міндетті түрде салыстыруды қажет етпейтін терең талдау 

үдерісі. Интеллектуалды белсенділіктің ең жоғары деңгейіне жеткенде, 

мұғалім ӛзінің кәсіби қызметін ӛзгертуге бағытталған инновациялардың 

бастамашысы болады деп болжауға болады [139]. 

Болашақ мұғалімдердің шығармашылық қабілеттерінің ұшталуы, 

олардың креативтіліктерінің қалыптасуының негізі болады. 

Ежелгі дәуірде гуманистік бағытталған, позитивті, адамның 

эмоционалды ынталандырушы белсенділігі мәселелерін шешуді 

креативтілікпен байланыстырылды деп айтуға болады.  

Креативтілік, 2500 жыл шамасында зерттелуде. Аристотель кездейсоқ 

сәйкестіктерден гӛрі табиғи емес заңдарға назар аударды. Жасау мен 

еліктеудің арасындағы айырмашылықты алдымен Кант атап ӛтті. Оның 

теориясы креативтілік әрекеттер саналы ақыл арқылы тікелей байланысты 

екенін анықтады. Креативтіліктің табиғатын зерттей отырып, Фрейд 

креативтіліктің адамның ақыл-ойында белгілі бір «динамикалық 

факторларды» қамтитын құбылыс екенін дәлелдеді. 

Қазіргі таңда заманауи ғылыми әдебиеттерде ғалымдар тарапынан бұл 

түсініктің жүзден астам анықтамасы ұсынылған. Шетелдік креативтілік 

теорияларына шолу креативтілікті ғылыми зерттеу үдерісі бірнеше 

онжылдықты қамтитынын кӛрсетті (сурет 1).  

Бүгінгі таңда креативтілік тек ӛнер мен ғылыммен ғана байланысты 

емес. Бұл кәсіби іс-әрекетте және күнделікті ӛмірде кездесетін алуан түрлі 

мәселелерді шешу мүмкіндігі. 
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Сурет 1 - Креативтіліктің зерттелуі кезеңдері 

 

Д.Гильфордтың «Дивергентті ойлау» теориясына негізделген 

Э.Торренстың креативтік ойлау тесттерін қолдану ауқымы жеке креативтік 

әлеуетті ӛлшеуден бастап креативтілікті дамытудағы оқу әсеріне дейін 

қамтиды. Э.Торренс креативтілікті тұлғаның басты кемшіліктерін, ӛз 

білімінің тӛмендігін, кейбір жетіспейтін құраушыларды, келіспеушілікті 

асқан сезімталдықпен қабылдау қабілеті ретінде анықтап, жаңаны 

қабылдауға, шешімді іздеуге, болжамдардың пайда болуы мен тұжырымына, 

болжамдарды сынауға, олардың ӛзгеруіне және нәтижесін табуға ұмтылыс 

деп тұжырымдайды.  

Э. Торренстің креативтілікті қалыптастыруға қатысты зерттеулерінің 

нәтижелері тӛмендегідей тұжырымды кӛрсетеді: - креативтіліктің дамуы 

генетикалық тұрғыдан анықталмайды, ол қоршаған ортаның әсеріне 

байланысты; - мәдениет моделі креативтіліктің типіне, оның қалыптасу 

үдерісіне, демек, мүмкін болатын даму құралдарына әсер етеді; - 

креативтілікті дамытуда сабақтастық болмайды. Оның тӛмендеуін адамның 

алдына қойылатын жаңа талаптар, яғни оның әрекетінің ӛзгерген 

шарттарымен байланысты болуымен ғана түсіндіруге болады; - 
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креативтіліктің дамуының тӛмендеуін кез-келген жаста тиімді оқыту 

әдістерін қолдану арқылы жеңуге болады. 

Шетелдік зерттеулердің ретроспективті талдауы ӛткен ғасырдың 

басында креативтілік феноменін, оның құраушыларын, креативтік үдерістің 

сатыларын, креативтік үдерістегі мидың екі жарты шарының қызметтерін, 

ойлау түрлерін түсінуге кӛптеген әрекеттер жасалғанын кӛрсетеді. 

Креативтілік саласына қосқан үлесі инновациялық болып саналатын 

Т.Амабайл ішкі мотивация, зерттеу тәжірибесі, креативтік ойлау дағдылары 

секілді ӛзара байланысатын түсініктерді кіріктіретін үш компонентті 

қамтитын модель ұсынды. Ішкі мотивация проблеманың шешімін табуда, 

жаңа нәрсе жасаумен байланысты ұмтылысқа тәуелді. Тәжірибе техникалық, 

процедуралық және танымдық аспектілерді білуді қамтиды, ал креативтік 

ойлау дағдылары креативтік үдерістерді қамтиды, мысалы, шабыт, қиял, 

икемділік және дәстүрлі емес жаңа идеяға қосылу. Осы айнымалылардың 

үйлесуі креативтілікке әкеледі. Кейінірек, Т. Амабайл ӛзінің моделіне тағы 

бір құраушыны қосты – бұл креативтіліктің дамуына түрткі болатын және 

кедергі келтіретін орта. Осылайша, модель белгілі бір ішкі және сыртқы 

факторлар жеке тұлғаны креативтік мінез-құлықтың жоғары деңгейлерінде 

әрекет етуге итермелеген кезде сыртқы және ішкі байланысты қамтиды [140].  

Креативтілікті зерттеу тәсілдері мен олардың мазмұны  әлемнің қазіргі 

жағдайында оның субъектілерінің креативтік әлеуетін дамыта алатын білім 

беру жүйесін ӛзгерту қажеттілігін айқындайды. Креативтілік құбылысының 

кӛпмәнділігі креативтілікке деген кӛзқарас ауқымының ӛте кең екендігін 

кӛрсетеді. Креативтілікті зерттеуге бірнеше тәсілдер қолданылды [141, 142]. 

Креативтіліктің мінез-құлық теориясына сәйкес, адам креативтілік әрекеттің 

бастамашысы емес, ол жалпы әсерге жету үшін тұқымқуалаушылық пен 

қоршаған орта күштері жиналатын нүкте. 

Британдық психолог G.Wallas [143] «Ойлау шеберлігі» атты еңбегінде 

креативтілікке ӛз теориясын ұсынды. Ол неміс физигі H.von Helmholtz [144] 

пен француз математигі H.Poincare-нің [145] бақылауын жүйелеп, Wallas 

креативті үдерістің тӛрт кезеңін бӛліп кӛрсетті (сурет 2). 

 

 
Сурет 2 - G.Wallas бойынша креативті үдерістің кезеңдері 

 

Біздің зерттеу проблемамызға байланысты болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда олардың 

дарындылығының да ықпалын қарастыру маңызды. 

Педагогикалық дарындылық Ф. Н.Гоноболин, н. Д.Левитов, Н. 

И.Щербакова және т. б. қарастырған. біз оны педагогикалық қызметті тиімді 

жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қабілеттер жиынтығы ретінде түсінеміз. 

Болашақ мұғалімнің педагогикалық дарындылығының қалыптасуына 
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білімнің әсер ету мүмкіндіктерін анықтау үшін студенттік жастағы 

оқушылардың ерекшеліктерін зерттеу қажет. И. Кон студенттік жасын талдай 

отырып, ол дараландыру сатысын ашатынын және әлемдегі ӛзінің түп-

тамырын іздеумен, онымен танысумен, ӛзіндік дүниетанымын дамытумен, 

ӛзіндік ерекшелігі мен бірегейлігін анықтаумен байланысты жастар 

дағдарысының кезеңімен сәйкес келетінін айтады. Студенттік жас 

педагогикалық білім берудің адамтану, гуманистік мазмұнын меңгеру үшін 

қолайлы кезең екені анық [146]. 

Педагогикалық дарындылықтың арнайы компоненттерінің 

психологиялық мазмұны Н. С. Лейтестің еңбектерінде [147], С.Л. 

Рубинштейна [148] бейімділік кез-келген әрекетке деген ұмтылыс, 

қажеттілік, кӛзқарас ретінде қарастырылады. Осыған сүйене отырып, біз 

педагогикалық бейімділікті жеке тұлғаның педагогикалық қызметпен 

айналысу қажеттілігі, оған деген тұрақты ұмтылыс, жағымды эмоционалды 

күймен бірге анықтаймыз. Коммуникативті үрдістер адамның басқа 

адамдармен әлеуметтік қарым-қатынас жасау қажеттілігінен кӛрінеді, 

әлеуметтік ӛзара әрекеттесудің әртүрлі жағдайларында олармен ӛзара 

түсіністікке келеді. Ұйымдастырушылық бейімділіктер жеке тұлғаның 

ұйымдастырушылық қызметті жүзеге асыру қажеттілігінен кӛрінеді, 

ұжымдық жұмыстың нәтижелері үшін жауапкершілікті ӛз мойнына алады, 

кӛшбасшы рӛлін орындау кезінде жағымды эмоцияларды сезінеді [149] 

Г.И.Руденко мен Т.М.Хрусталеваның педагогикалық дарындылық 

тұжырымдамасының ережелеріне сүйене отырып [150, 151], біз 

педагогикалық дарындылықты педагогикалық қабілеттерді дамытудың 

психологиялық алғышарты ретінде түсінеміз, бұл педагогикалық қызметте 

жетістікке жетудің әлеуетті мүмкіндігін қамтамасыз ететін әмбебап және 

арнайы компоненттердің күрделі ӛзара әрекеті. Педагогикалық 

дарындылықтың әмбебап компоненттері (шығармашылық, белсенділік, 

танымдық үдерістердің даму деңгейі) белгілі бір педагогикалық 

компоненттерді ашуға мүмкіндік беретін жалпы дарындылықтың қажетті 

негізі ретінде қарастырылады. Арнайы компоненттерге мыналар кіреді: 

педагогикалық, коммуникативті және ұйымдастырушылық бейімділік, 

кӛркемдік, сӛйлеу қабілеті, эмпатия, педагогикалық қызметке қызығушылық 

[152]. 

Біріншіден, іс-әрекет оның субъектісінің қабілеттер жүйесімен жүзеге 

асырылады; екіншіден, қызмет жүзеге асырылатын қабілеттердің құрылымы 

құрамы мен ӛзара әрекеттесуіне қарай үнемі ӛзгеріп отырады; үшіншіден, 

нақты іс-әрекетте (оқу, оқу-кәсіби, еңбек және т. б.) қабілеттер жүйесі жүзеге 

асырылады, олардың кіріктірілген кӛрінісі дарындылық болып табылады; 

тӛртіншіден, дарындылықты жеке ауырлық деңгейінде сипаттау мүмкіндігі 

оны тек іс-әрекет субъектісінің ӛзекті даму деңгейінде ғана емес, сонымен 

қатар белгілі бір қызмет жағдайында оның даму үдерісінде де ажыратуға 

мүмкіндік береді. Педагогикалық дарындылық - бұл педагогикалық 

қызметтің әртүрлі пәндік салаларында бірдей қабілеттер жүйесін жүзеге 
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асыратын әмбебап кӛрсеткіш емес. Іс-әрекеттің психологиялық 

функционалды жүйесінің және қабілеттердің әмбебап компоненттік құрамы 

болған кезде педагогикалық қызметтің әртүрлі пәндік бағыттарындағы 

жетістік қабілеттердің нақты ӛзара әрекеттесуін талап етеді [153]. 

Педагогикалық бағдарланған креативтілік мұғалімдердің, ата-

аналардың, студенттердің, қоғамның нақты ӛзара әрекеттесуінің 

салыстырмалы түрде ажырамас бӛлігі болып табылады, ол әркімнің оң 

дамуын оңтайландырады, білім берудің әлеуметтік-мәдени парадигмасына 

негізделеді, онда таным үдерісі оның әр қатысушысын адамзаттың ең жақсы 

рухани тәжірибесінің ізденушісі және тасымалдаушысы ретінде 

орналастырады, соның арқасында олар жеке тұлға ретінде жүзеге 

асырылады. Педагогикалық бағдарланған шығармашылық ортаны 

қалыптастыруда мұғалімге маңызды рӛл беріледі, ол ӛмір шындығын терең 

түсінуге, нәтижесінде оқу-тәрбие жұмысының мақсаты мен функцияларын 

қайта қарастыруға ықпал етеді. 

Шығармашылық орта педагогикалық бағдарланғандықтан, болашақ 

мұғалімдердің танымдық белсенділігін дамытады, студенттердің 

шығармашылық ойларын педагогикалық мәселелерге бағыттайды, 

педагогикалық инновацияларды қолдануға ұмтылдырады, мұғалім 

мамандығына деген қызығушылықтың қалыптасуына ықпал етеді, демек 

студенттердің педагогикалық дарындылығының дамуына ықпал етеді [154]. 
Біз дарындылықты потенциал, күту, белгілі бір қызмет түрінде 

қабілеттерді дамытудың психологиялық негізі ретінде түсінеміз. Осыған 

сәйкес педагогикалық дарындылық педагогикалық қабілеттерді дамытудың 

алғышарты, балалардың құрдастарымен және ересектермен қарым — 

қатынас үдерісінде, олардың ӛмір сүру үдерісінде қалыптасатын «адам-адам» 

қызметі саласында жетістікке жетудің әлеуетті мүмкіндігі ретінде 

қарастырылуы керек [155, 156]. 

Қазіргі уақытта адамзат жаңа ӛнеркәсіптік революцияның алдында тұр,  

бұл негізгі технологиялық инновациялардың бұрын-соңды болмаған жылдам 

дамуы мен таралуын білдіреді. Әлемдік білім беру жүйесі үшін маңызды 

кіріктірілген үдерістер жоғары білім беруді жаңғыртудың ӛзектілігін 

негіздейді.  

Қазіргі қоғам жоғары мектептен цифрлық экономика жағдайында 

ӛнеркәсіп қажеттіліктерін ескере отырып, болашақ информатика 

мұғалімдерін кәсіби даярлаудың сапалы жаңа жаңғырған деңгейін талап 

етеді.  

Болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлау жүйесінде кәсіби білім беруді 

нақты ӛндіріспен жақындастыруға кӛп кӛңіл бӛлінеді, бұл жоғары білім беру 

ұйымдарындағы білім беру үдерісін практикалық тұрғыда бағдарлауды 

кӛздейді. Ол үшін ұйымдармен тығыз қарым-қатынасты қамтамасыз ету, 

жағдайды 10-15 жылға алдын-ала болжауды үйрену қажет. Кӛптеген елдер 

сарапшыларының пікірінше, жоғары білім беруді жаңғырту қажеттілігі 

әртүрлі елдер үшін бірқатар ұқсас себептерден туындады. 
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Біріншіден, ғылыми-технологиялық прогресті жеделдете отырып, білімді 

жинақтау қарқынын жеделдете отырып, қоғамның даму қарқынының білім 

деңгейі мен ауқымына тәуелділігі де күшейе түседі. Мұндай жағдайда 

жоғары білім жаппай болады, ал білім алу шарттары оның жоғары сапасын 

қамтамасыз етуі керек. 

Екіншіден, қоғамның экономиканың дамуындағы индустриялық фазадан 

білім экономикасына және ақпараттық ӛркениеттің қалыптасу кезеңіне кезең-

кезеңімен ӛтуінің күрделі және қарама-қайшылықты үдерісінде жоғары білім 

беру ұйымдары мен олардың түлектерінің экономикалық және әлеуметтік 

рӛлі артады. Университеттер экономикаға енеді, ал ғылыми–технологиялық 

прогресс пен экономикалық даму кӛбінесе экономиканың мамандармен 

қанықтылығымен анықталады. 

Үшіншіден, әлемдік ақпараттық ӛркениеттің қалыптасуымен бірге 

жаһандану үдерісі жүруде, әртүрлі елдердің білім беру жүйелері жұмысының 

сапалы деңгейінің жақындасуын, жастардың дайындығының, атап айтқанда, 

түлектер мен студенттердің халықаралық ұтқырлығы, олардың жұмысқа 

орналасуы және білім туралы құжаттарды тану үшін қажетті кейбір жалпыға 

бірдей критерийлер мен нормативтерге сәйкестігін болжайтын білім беру 

интернационализациясы жүргізілуде. 

Тӛртіншіден, қаржы қорлары шектеулі және материалдық-техникалық 

оқу базасы тез ескірген жағдайда әлемнің технологиялық, экономикалық 

және мәдени тұрғыдан дамыған елдері қатарында елдердің ӛмір сүруі 

мәселесі ӛткір қойылып отыр.  

Білім беруді дамытудың қарастырылған әлемдік тенденциялары жалпы 

сипатқа ие. Сонымен қатар, білім берудің әр түрі мен деңгейінің дамуы үшін 

ӛздерінің мақсаттарына, ерекшеліктеріне, іске асыру сипатына және тиісті 

түлектердің дайындық деңгейіне қойылатын жаңа әлеуметтік талаптарға 

байланысты ӛзіндік тенденциялар бар. 

Осы орайда, білім беру ісіне қызығушылық танытушы тараптарды тарту 

маңызды болып табылады. «Тараптардың қызығушылығы» ұғымы туралы 

алғашқы ескерту 1963 жылы ескі шотландтық «стейкхолдер» терминін 

«құндылығы бар кез-келген нәрсеге заңды үміткер» мағынасында қолданған 

Р. Стюарт, Н.Адлен және М. Дошердің баяндамаларында болды. 

 Кейінірек Э.Фриман [157] «Стратегиялық менеджмент: стейкхолдерлік 

тәсіл» монографиясында (1984) стейкхолдерлер теориясын ұсынды. 

Ағылшын тіліндегі деректерде сыртқы және ішкі орта ӛкілдерінің 

қызығушылығы (пайдасы) маңызды рӛл атқарады. Стейкхолдерлерге 

жобаның, жүйенің немесе ұйымның сәттілігіне қызығушылық танытқандар, 

мысалы, компаниядағы қызметкер немесе мектептегі баланың ата-анасы т.б. 

кіреді. Шетелде, жалпы алғанда, мүдделі тараптармен ӛзара іс-қимыл 

стандарттары әзірленді. Account Ability институты әзірлеген мүдделі 

тараптармен ӛзара әрекеттесудің ең танымал стандарты (AA1000ЅЕЅ 

стандарты). Осыған сәйкес мүдделі тараптармен ӛзара әрекеттесудің негізі 

үш қағидат болуы керек: 
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1) маңыздылық - ұйым ӛзінің мүдделі тараптарының не екенін, сондай-

ақ оның мүдделері мен мүдделі тараптардың мүдделері ол үшін қандай 

маңызды болып табылатынын білуге тиіс; 

2) толықтық - ұйымнан кӛзқарастар, қажеттіліктер, қауіптер мен 

қызметтің күтілетін нәтижелерін, сондай-ақ олар үшін маңызды мәселелер 

бойынша олардың пікірлерін түсіну талап етіледі; 

3) ден қою - ұйым мүдделі тараптардың және ұйымның алдында тұрған 

елеулі мәселелерге дәйекті ден қоюға тиіс. 

Білім беруді дамытуды басқару, оның ішінде жоғары білім беру 

жүйесінде де тиімді мемлекеттік басқарудың әлемдік стандарттарына сәйкес 

келуі тиіс. Бұл стандарттар негізгі стейкхолдерлер білім берудің тиімділігін 

бағалай алатындай және олардың мүдделерін ескеруге әсер ететіндей білім 

беру қызметтерін ұсыну/есеп беру (немесе есепке алу мен бақылауды 

нығайту) үшін жауапкершілікті арттыруды білдіреді. Стейкхолдерлердің 

мүдделерін анықтау және есепке алу тетіктерін пайдалану кезінде әлеуметтік 

жауапкершіліктің халықаралық стандарттарын пайдалану орынды.  

Бұл жағдайда тетіктердің тиімді болуы үшін олар заңды, қолжетімді, 

болжалды, әділ, құқықтармен үйлесімді, анық және айқын, диалогқа 

негізделген болуы тиіс.  

Осы орайда, болашақ информатика мұғалімдеріне ағылшын тілінде 

оқытылатын пәндердің педагогикалық креативтілікті қалыптастыру 

мүмкіндіктері мен креативті информатика мұғалімінің идеалдық моделін 

қарастыру маңызды. 

Осы тармақшада қарастырылған психологиядағы тұлғаның 

шығармашылық қабілеті мен дарындылығы туралы теориялар – 

педагогикалық креативтіліктің мазмұндық негізі 2.2 тармақшада 

қарастырылатын педагогикалық креативтілікті қалыптастыру мүмкіндіктері 

мен креативті информатика мұғалімінің идеалды моделін зерделеуде негіз 

болады. 

 

2.2 Ағылшын тілінде оқытылатын пәндердің педагогикалық 

креативтілікті қалыптастыру мүмкіндіктері мен креативті 

информатика мұғалімінің идеалдық моделі 

Қазақстан Республикасында жаратылыстану және нақты ғылымдарды 

ағылшын тілінде оқытуды енгізу мен білім беру жүйесін реформалаудағы 

басым бағыттардың бірі болып табылады. Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің 

рӛлі баға жетпес. 450 миллионнан астам адам оны ана тілі деп санайды. Тағы 

600-650 миллион азамат ағылшын тілін қарым-қатынас жасау үшін қосымша 

тіл ретінде қолданады. ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында ағылшын тілін шет тілі ретінде ғана 

емес, оны білім берудің барлық деңгейлерінде оқыту үшін тіл ретінде де 

пайдалану қажеттігі атап ӛтілген. Қойылған міндет ерекше назар аударуды 

талап етеді, ӛйткені қазақ және орыс тілдерімен салыстырғанда ағылшын тілі 

күнделікті коммуникацияда пайдаланылмайды. Қазақстанда үштілді білім 
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беру енгізілуде және осыған байланысты жаратылыстану-ғылыми циклдағы 

педагогикалық кадрлардың жетіспеушілігі проблемасы туындады.  

Қазақстанда «2015-2020 жылдарға арналған үштілді білім беруді 

дамытудың Жол картасы» бағдарламасы әзірленді, оған сәйкес 

жаратылыстану-ғылыми цикл пәндерін ағылшын тілінде оқыту белгіленген, 

олар «Информатика», «Физика», «Биология» және «Химия» сияқты мектеп 

пәндері.  

Халықаралық байланыстардың, халықаралық кәсіби ынтымақтастықтың 

таралуы жағдайында кең пәнаралық білімі және халықаралық деңгейде 

жұмыс істеу қабілеті бар информатика мұғалімдерінің жаңа буынына ӛткір 

қажеттілік туындайды. Осыны негізге ала отырып, жоғары кәсіби білім 

берудің отандық жүйесі, ең алдымен, ӛз күш-жігерін халықаралық еңбек 

бӛлінісінде лайықты орын алатын, шет тілді кәсіптік даярлықтың жоғары 

деңгейі бар болашақ мұғалімді даярлауға жұмылдыруы тиіс. 

Болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігінің 

қалыптасуы мен кәсіби жетістігі тиісті ақпаратты іздеумен, табылған 

деректерді одан әрі пайдалану мақсатында таңдау, талдау қабілетімен тікелей 

байланысты. Бұл ӛз кезегінде болашақ информатика мұғалімдеріне ағылшын 

тіліндегі пәндерді оқыту әдістемесін жетілдіру қажеттілігін кӛрсетеді [158]. 

Орта білім берудің жаңартылған мазмұны қағидаты бойынша әрбір 

пәннің оқу бағдарламалары үш тілде білім беруді іске асыруды кӛздейді. 

Кӛптілді оқыту ортасын құруға әр пәннің қосқан үлесі үш тілде білім беру 

саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 

коммуникативтік тәсіл тілдерді оқытудың негізі бола отырып, әр пән арқылы 

оқушылардың сӛйлеу әрекетін дамытудың жетекші ұстанымы ретінде 

қарастырылады. Бұған әртүрлі оқу жағдайларында білім мен дағдылармен 

алмасу, тілдік және сӛйлеу нормалары жүйесін дұрыс пайдалану кіреді. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім беру 

жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы Ұлттық баяндамада ағылшын тілінде 

оқытуды тиімді енгізуге кедергі келтіретін проблемалар: -мұғалімдердің 

психологиялық тосқауылы; -оқушылардың тілдік даярлығының 

нашарлығынан оқыту сапасының тӛмендеуі болып табылатыны атап ӛтілді; -

ағылшын тілін үйрену үшін сағаттардың жеткіліксіз саны (аптасына 2 сағат, 

тіпті одан да аз); -ауызекі сӛйлеу дағдыларын қолдану үшін тілдік ортаның 

болмауы. 

Ағылшын тілінде оқытылатын пәндер - креативті бағыт, мұнда білім 

алушылар жаңа әлеуметтік рӛлдерді ойнауға тырысады, кейіпкерлерді ӛздері 

ойлап табады, сұхбаттасады және менталды әлемге саяхаттайды. Осыған 

сүйене отырып, оқытушы білім алушылардың креативтілік қабілеттерін 

жүзеге асыруға ықпал ететін тапсырмаларды жүзеге асыруы нәтижесінде 

болашақ информатика мұғалімдері белгілі бір жағдайларды шешуде 

стандартты емес тәсілдерді қолдануды үйренеді. 

В. А. Сластенин мұғалімнің кәсіби білімінің басты кемшілігі ретінде - 

білім беру үдерісінде педагогикалық нақтылықтың ағымдық сипатымен 
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анықталған кәсіби-педагогикалық мәселелерді шешудің дайын үлгілері 

ұсынылуын атайды. Ол мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің нысаны бала емес, 

педагогикалық үдеріс болуы қажет деп санайды. Педагогикалық міндет осы 

үдерістің негізгі бірлігі ретінде әрекет етеді.  

Сонымен қатар, болашақ мұғалім шешуге дайындалып жатқан кәсіби-

педагогикалық міндеттерді оқу міндеттеріне айналдыру қажет деп санайды. 

Оқу міндеттері кәсіби-педагогикалық міндеттердің дидактикалық баламасы 

болып табылады, сондықтан олар құндылықтарды, білімді және қызмет 

әдістерін қамтуы керек. Егер білім алушы практикалық қызметке енгізіле 

отырып, кәсіби міндеттерді шешу сызбаларын білсе және оларды жаңа 

жағдайларға ауыстыра алса, кәсіптік білім берудің іс-әрекет мазмұны 

игерілетін болады. 

Ю. Н. Кулюткиннің пікірінше, мұғалімнің кәсіби дайындық жүйесінің 

орталық буыны «қарапайым ақпарат беру емес, мұғалімнің практикалық 

қызметінің нақты жағдайлары үшін оңтайлы шешімдерді шығармашылық 

тұрғыдан дамыту қабілетінің пайда болуы» болуы керек. Оның пікірінше, 

категориялық аппаратты қалыптастыру, оның негізінде мұғалім нақты 

практикалық жағдайлар жағдайында шешім қабылдайды, мұғалімді 

даярлаудың басты міндеттерінің бірі болып табылады. Категориялық аппарат 

арқылы ол теориялық және практикалық дайындық үдерісінде мұғалімнің 

игеретін жалпыланған негіздерін (санаттар, ұстанымдар, критерийлер) 

түсінеді. 

Психологиялық сӛздіктің анықтамасы бойынша «шешім қабылдау» 

ұғымы белгісіздік жағдайында бастапқы ақпаратты ӛзгерту негізінде 

мақсатқа жетуге әкелетін дәйекті әрекеттерді қалыптастырудың ерікті актісі 

ретінде түсіндіріледі. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің  педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың идеалды моделін негіздеуде «креативті іс-әрекет» ұғымын 

егжей-тегжейлі қарастыру қажет. Болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда креативті іс-әрекетен оқыту 

аясында сыни ойлау қабілетінің маңыздылығын түсіну қажет: түбегейлі 

жаңасын құру іс-әрекетінде идеялар мен бағыттарды барабар бағалау және 

мүмкін болатын нәтижені нақты болжау маңызды. Креативті іс-әрекетке 

оқытуда кейінге қалдырылған пайымдау мәселесі үлкен мәнге ие. Сыни 

бағалау қажет болған кезде әрдайым сәт (немесе сәттер) болады, бірақ оны 

белгілі бір уақытта, белгілі бір қызмет сатысында дұрыс жасау қажет.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруда шығармашылық ойлау мен креативтік іс-әрекет 

ұғымдарының нақты кӛрінісі шешім қабылдаумен айқын кӛрініс табады. 

«Шешім» термині ғылыми саласына байланысты әртүрлі түсіндіріледі. 

Шешімдердің психологиялық теориясы, Ю.Козелецкийдің пікірінше [159], 

шешім қабылдаудағы адамдардың мінез-құлқы туралы дәлелді мәлімдемелер 

жүйесі. 
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Рационалды шешім қабылдау теориясы — ұтымдылықтың жүйелілік 

постулаты және максимизация постулаты болатын екі негізгі постулатына 

негізделген. Бірінші постулаттан шешім қабылдаушының қалауы бойынша 

баламалардың жиынтығын ұйымдастыру қажет. Максимизация постулаты 

ұтымды шешімнің шарты шешім қабылдаған адамның мақсатты іс-әрекетін 

барынша арттыратын таңдау болып табылады. Бұл постулаттар 

психологиялық ӛзгергіштігінің белгісіздігіне байланысты ғылыми 

пікірталастардың тақырыбы болып табылады.  

Мәселені «шешу үдерісі» ұғымы «шешу әдісі» ұғымымен тығыз 

байланысты. Педагогикалық мәселені шешу үдерісін белгілі бір әдісті жүзеге 

асыру ретінде сипаттауға болады, ол мәселені шешу кезінде немесе оны 

шешу мақсатында жүзеге асыратын «шешушінің жұмысының үзіндісі» 

ретінде іске асады. 

Осыған байланысты педагогикалық мәселені шешу процедурасын 

қарастыра отырып, оның мақсатына жеке танымдық және практикалық 

мәселелерді шешу нәтижесінде қол жеткізілетіндігіне сүйену керек. Бұл 

нақты міндеттер педагогикалық мәселені тұтастай шешудің кезеңдері болып 

табылады. Жалпы анықталған тӛрт кезең бар: 

1) жағдайды және нақты жағдайларды талдау негізінде педагогикалық 

міндетті қою; 

2) педагогикалық ӛзара іс-қимыл (ықпал ету) тәсілін құрастыру; 

3) педагогикалық міндетті шешу жоспарын практикада жүзеге асыру; 

4) педагогикалық міндеттерді шешу нәтижелерін талдау. 

Мәселені шешу әдісі - бұл мәселені шешуге әкелетін жүйелі түрде 

жүзеге асырылатын операциялардың (процедуралардың) кейбір жүйесі. Ол 

кейінгі операцияларды анықтау дәрежесіне байланысты алгоритмдік және 

квази-алгоритмдік кӛрініске ие болуы мүмкін. Кӛптеген педагогикалық 

проблемалар квази-алгоритмдік шешіммен сипатталады.  

Болашақ информатика мұғалімдері педагогикалық мәселені шешу 

кезінде әрқашан тікелей ғана емес, сонымен қатар жанама нәтиже, пәндік 

және тәрбиелік нәтиженің арақатынасын алу мүмкіндігін есте ұстауы 

маңызды. Кӛптеген жағдайларда іс-әрекеттің жанама ӛнімі жағымсыз болуы 

мүмкін, педагогикалық үдерістің ағымын қиындатады, педагогикалық 

тұрғыдан орынды қатынастарды бұзады және т. б. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекетіндегі кездесетін 

педагогикалық мәселені шешу үдерісі әрқашан шығармашылық. Оның 

кезеңділігі теориялық және практикалық ойлаудың ӛзара ӛтуінің 

диалектикасын білдіреді. Бірінші кезеңде педагогикалық жағдайды талдау 

жүзеге асырылады, оған диагностикалық шешімдерді әзірлеу мен 

қабылдаумен аяқталатын бірқатар операциялар кіреді. Бұл жағдайда 

диагноздың ӛзі жеке немесе топтық іс-әрекетті, жеке тұлғаны және ұжымды 

диагностикалауды қамтиды, соның негізінде оқыту мен тәрбиелеу 

нәтижелері, сондай-ақ болашақ информатика мұғалімдерінің  мүмкін 
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қиындықтары мен қателіктері, олардың педагогикалық жағдайларға 

жауаптары болжанады. 

Осылайша, мұғалімнің іс-әрекетінің мазмұнын талдау және шешім 

қабылдауға дайындығын ұйымдастыру келесі қорытынды жасауға мүмкіндік 

береді: 

-дайындықтың негізгі бағыты болашақ информатика мұғалімдерінің 

психологиялық-педагогикалық білім жүйесін қалыптастыру болып табылады; 

- психологиялық-педагогикалық цикл курстарында кәсіби қызметте 

шешім қабылдаудың теориялық-әдіснамалық мәселелері арнайы 

қарастырылмайды; 

- педагогикалық қақтығыстарды, педагогикалық жағдайларды шешу 

бойынша жекелеген жоғары білім беру ұйымдарында оқытылатын таңдау 

курстары болашақ информатика мұғалімдерінің кәсіби қызметте шешім 

қабылдауға дайындығын қалыптастыруға ықпал етеді; 

- нақты педагогикалық мәселелер мен қақтығыстарды модельдейтін оқу 

проблемалық жағдайларын шешудегі оқыту әдістері мен формалары болашақ 

информатика мұғалімдердің негізделген және нәтижелі шешімдер қабылдау 

қабілетін дамытуға ықпал етеді. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің кәсіби педагогикалық мәселелерді 

шешудегі шығармашылық үдерісінің келесі кезеңдерін атауға болады:  

Дайындық. Бұл кезең болашақ информатика мұғалімін 

қанағаттандырудан бас тартқан белгілі бір жағдайды ӛзгерту ниетімен 

байланысты. Бұл жағдайда проблемалық жағдайдан шығудың жолын іздеуге 

саналы күш салынады. Тақырып логикалық түрде жұмыс істейді, мәселені 

тұтастай және оның жеке құраушыларын талдайды, қосымша ақпарат 

жинайды. Бұл кезеңде субъект мәселені шешу үшін ӛзіне белгілі сызбалар 

мен алгоритмдерді қолдануға бірнеше рет тырысады. Шешім немесе мінез-

құлықты таңдау кезінде жиі басшылыққа алынатын негізгі критерий - бұл 

бұрын кездескен мәселелер мен жағдайлардың ұқсастық дәрежесі. Дайындық 

үдерісінде мәселенің бейнесін тереңдету, нақтылау, оған жеткілікті айқын 

болмаса да, белгілі бір құрылым беру жүреді.  

Фрустрация. Бұл кезеңге кӛшу болашақ информатика мұғалімі ӛзіне 

қолжетімді барлық ақпаратты талдап, барлық мүмкін шешімдерді тексеріп, 

әлі де жауап таба алмаған кезде орын алады. Басқаша айтқанда, ол тоқтап 

қалады. Осы кезде шығармашылықтың кӛрінуіне қандай кедергілер кедергі 

келтіретінін, қандай ақпарат жетіспейтінін және оны қайдан алуға 

болатындығын түсіну пайдалы. 

Инкубация. Инкубация кезеңі болашақ информатика мұғалімінің мәселе 

бойынша саналы түрде жұмыс істеуді тоқтатқан кезде басталады. Егер 

мәселені шешуге ынталандыру сақталса, онда жетіспейтін және жалпы 

тапсырмаға қатысты кез-келген ақпарат оң жарты шардың моделінен 

алынады. Инкубация кезеңінің сәттілігін анықтайтын тағы бір шарт - 

дайындық кезеңінің ӛту сапасы. Бірінші кезеңде жасалған қателіктер мен 

кемшіліктер қалаған идеяның пайда болуын қиындатуы мүмкін.  
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Инсайт. Бұл шығармашылық үдерістің қысқа, бірақ ӛте жарқын кезеңі, 

онда мәселені шешу болашақ информатика мұғалімінің санасында пайда 

болады.  

Верификация. Бұл шығармашылық үдерістің соңғы кезеңі, онда алынған 

шешімнің ақиқаты логика арқылы тексеріледі. Сол кезеңде шешім 

қабылданады.  

Енді шешім қабылдау үдерісін шығармашылық үдеріс ретінде түсіндіру 

үшін проблемалық жағдай тұжырымдамасына толығырақ тоқталайық. 

Жағдай  - нақты басқару нысаны бар істердің нақты жағдайы. Шешім 

қабылдауға жүйелі кӛзқарас жүйенің бӛліктерінің бірлігі мен ӛзара әсерін 

белгілейді 

Біздің ойымызша, болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудағы педагогикалық шешім психологияда – 

қарым-қатынас үдерісінің құрамдас бӛліктерінің бірі. Педагогикада ӛзара 

әрекеттесу байланыс ретінде де, іс-әрекеттің дәйектілігі ретінде де, 

әлеуметтік шеберлік ретінде де жүзеге асырылады.  

Педагогикалық ӛзара әрекеттесудің келесі формалары мен түрлерін 

ажыратуға болады: ерікті - мәжбүрлі, жүйелі - импровизацияланған, тікелей - 

жанама, тиімді -нәтижесіз, ұзақ мерзімді - қысқа мерзімді. Педагогикалық 

үдерісте оқу, дидактикалық және тәрбиелік ӛзара әрекеттесуді ажырату 

қалыптасқан.  

Болашақ информатика мұғалімінің кәсіби педагогикалық іс-әрекеттегі 

шешім қабылдау үдерісі – оның қалыптасқан білім нысандарын бекітуге 

немесе жаңа білім формаларын дамытуға ықпал ететін зияткерлік іс-

әрекетінің нысаны (бұл жағдайда біз конструктивті емес, инновациялық 

шешімдерді қолдану туралы айтуға болады). Шешім қабылдау үдерісін 

таңдау шеңберін тарылту әдісі ретінде түсінуге болады. Шешім қабылдау 

кезеңдері келесідей: 1) ақпарат жинау; 2) жобалау қызметі; 3) таңдауды 

жүзеге асыру [160]. 

Педагогикалық іс-әрекетте шешім қабылдау мұғалімнің проблемалық 

педагогикалық жағдаймен ӛзара әрекеттесуінің кіріктірілген үдерісідеп 

түсініледі, онда жағдайдың бастапқы жағдайларын ӛзгертуге және оны 

педагогикалық іс-әрекет үдерісінің оңтайлы барысы туралы мұғалімнің 

субъективті идеяларына сәйкес келетін күйге келтіруге бағытталған іс-

әрекеттер анықталады. 

Болашақ информатика мұғалімінің шешім қабылдауы әрдайым 

проблемалық педагогикалық жағдай жағдайында жүреді, ол мұғалімнің 

мақсаты, нәтижесі және оның қызметінің оңтайлы бағыты мен оларды жүзеге 

асыруды қиындататын оқу үдерісіне  қатысушылар арасындағы қарама-

қайшылыққа негізделген. 

Педагогикалық шешімді таңдау және қабылдау жағдайында мұғалімнің 

кәсіби қызметін зерттеу бірқатар әлеуметтік-экономикалық және 

психологиялық-педагогикалық факторларға байланысты. Біріншіден, 

болашаққа арналған негізделген, оңтайлы шешімдер қабылдау мәселесі 
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маңызды болды. Мұнда шешім тек деректерді салыстырудан ғана емес, 

ақпараттың объективті шектеулерін, түсіндіру кезінде оның саналы және 

бейсаналық бұрмалануын жеңу, әртүрлі құндылық бағдарларының ӛзара 

әрекеттесуінің нәтижесі болып табылады. Бұл қатынастарды «таңдау 

жағдайы», «шешімнің педагогикалық мәнмәтіні», «тиімді педагогикалық 

шешім», «жауапкершілік», «негізделген таңдау» ұғымдарының кӛмегімен 

жүзеге асыруға болады. Екіншіден, педагогикалық шешім қабылдау 

теориясының дамуы «шешім қабылдау үдерісі» сияқты құбылыс туралы 

идеяларды дамытуда ғылыми білімнің қызмет ету логикасымен негізделген. 

Маңызды міндеттердің бірі - адамгершілік құндылықтардың басымдығымен 

сындарлы, шығармашылық белсенділікке негізделген сәтті ӛмір сүруді 

қамтамасыз ететін жеке мінез-құлық стратегиясын әзірлеу деп санаймыз. 

Педагогикалық шешім әрқашан қоғамдық қатынастар саласындағы 

әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық пәнаралық ӛзара 

әрекеттестіктің нәтижесі болып табылады. Әр сала ӛзара әрекеттесудің 

ӛзіндік формаларын анықтайды. Әлеуметтік салада бұл әртүрлі 

құбылыстардың ӛзара байланысы, психологияда - қарым-қатынас үдерісінің 

құрамдас бӛліктерінің бірі. Педагогикада ӛзара әрекеттесу байланыс ретінде 

де, іс-әрекеттің дәйектілігі ретінде де, әлеуметтік шеберлік ретінде де жүзеге 

асырылады.  

Шешім қабылдау екі шарттың негізінде орындалады – таңдау және 

жауапкершілік. «Таңдау» құбылысының экономикалық, психологиялық, 

экологиялық, әлеуметтік, медициналық-биологиялық, құқықтық, этикалық, 

педагогикалық аспектілерін ажыратуға болады. Таңдау жағдайына біржақты 

кӛзқарастардың пайда болуы бізді таңдау жағдайын жан-жақты және 

динамикалық деп қарастыруға және таңдау жағдайындағы адамның мінез-

құлқын сипаттау үшін әртүрлі теорияларды біріктіруге ұмтылуға сендірді. 

Әдебиеттерді талдау таңдау жағдайындағы адамның мінез-құлқын 

зерттеудің үш тәсілін анықтауға мүмкіндік берді.  

Бірінші тәсіл - техникалық. Ол субъективті құндылықтардан 

абстракцияланады және кеңістік пен уақыт координаттарындағы залалды 

немесе пайданы сандық бағалауға дейін азаяды.  

Екінші тәсіл - әлеуметтік-философиялық. Таңдау жағдайындағы адам 

мінез-құлқының моральдық аспектісіне, таңдалған баламаларды этикалық 

құндылықтарға байланысты.  

Үшінші тәсіл - адамның мінез-құлқының қажеттіліктері, құндылықтары 

мен тәрбиесімен байланысын ашатын психологиялық-педагогикалық.  

Педагогикалық мақсатты қою мен іске асырудағы ерік-жігер адамның 

нақты қажеттілік туралы білім деңгейімен анықталады, белгілі бір жағдайда 

шешім қабылдау кезінде ықтималды болады. Педагогикалық шешімді мақсат 

пен оған жету әдісін таңдау үдерісі және нәтижесі ретінде қарастыруға 

болады. 

Ағылшын тілінде оқытылатын пәндердің педагогикалық креативтілікті 

қалыптастыру мүмкіндіктері мен болашақ информатика мұғалімдерінің 
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креативті информатика мұғалімінің идеалдық моделі ағылшын тілінің 

заманауи ӛзектілігімен және педагогикалық креативтіліктің негізі болатын 

шығармашылық ойлау, креативті іс-әрекет және шешім қабылдау теориялары 

негізінде зерделенді. Келесі тармақшада болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін 

пәндерді оқытуда қалыптастырудың қызметтік-үдерістік моделін құруға 

негіз болады. 

 

2.3 Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда 

қалыптастырудың қызметтік-үдерістік моделі  

Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде жоғары кәсіби білім беруді жетілдіру 

қазіргі заманғы әлеуметтік сұраныстарға сәйкес еңбек нарығына дайын 

түлектерді даярлау үшін ағылшын тілін оқытудағы қажетті дәстүрлі және 

инновациялық тәсілдердің, технологиялардың үйлесімін талап етеді. Осы 

мақсатта ауқымды ұйымдастыру, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу 

жұмыстары жүргізілуде. Білім беру жүйесін дамытудың қазіргі заманғы 

үрдістері болашақ мұғалімдерге ӛздерінің кәсіби мәселелерін шешуге 

қабілетті, кәсіби педагогикалық ортаға бейімделуіне жоғары талаптар қояды.  

«Қазақстан Республикасының жоғары білімінің мақсаты белгілі бір 

мамандық бойынша дербес жұмыс жасау үшін жоғары білімі бар 

мамандардың сапасына қойылатын заманауи талаптарға сай келетін білікті, 

бәсекеге қабілетті кадрлар даярлауды қамтамасыз ету» [161]. 

Болашақ информатика мұғалімдерін заманауи білім беруде дайындау 

олардың педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби міндеттерді шешуге 

қабілеттілігі мен дайындығын қажет етеді: - білім беру стандарттарының 

талаптарына сәйкес білім беру саласында оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге 

асыру; - кәсіби сала ерекшеліктеріне сәйкес даярлау технологияларын 

пайдалану; - білім сапасын қамтамасыз ету үшін білім беру ортасын 

қалыптастыру, соның ішінде ақпараттық технологияларды қолдану [162]. 

Педагогикалық зерттеудің мақсаты бірқатар жекелеген педагогикалық 

құбылыстар немесе үдерістерге ортақ жайттарды табу, олардың мәніне терең 

бойлау, олардың туындау, ӛмір сүру және даму заңдарын ашу. 

Педагогикалық болмыстың (құбылыстар немесе үдерістердің не олардың 

жиынтығы тобының) тұтастай нысанын зерттеу педагогикалық білімнің 

нақтылы саласы және педагогика ғылымы әдістерінің жиынтығын пайдалану 

аясында мүмкін болмақ. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруды зерттеу 

барысында зерттеу әдістерінің бірі ретінде модельдеу әдісі таңдалды.  

Модель ұғымына байланысты әдебиеттерге жасалған талдаудан, бұл 

ұғымның мағынасы әртүрлі анықталатындығы байқалды. «Үлкен Кеңестік 

энциклопедиялық сӛздікте» «модель – сериялы немесе жаппай орындалуға 
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арналған эталон ретіндегі (стандартты) үлгі, сондай-ақ кез-келген ӛнімнің 

дизайны, маркасы, үлгісі» [163]. 

Гуманитарлық энциклопедия бойынша: модель нысанның маңызды 

қасиеттерін қамтитын түпнұсқа, абстрактылы (ойдағы немесе белгі ретінде) 

немесе материал (пән) түрінде ұсынылуы мүмкін шындықтың (нысан, 

құбылыс, үдеріс, жағдай) белгілі бір бӛлігін кӛрсету нысаны [164]. 

Пcиxoлoгиялық cӛздiктe «мoдeль» oқу әpeкeтiн мoдeльдeу дeгeн ұғымды 

бiлдipeдi. Oқу әpeкeтiн мoдeльдeу eкi acпeктiдeн тұpaды: «Бipiншici – oқу 

үдepiciндeгi бiлiмдi мeңгepу бoлca, eкiншici – oқудaғы ic-әpeкeт элeмeнтiнeн 

тұpaды. Coндa, бipiншi acпeктiдe мoдeль мeн мoдeльдeудi пcиxoлoгиялық 

бaғыт бiлiм жүйeciнe eнгiзу бoлca, eкiншiдe – мoдeльдeудiң фopмacын, әдiciн 

қoлдaнылaтын әpeкeтiнiң epeкшeлiгiн бiлiмгepлepдiң икeмдiлiгiнe қapaй 

бaғыттaуды кӛpceтeдi» [165]. 

 Ю.Е. Хохлов модельді шындықтың белгілі бір аспектілерін ұсынуға 

және зерттелетін сұрақтарға жауап алуға мүмкіндік беретін, қандай да бір 

нысан бойынша (мысалы, математикалық, физикалық, символикалық, 

графикалық немесе сипаттамалы) нақты абстрактылы түсінік деп анықтайды 

[166]. 

А.Н.Дахин «Зерттеу құралы ретінде модель қарапайым және кӛрнекі 

нысандағы білімнің белгілі бір саласында қатынастарды, белгілерді, 

фактілерді, қарым-қатынастарды, талдау және тұжырымдар үшін қолайлы 

және қолжетімді болуы керек», деп атап кӛрсетеді [167]. 

Ғылымның логикасы мен әдіснамасындағы модель – табиғи немесе 

әлеуметтік шындықтың белгілі бір үзіндісінің баламасы, сызбасы, 

құрылымы, символдық жүйесі, адамзат мәдениетінің қалыптасуы, 

тұжырымдамалық теориялық құрылымдар. Бұл балама түпнұсқа туралы, яғни 

педагогикалық мониторинг, оны жобалау, түрлендіру немесе басқару туралы 

білімді кеңейтуге қызмет етеді [168]. 

 Модель ӛзіне енгізілген идеяларды жүзеге асыруға бағдарлануы тиіс. 

Осыған байланысты зерттеуші М.Вартофский: «Модель бір жағынан – 

идеяның жүзеге асуы, ал екінші жағынан – идеяны іске асырудың 

динамикалық құралы» деп тұжырым жасады [169]. 

«Ғылыми әдебиеттерде модельдердің келесі жіктемелері анықталған: 

физикалық (түпнұсқаға ұқсас табиғаты бар); заттық-математикалық 

(түпнұсқаның мінез-құлқының математикалық сипаттамасы болуы мүмкін); 

логикалық-семиотикалық (арнайы таңбалар, рәміздер және құрылымдық 

сызбалардан құрастырылады)» [170]. 

Біз модель дедуктивті заңдарды фактілермен жақындастыру арқылы 

біріктіретін буын ретінде әрекет ете отырып, тұжырымдамалық тұрғыдан 

маңызды болуы керек деп санаймыз. Бұл модельдеудің ең маңызды ӛлшемі 

[171]. 

 «Модель» ұғымы «модельдеу» ұғымымен тығыз байланысты, ол – 

модельді жасау үдерісін білдіреді. Білім берудегі модельдеу жұмысын 

зерттеген В.М. Ананишнев оқу үрдісінің аналитикалық үлгілерін бес топқа: 



69 

 

«құрылымдық, динамикалық, факторлық, типологиялық және әлеуметтік-

технологиялық» деп бӛліп кӛрсетеді [172]. 

Модельдеу үдерісінде оның тӛрт «қатысушысының» ӛзара әрекеттесуі 

жүреді:  

1) модельдеудің бастамашысы және/немесе оның нәтижелерін 

пайдаланушы ретінде субъект;  

2) модельдеу мәселесі әрекет ететін түпнұсқа нысан, және бұл 

болашақта субъект құрғысы келетін және/немесе пайдаланғысы келетін 

жүйе;  

3) нақты құбылыс бейнесі ретінде үлгі;  

4) модельдеу үдерісінің барлық қатысушылары орналасқан және ӛзара 

әрекеттесетін орта. 

Педагогикада модельдеу ретінде педагогикалық материалдардың, 

құбылыстардың және үдерістердің модельдерін, кӛшірмелерін құру 

анықталады. «Модель» мұнда түпнұсқаның кейбір негізгі қасиеттерін 

шығаратын нысандар немесе белгілер жүйесі деп түсіндіріледі, оны зерттеу 

осы нысан туралы жаңа ақпарат алатындай етіп түрлендіру мүмкіндігі 

болады [173].  

Педагогикалық модельдеудің келесі деңгейлерін ажыратуға болады:  

- тұжырымдамалық модельдеу (білім беру мекемесін басқарудың жаңа 

түрінің тұжырымдамалық моделін әзірлеу, педагогикалық үдеріс жағдайында 

білім алушының жеке басының қасиеттерін дамыту моделі және т.б.); 

- жүйелік модельдеу (әр түрлі педагогикалық нысандардың ӛзара 

байланысты модельдерінің жүйесін дамыту) модельдеу үдерісінде жүйелік 

тәсіл әр түрлі модельдерді қолдана отырып дәстүрлі құралдармен алынған 

педагогикалық құбылыс туралы кӛптеген фактілерді зерттелетін нысанның 

күрделілігін сипаттайтын біртұтас тұтастыққа біріктіретін байланыстырушы 

тізбек береді;  

- процессуалдық модельдеу (зерттелетін нысанның даму логикасын 

кӛрсететін модельдер динамикасын құру);  

- праксиологиялық модельдеу (мұғалімнің іс-әрекетінің немесе оның 

ӛзара әрекеттесуінің практикалық нәтижесінің моделі). 

Модель – болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру 

мақсатындағы педагогикалық әрекетті қызметтік-үдерістік жоспарлау болып 

табылады. Жоғарыда келтірілген модель, модельдеу және педагогикалық 

модельдеу тұрғысындағы іргелі зерттеу жұмыстарын зерделеу негізінде 

болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың 

қызметтік-үдерістік моделі құрылды (сурет 3).  

Жасақталған қызметтік-үдерістік модель оқу-тәрбие үдерісін жоспарлаудың 

және жоғары оқу орнының ғылыми-зерттеу үдерістерінің нәтижелілігін 

жоғарылатудың, бітірушілерді жұмыспен қамтамасыз етудің әдіснамалық 

негізі болуы тиіс. 
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Сурет 3. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың 

қызметтік-үдерістік моделі 

Нәтижe: педагогикалық креативтілігі қалыптасқан 

болашақ информатика мұғaлiмі 

ДЕҢГЕЙЛЕРІ 

Жоғары  Орта  Төмен  

Мaзмұны: «Акмеология: жеке және әлеуметтік жетістіктер негізі» элективтік курсы, 

«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні,  «Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар» 

элективтік курсы 

Әдіснамалық тұғырлар: 

жүйелілік, жеке тұлғалық, 

рефлексиялық, креативті 

 

Қағидалар: Білім мазмұнының қоғам, ғылым, мәдениет дамуының 

талаптарына сәйкестігі, оқытудың мазмұнды және процедуралық 

тараптарының бірлігі, білім беру мазмұнының құрылымдық бірлігі, 

білім мазмұнын ізгілендіру, білім беруді іргелендіру 
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Мaқcaты: бoлaшaқ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру 

 

Әдicтepi: Гностикалық әдістер: иллюстрациялық-

түсіндірме, репродуктивті, проблемалық, Миға 

шабуыл,  веб квест технологиясы, электронды 

портфолио. 

Перцептивті әдістер: ауызша (әңгіме, нұсқау), 

цифрлық сторителлинг. 

Басқарушылық: оқытушының басшылығымен білім 

алушының ӛзіндік оқу іс-әрекетінің әдістері. 

Оқу іс-әрекетін бақылау және ӛзін-ӛзі бақылау 

әдістері: ауызша және жазбаша бақылау әдістері, 

фронтальды, топтық, жеке т.б. 

 

 

 

Құралдары: Оқытудың 
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Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың 

қызметтік-үдерістік моделі құраушы бӛліктерге, ішкі жүйелерге бӛлінетін 

біртұтас жүйе ретінде қарастырылады.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық тұғырларын негізге алу, 

педагогикалық креативтіліктің мәні, құраушыларының мазмұндық 

толықтырылуы; болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыруды іске асыру; оның критерийлерін, 

кӛрсеткіштерін айқындау, педагогикалық креативтіліктің қалыптасуының 

кӛрсеткіштерін анықтау үшін зерттеудің диагностикалық әдістемелерін 

анықтау, білім беру бағдарламаларындағы элективтік пәндер қатарына  

ӛзгерістер енгізуді қамтиды. 

Білім беруге әлеуметтік тапсырыс мемлекеттің, қоғамның және 

әлеуметтік топтардың қажеттіліктеріне қарай анықталады. Осы орайда, 

креативтілікке қабілетті, жаңалық пен ғылыми жетістіктерге ұмтылатын, 

стандартты емес, ерекше ойлана алатын креативті тұлғаларға әлеуметтік 

тапсырыс болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру мәселесін ӛзекті етеді. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың 

қызметтік-үдерістік моделінің мақсаты олардың педагогикалық 

креативтілікке қабілеттілігін де қалыптастыруды кӛздейді: білім алушының 

педагогикалық креативтілік мәні мен мазмұнын түсінуі; білім алушының 

педагогикалық креативтілікті қалыптастыруға ұмтылысы, ден қоюы. 

Модельдің мақсаттық құраушысы болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастырудың мақсаттары мен міндеттері 

жүйесін қамтиды. Бұл құраушы басқа құраушыларға қатысты басқарушылық  

әрекет етеді; оларды мазмұндық дамытудың анықтаушы факторы ретінде 

қызмет етеді. Қызметтік-үдерістік модельді құрудың нәтижесі ретінде біз 

болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру мақсатын айқындадық. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың 

қызметтік-үдерістік моделі: нақты мақсатқа бағытталуымен –  болашақ  

информатика   мұғалімдерінің   педагогикалық креативтілігін қалыптастыру; 

модельдің барлық ішкі құраушылары жүйелі байланысқан, әрі белгіленген 

маңызға ие, болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыруға жұмыс жасайды бұл оның тұтастығымен 

кӛрініс табады. Сонымен қатар, болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруға бағытталған практикалық 

әрекеттерді ұйымдастырудың құралы болып табылады. 

Мотивациялық құраушы – болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық   креативтілікті   қалыптастыруға    байланысты   іс-әрекеттің 
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тұрақты мотивтерін қалыптастыруды қарастырады (педагогикалық 

креативтілікті жеке психологиялық сапалық қасиет тұрғысынан қабылдау; 

мәселелік жағдайда креативтілік қабілетін таныта білуі, әрекет етуге 

талпынысы). «Мотивация» термині «мотив» терминіне қарағанда кеңірек 

ұғымды білдіреді. «Мотивация» қазіргі психологияда екі мағынада 

қолданылады: мінез-құлықты анықтайтын факторлар жүйесін белгілеу 

ретінде (бұған қажеттіліктер, мотивтер, мақсаттар, ниеттер, ұмтылыстар және 

басқалар кіреді) және белгілі бір деңгейде мінез-құлық белсенділігін 

ынталандыратын және қолдайтын үдерістің сипаттамасы ретінде [174, 175].  

Мотивация – мақсатқа негізделген әрекеттерге бастайтын және оны 

нығайтатын үдеріс. Тапсырманы орындауды, дене және ақыл-ой күшін 

жұмсауды, қиындыққа тӛтеп беруді және жетістікке жетуді ӛзіне міндет етіп 

алу мотивациялық әрекеттерге жатады 176.  

Болашақ информатика мұғалімдерінде педагогикалық креативтілікті 

қалыптастыруға оң мотивация жасау - ӛте қиын міндет. Білім алушылар үшін 

жағымды мотивтер құру қажет, ӛйткені олардың педагогикалық 

креативтілікті қалыптастыруының сәттілігі кӛп жағдайда осыған байланысты 

болады. Бұл білім алушылардың сана-сезімі мен белсенділігі қағидаты 

түрінде кӛрінеді. Бұл тұрғыда сана білім алушылардың педагогикалық 

креативтілікті қалыптастыруға оң кӛзқарасымен, қызығушылығымен, ал 

белсенділігі мақсаттың болуымен кӛрінеді (іс-әрекеттің психологиялық 

теориясына сәйкес мақсат «белгіленген қажеттілік» болып табылатын мотив 

болған кезде қалыптасады). 

Мотивациялық құраушы - болашақ креативтік  педагогикалық қызмет 

саласындағы кәсіби ӛзін-ӛзі дамытуға, шығармашылық мәселелеріндегі білім 

деңгейін арттыру арқылы жеке ӛсуге деген қажеттілік пен ұмтылыс. Ол 

болашақ мұғалімдердің білім беру үдерісіне креативті технологияларды 

енгізу қажеттілігі мәселесіне, теориялық проблемаларға, ғылыми 

зерттеулерге және педагогикалық креативтілік саласындағы практикалық 

қызметке деген тұрақты қызығушылығымен сипатталады. 

Когнитивтік құраушы – болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруға қажетті психологиялық, 

педагогикалық, әлеуметтік және танымдық білімнің қалыптасуын негіздейді. 

Когнитивтік құраушы – педагогикалық креативтілік туралы білімнің 

базалық деңгейі мен сапасы, педагогикалық креативтілік мәселелері 

бойынша білім деңгейі. Ол болашақ информатика мұғалімінің теориялық, 

практикалық және әдістемелік білім деңгейімен, креативтік педагогика 

саласындағы негізгі түсініктерді, категориялар мен заңдылықтарды меңгеру 

және қолдана білу деңгейімен сипатталады. 

Когнитивті құраушының қалыптасу ерекшеліктерін ашуда дайындық 

деңгейінің ӛлшемдері мен кӛрсеткіштерін, атап айтқанда оның когнитивті 

құраушысын қамтитын бағалау-тиімді параметрлер маңызды болып 

табылады. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудағы когнитивтік құраушы педагогикалық 
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креативтіліктің қалыптасуының жалпы деңгейін сипаттайтын кӛрсеткіштерді 

біріктіреді. 

 Нәтижелік құраушы – болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді 

оқытуда қалыптастыруда креативті мiндeттepдi шeшуді, педагогикалық 

креативтілік тұрғысынан машықтануды, креативтік ic-әpeкeт (креативтілік) 

әдicтepiн меңгеруді, ӛздігінен жоспар құруда кәciби ic-әpeкeттepдiң 

нәтижeлiлiгiн кӛpceтeдi.  

Сонымен қатар, болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің қалыптасуының жоғары деңгейіне ӛтуін кӛрсететін зерттеу 

нәтижесі болып табылады.  

Білім алушылардың қорытынды диагностикалау бастапқы, аралық және 

қорытынды зерттеулердің нәтижелерін салыстыруға; болашақ инфомраткиа 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігінің қалыптасуы динамикасын 

бақылауға; анықтаушы және қалыптастырушы эксперименттердің 

нәтижелерін салыстыруға және қорытынды жасауға мүмкіндік берді. 

Педагогикалық креативтілікті қалыптастырудың критерийлері мен 

кӛрсеткіштерін қарастырайық. Зерттеулерде «ӛлшем» мен «кӛрсеткіш» 

ұғымдарының біркелкі қабылданған анықтамасы нақтыланбаған. 

И.И.Монаховтың тұжырымдауынша, «ӛлшем» - бұл белгі, оның негізінде 

шынайы педагогикалық құбылысты, сапаны немесе үрдісті эталонмен 

салыстыруға, бағалауға болады [177].   

Ш.Т.Таубаеваның тұжырымдауынша «...ӛлшем – білім алушыларды 

тәрбиелеу, оқыту, дамыту, қалыптастыруда жеткен жетістіктердің 

белгіленуін салыстыратын ғылыми негізделген эталондар кӛрсеткіші», ал, 

«...кӛрсеткіш – тұлғаның даму үдерісін сипаттайтын деңгейі, оның 

оқытылуы, тәрбиелілігі визуальды бақылануы, білім алушының 

тәжірибесінде қалыптасқан білімі, дағдысы, іскерлігі, тәртібінің белгіленген 

мӛлшерде жүзеге асырылуы».  

Осы тұрғыда, ӛлшем – зерттеу нысанының жағдайынын хабар беретін 

сапалары, қасиеттері, белгілері. Кӛрсеткіштер - зерттеу нысанының 

қалыптасуы туралы сандық-сапалық сипаттамалармен анықталады (кесте 7). 

Зерттеу аясында қарастырылған теориялық талдау арқылы педагогикалық 

креативтіліктің ӛлшемдері, кӛрсеткіштеріның сипаты туралы іргелі 

зерттеулердің нәтижелерін қарастыру, 1.1-тармақшада мазмұндалған 

педагогикалық креативтіліктің мәні мен құрылымы негізінде болашақ 

информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігінің ӛлшемдері 

айқындалды және ӛлшемдер педагогикалық креативтіліктің 

кӛрсеткіштерімен айқындалды.  

Ӛлшем – зерттеу нысанының жағдайынын хабар беретін сапалары, 

қасиеттері, белгілері. Кӛрсеткіштер - зерттеу нысанының әр сапасы, қасиеті, 

белгісінің қалыптасуы туралы сандық-сапалық сипаттамалары (кесте 6). Бұл, 

критерийдің қалыптасу ӛлшемі.  



74 

 

Зерттеу мәселесі бойынша жоғарыда аталған әдебиеттерді талдау 

аясында, педагогикалық креативтіліктің ӛлшемдері мен кӛрсеткіштері 

туралы ғалымдардың кӛзқарастарын біріктіру негізінде, 1.1-тармақшада 

қарастырылған педагогикалық креативтіліктің анықтамалары мен оның 

құрылымына сүйеніп, болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық 

креативтілігінің ӛлшемдері анықталды, әр ӛлшем педагогикалық 

креативтіліктің кӛрсеткіштерімен белгіленді.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігінің  

қалыптасуының критерийлерін анықтау маңызды ғылыми мәселелердің бірі. 

Айқындалған критерийлер алдын ала болжанған, педагогикалық іс- 

әрекеттердің оң жетістіктері туралы тұжырым жасауға мүмкіндік береді. 

Психологияда «критерий» - стандарт, эталон деп анықталған. 

 

Кесте 6 – Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың ӛлшемдері мен кӛрсеткіштері 
Құраушылар Ӛлшемдері Кӛрсеткіштері 

Мотивациялық Болашақ 

информатика 

мұғалімдерінің 

педагогикалық 

қызметке, кәсіби 

ӛсуге, 

педагогикалық 

креативтілігін 

қалыптастыруға 

қызығушылығы 

- цифрлық білім беру ресурстарын және білім 

беру мақсатындағы Интернет желісінде 

орналастырылған ақпараттық қорлардың 

мүмкіндіктерін бағалау және білім беруде 

пайдалануға қызығушылығы; 

- оқу үдерісінде білім алушылардың білім 

деңгейін бақылау және бағалаудың 

диагностикалық әдістерін жасау және қолдану 

бойынша педагогикалық қызметті креативті 

орындауға ұмтылысы; 

- жетістікке жету мотивациясының 

арақатынасы, білім алушылардың оқуы мен 

бейімделуінің мотивациясы; 

- педагогикалық креативтілікті қалыптастыру 

мен дамытуға қызығушылығы; 

Когнитивтік Болашақ 

информатика 

мұғалімдерінің 

педагогикалық 

креативтілік 

және оны іске 

асырудың жаңа 

технологиялары 

туралы білімі 

- педагогикалық креативтіліктің мәні, мазмұны 

және оның құраушылары туралы білімі; 

- цифрлық білім беру ресурстарын және білім 

беру мақсатындағы Интернет желісінде 

орналастырылған ақпараттық ресурстардың 

мүмкіндіктерін бағалау және білім беруде 

пайдалану туралы білімі; 

- оқу үдерісінде білім алушылардың білім 

деңгейін бақылау және бағалаудың 

диагностикалық әдістері туралы білімі. 

Нәтижелік Педагогикалық 

креативтілігін 

іске асыруы 

- цифрлық білім беру ресурстарын және білім 

беру мақсатындағы Интернет желісінде 

орналастырылған ақпараттық ресурстардың 

мүмкіндіктерін бағалау және білім беруде 

қолдануы; 

-  оқу үдерісінде білім алушылардың білім 

деңгейін бақылау және бағалаудың 
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диагностикалық әдістерін жасау және қолдану 

бойынша тұлғаның ӛзін-ӛзі ӛзектілендіруі; 

- стандартты емес білім беру шешімдерін 

дәстүрлі және цифрлық білім беру 

технологияларының мүмкіндіктері аясында 

ұсыну белсенділігі; 

- кәсіби қызмет үдерісінде пайда болған 

педагогикалық  мәселелерде тың шешімдер 

қабылдауы; 

 

Критерий – «критерон» (грек тілінде) - пәндердің, құбылыстардың, 

түсініктердің жіктемесі негізіне жататын пән, құбылыс, белгінің құнын 

анықтау ӛлшемі. Критерий зерттелетін жүйе құраушылары арасында 

байланыс орнатуы, кӛрініс табуы арқылы аталған құбылыстың кӛп немесе аз 

дәрежесі туралы талқыланатын сандық-сапалық кӛрсеткіштерді үйлестіреді.  

Критерийлерге қойылатын негізгі талаптар: - критерийлер ӛздері ӛлшем  

болатын құбылысқа адекватты болады; - критерийлер дидактикалық 

мақсаттарға сәйкес, олардың және оқыту нәтижелерінің арасындағы 

байланысты сипаттауы міндетті; -критерийлер сандық талдауға қолдануға 

болатын түсініктерде ӛрнектеледі; критерийлер салыстырмалы түрде 

ӛлшеудің қарапайымдылығын, есептеудің жеңілділігін, қолдануға 

қолжетімділігі мен ыңғайлылықты қамтамасыз етеді; - критерийлер білім, 

іскерлік және дағдылардың сапаларын, оқытудың нәтижелерін, білім 

алушылардың креативтік жұмыстарын да бағалауға мүмкіндік береді.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігінің 

қaлыптacуының дeңгeйiнің кpитepийлepін анықтауда педагогикалық 

креативтіліктің мaзмұнын, пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикaлық іргелі зерттеу 

жұмыстарын, зерттеу мәселесіне қатысты ғылыми әдебиеттерге жүpгiзiлгeн 

талдауларымызды, тұжырымдамалық ой қорытындыларымызды басшылыққа  

алдық.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру мәселесін 

қарастырудың теориялық және практикалық нәтижелерін зерттеу бұл 

мәселенің үш деңгейін (жоғары, орта және тӛмен) бӛліп алуға негіз болды:  

1.Тӛмен деңгей – шығармашылыққа, педагогикалық креативтілікке 

қызығушылығы тӛмен. Креативті болуға талпынысы аз. Педагогикалық 

креативтілік тұрғысынан білімі тӛмен. Болашақ мұғалім үшін педагогикалық 

креативтіліктің маңыздылығына назар бӛлмейді. Топтық іс-шараларда 

белсенділік танытпайды. Ӛздігінен шешім қабылдауда қиналады. Сыни 

жағдаяттарда педагогкиалық креативтілік танытуы тӛмен. Ӛзінің іс-

әрекеттерін креативтілік тұрғысынан талдауға ұмтылмайды, ӛзін-ӛзі 

бағалауы тӛмен. 

2.Орта деңгей – бұлардың педагогикалық креативтілікке деген 

қызығушылығы бар. Креативті болуға барынша талпынады, бірақ, оның 

маңызын, әлеуметтік мәнін түсінуінде кемшіліктер бар. Креативтіліктің 

түрлерін біледі. Креативті мұғалімнің атқаратын әрекетінен де хабары бар. 
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Дегенмен, білетін түсініктерін күнделікті іс-әрекетте кӛрсетуі орта деңгейде. 

Осы саладан практикалық іскерліктерді айтарлықтай біледі, алайда оны 

қалыпты кӛрсетуі толықтырулар қажет етеді. Ӛзіне деген сенімділіктері 

орташа, сондықтан топтың ӛзге мүшелеріне айтарлықтай ықпал ете алмайды. 

Ӛз бетінше шешім қабылдауға айтарлықтай ұмтылысы бар. Топта да 

белсенділік таныта алады. Ал топтық іс-әрекеттерде кӛп кӛзге түсе бермейді. 

Ӛзінің жеке іс-әрекеттерін түсінгендей болғанмен, талдау, бағалау кезінде 

ӛзгелердің кӛмегіне сүйенеді. 

 3.Жоғары деңгей – педагогикалық креативтілікке деген қызығушылығы 

анық кӛрінеді. Мұның қоғам сұранысынан, әлеуметтік тапсырыстан туындап 

отырғанын жетік түсінеді. Болашақ мұғалім үшін педагогикалық 

креативтіліктің маңыздылығын толық түсінеді. Осы бағытта тұрақты 

қызығушылығы жоғары, білімдерін толыққанды кӛрсете алады. 

Педагогикалық креативтілік жӛніндегі білімдері жеткілікті. Топқа тікелей 

ықпал ете алады, достарын ӛз соңынан ерте біледі. Сын сағаттарында 

батылдық, жігерлілік танытады. Жаңа идеяларды ойлап табуға, ӛз пікірін 

дәлелді оралымды сӛйлемдермен жеткізуге бейім. Ӛзінің іс-әрекеттеріне 

толық жауап береді, оларды ӛз бетінше талдайды және бағалай біледі. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін 

пәндерді оқытуда қалыптастыру олардың кәсіби әрекетке айрықша 

қызығушылығын, ұмтылысын, ӛзін-ӛзі жетілдіруге, дайындыққа және 

жылдам шешім қабылдауға ұмтылатын, үдемелі кәсіби әрекеттің жаңа 

аспектілері мен жағдайларына бейімделетін мамандардың негізгі, 

кіріктірілген сапасын құрайтынын атап ӛткен жӛн. 
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3 БОЛАШАҚ ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КРЕАТИВТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

МАҚСАТЫНДАҒЫ ТӘЖІРИБЕЛІК ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖҰМЫС 

МАЗМҰНЫ 

3.1 Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру әдістемесі 

Ұлттық білім беру моделін қалыптастыруда әлемдік деңгейдегі озық 

білім беру ұйымдарының тәжірибелерін зерделеу және алдымен, адами және 

ғылыми-техникалық әлеуетті нығайту маңыздылығынан туындайды. Бұл, 

білім беру ұйымдарында оқытуды ұйымдастырудың ұдайы жетілу мен 

толысу үдерісінің толассыз іске асырылуын негіздейді. Осы орайда, оқыту 

мен білім беру ұғымдарының ӛзара қатынасын зерделеу маңызды. Соңғы 

уақытқа дейін оқыту мен білім берудің ӛзара байланысы туралы бірнеше 

тұжырымдамалар қалыптасқандығы белгілі: 

- оқыту мен білім беру арасында сәйкестік мүлдем жоқ деуге болады; 

- білім беру психология сияқты ғылыммен ғана емес, сонымен бірге 

ӛнер деген ұғыммен де тығыз байланысты. Хайет ол туралы: «...мен білім 

берудің ғылым емес, ӛнер екеніне сенемін. ...Алайда білім беруді оқытудан 

бӛліп алуға болмайды», – деген еді;  

-  «түрлі теориялық қағидалар екі саланы басқарады» деген пікірмен 

тығыз байланысты. Шуелл [178] бұл хақында: «Оқыту мен білім берудің 

айырмашылығы әдетте, оларды бір-бірінен бӛліп қарастырумен 

байланысты», – дейді.  

Қазіргі кезде түрлі зерттеу тәсілдеріне сүйенетін зерттеушілер білім алу 

мен оқыту бір-бірімен тығыз байланысты, сондықтан оларды бірге 

қарастыру қажет деп ойлайды. Білім алушылардың оқу траекториясын, яғни 

олардың бастапқы деңгейі мен қол жеткізгісі келетін нәтиже аралығын 

анықтаудың пайдасы ұшан-теңіз. Кейін білім алушылар аталған 

траекториялар бойынша ӛз білімдерін контекстік факторлармен 

байланыстыру арқылы білім алу туралы шешім шығара алады.  

Ал, Дейл Х. Шунктің тұжырымдауында – оқыту теориясы мен білім 

беру тәжірибесі бірін-бірі толықтырады.  

Осы орайда, Дейл Х. Шунктың «оқыту – қайталаулардың немесе 

тәжірибенің нәтижесінде адамның мінез-құлқы мен жүріс-тұрыс 

ерекшелігінде орын алатын, ұзақ уақытқа созылатын ӛзгеріс» екендігін 

кӛрсететін анықтамасын басшылыққа алу маңызды [179].  

Дейл Х. Шунк ұсынған оқыту межесіне жетуде бірнеше мәселелерді 

шешу қажеттілігі кӛрініс табады (сурет 4). Енді аталған мәселелерді кеңірек 

қарастырайық. 

1. Оқытудың іске асуы - оқытудағы нейрондық байланыстардың 

(синапстар) пайда болуы мен нығаюын қамтитын бекіту үдерісі. бекітуді 

арттыру тәсілдері: оқу үдерісін ұйымдастыру, қайталау, жоспарлау. Біздің 

зерттеу мәселемізге байланысты оқытудың іске асуы болашақ информатика  
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Сурет 4 - Оқыту межесі (Дейл Х. Шунк бойынша) 

 

2. болуы. Танымдық теориялар да жадтың рӛлін атап кӛрсетеді. 

Ақпаратты ӛңдеу теориялары оқытуды кодтау ретінде қабылдап, санада 

жинақталған білім ұйымдасқан және мағынаға толы деп есептейді. Қажетті 

белгі жеткен кезде жадтың тұрақты қызмет етіп отыруына мүмкіндік беретін 

білімге қол жеткіземіз. 

3. Ынтаның рӛлі - білім алушылардың оқуға ынтасын арттыру үшін 

оқытушылар оқу тәжірибесі мен қоршаған ортаның ынталандыру әсерін 

естен шығармағаны абзал. Бұл болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастырудағы оқыту мақсаты, ӛзіндік 

тиімділік, құндылықтар және мүдделер арқылы айқындалады.  

4. Ӛзіндік оқу - оқу мақсатына жету үшін білім алушылардың ойларын, 

сезімдері мен әрекеттерін сол мақсатқа бағыттауы. Болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастырудағы ӛзіндік оқу: 

тұлғаның педагогикалық креативтілікті қалыптастырудағы мақсатын, оның 

сол мақсаттарға сүйене отырып әрекет жасауын және білім алуы мен 

болашақ кәсіби қызметте жетістікке жету үшін түрлі тәсілдер мен 

әрекеттерді бақылап, бейімдеп отыруын қамтиды. 

5. Трансфер - білім мен дағдыны жаңаша, жаңа контентте, бұрынғыдан 

басқа жағдайда қолдану. Танымдық теория білім алушылар алған білімдерін 

басқа жағдайда қалай қолданатынын түсінген кезде трансфер орын алады деп 

есептейді. Ақпараттың жадта қалай сақталатыны аса маңызды. Білімді 

пайдалану жолдары алған біліммен бірге сақталады немесе оған басқа жад 

арқылы қол жеткізуге болады. Бұл болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда креативті оқыту әдістерін 

басшылыққа алып ұйымдастырылатын практикалық сабақтар 

тапсырмаларын, квесттерді, оқу жобаларын орындаулары арқылы іске асады. 

6. Оқытудың мәні - оқыту түрлері арасындағы ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды анықтап, олардың әрқайсысы үшін тиімді тәсілді 

таңдау. Танымдық теория оқытуды білім алу, ақпаратты ӛңдеу, жад жүйесі, 

сабақ барысында болып жатқан оқиғаларды (мұғалімдер, құрдастары, 

материалдар, ұйымдар) білім алушының қабылдауы мен түсіндіруі сияқты 

О Қ Ы Т У М Е Ж Е С І 

Оқыту мәселелері 
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факторлармен байланыстырады. Бұл болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыру мақсатында «Жаңа ақпараттық 

педагогикалық технологиялар» элективтік курсын оқыту әдістемесін іске 

асыру тетіктерімен негізделеді. 

4-суретте Дейл Х.Шунк анықтаған оқыту межесіне қол жеткізу үшін 

болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігінің 

қалыптасуының проблемалық саласын ескеру қажет (кесте 7). 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруға қажетті 

педагогикалық шарттарды айқындау үшін бірқатар зерттеу жұмыстарына 

тоқталайық.  

С.М.Овчаров [180] білім алушылардың креативті ойлауын 

қалыптастыруға ықпал ететін педагогикалық шарттарды – субъективтік 

(жеке тұлғалық) және объективтік (ситуациялық) деп екі топқа бӛліп 

қарастырады. 

Субъективтік шарттар – болашақ мұғалімдердің креативті ойлауының 

қалыптасуына әсер ететін тұлғалық сипаттамалардың жиынтығы. Олар:  

1. Білім алушылардың жеке қасиеттері: ойлау тәуелсіздігі; тәуекелге 

бару; дамыған қиял; ӛзіне сенімділік; ӛзін-ӛзі жетілдіруге ұмтылу және 

басқалары;  

2.Шығармашылық әрекетке, табысқа жетудің тұрақты оң мотивациясы; 

ӛзін-ӛзі жетілдіруге мүдделілігі;  

3.Жеке тұлғаның эмоционалды күйі жүйесіне әсер ететін 

шығармашылыққа деген кӛзқарас: кӛңіл-күй; болашақ кәсіби-педагогикалық 

әрекеттен қанағаттануды күту; шабыт; оқу материалына деген эмоционалды 

ынта;  

4. Болашақтағы кәсіби мәселелерді табысты шешудің мазмұндық негізі 

ретінде жалпы және арнайы теориялық дайындықтың қажетті және 

жеткілікті деңгейі;  

5. Жеке тұлғаның кәсіби бағыттылығы кәсіби-педагогикалық 

мәселелерді шешуге шығармашылық кӛзқарасқа деген кӛзқарасты 

қалыптастырудың негізі;  

6.Қалыптасқан «Мен-тұжырымдаманың» болуы. 

Объективті (ситуациялық) шарттар - мақсатты педагогикалық іс-

әрекеттің мүмкіндігін қамтамасыз ететін, оны қойылған мақсаттарға сәйкес 

бағдарлайтын шарттар болып табылады. Олар:  

1. Мұғалімнің жеке басы мен мінез-құлқы (практикадан белгілі, егер 

мұғалім ӛзінің жеке шығармашылық қабілетін кӛрсететін болса, білім 

алушлардың шығармашылық белсенділігі едәуір артады);  
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Кесте 7. Болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігінің 

қалыптасуының мәселелік саласы 
 

Қалыптасу 

кезеңі 

Кәсіби қалыптасу жағдайы Педагогикалық креативтілікке  

негізделген білім беру мәселелері 

Кәсіби 

қызметке 

дейін 

Білім беру және кәсіптік 

қызметтегі кәсіби ниеттерді 

қалыптастыру, кәсіби-білім 

беру саласын таңдау, кәсіптік 

білім беру ұйымына 

қабылдау немесе кәсіби білім 

алу 

Кәсіби ӛзін-ӛзі анықтаудың креативті 

технологиялары, педагогикалық 

креативтілікке қызығушылықтарды, 

бейімділіктер мен қабілеттерді 

диагностикалау, дайындық курстарын, 

конкурстық тапсырмаларды 

ұйымдастыру 

Кәсіби 

білім беру, 

даярлық 

Оқу-кәсіптік мотивтерді, 

әлеуметтік және кәсіби 

білімдерді, дағдылар мен 

машықтарды қалыптастыру, 

типтік кәсіби маңызды 

міндеттер мен 

тапсырмаларды шешу 

жолдарын меңгеру, ӛз 

бетінше жұмыс істеуге және 

жұмысқа орналасуға 

дайындықты дамыту 

Шығармашылық психологиясы, 

кәсіби оқытудың, тәрбиелеудің және 

дамытудың педагогикалық 

креативтілікке негізделген мазмұны 

және технологиялары, педагогикалық 

креативтіліктің қалыптасуын бақылау, 

болашақ кәсіби қызметте бәсекеге 

қабілеттілікке дайындық 

Ерте кәсіби 

қызмет 

Нормативті бекітілген 

кәсіби қызметті тәуелсіз 

орындау тәжірибесін жинау, 

жаңа әлеуметтік және кәсіби 

рӛлі мен ұжымда кәсіби 

мінез-құлық нормаларын 

игеру 

Кәсіби әлеуметтенуді қамтамасыз ету, 

жұмыс орнында шығармашылық ӛзін-

ӛзі анықтау, шығармашылық ӛзін-ӛзі 

ӛзектендіру жүйесін қалыптастыру 

(ӛзін-ӛзі дамыту және ӛзін-ӛзі 

жетілдіру) 

Жетілген 

кәсіби 

қызмет 

Кәсіби маңызды сапалар 

мен қабілеттердің 

қалыптасқан кешендері 

негізінде кәсіби қызметті 

жоғары білікті орындау және 

оны жүзеге асырудың жеке 

стилі 

Біліктілікті және кәсіби құзыреттілікті 

үнемі жетілдіру, педагогикалық 

креативтілік таныту, негізгі біліктілік 

пен кәсіби ұтқырлықты дамыту арқылы 

бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету 

Кәсіби 

шеберлік 

Кәсіби қызметтегі жоғары 

жетістіктер, кәсіби 

қоғамдастықта ӛзін-ӛзі 

жетілдіру, шығармашылық 

жұмыс стилі 

Кәсіби және шығармашылық әлеуетті 

кешенді ӛзектендіру, ӛзін-ӛзі 

ӛзектендіру және стандарттан жоғары 

кәсіби қызметті ынталандыру, кәсіби 

және креативті педагогикалық  

қызметте ӛзін-ӛзі толық жүзеге асыруға 

жағдай жасау 

 

2. Болашақ мұғалімдердің шығармашылыққа деген ұмтылысын басатын 

факторларды жою, шығармашылық ахуал құруға бағытталған ұжымда 

моральдық-психологиялық ахуал; сабақта шығармашылық ахуал құру үшін 
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бәсекелестік рухын қамтамасыз ету, әр білім алушының абсолюттік 

құндылығын және оның шығармашылық идеяларын атап ӛту қажет; 

3.Материалдық-техникалық базаның жағдайы, ең алдымен, 

университет кітапханаларының әдеби қоры, компьютерлік қолдау, 

интернетке тұрақты қол жетімділік және т.с.с.; 

4. Білім беру үдерісін сауатты ұйымдастыру. 

Педагогикалық креативтілікті зерттеген отандық ғалым 

Р.Дүйсенбінованың тұжырымдауынша педагогикалық креативтілік тӛмендегі 

педагогикалық шарттардың жүзеге асырылуымен қамтамасыз етіледі: 

ғылыми-педагогикалық (негізінде білім беру үдерісінде білім мазмұны мен 

педагогикалық коммуникация құрылатын педагогикалық үдерістегі 

микротұрғы); ұйымдастырушылық-педагогикалық (білім беру үдерісінде 

білім алушылармен блокты модульдік ұйымдастырылатын педагогикалық 

жұмыстар); білім беру-дидактикалық (оқыту үдерісінде жүзеге асырылатын 

құралдар мен әдістердің жиынтығы)» [181]. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру әдістемесін жасақтау қағидаларын В.А.Кручинин еңбектері 

негізінде келесідей іріктедік [182]:  

1. Білім мазмұнының қоғам, ғылым, мәдениет дамуының талаптарына 

сәйкестігі. Бұл қағида болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру үшін білім беру мазмұнын іріктеу кезінде 

дәстүрлі қалыптасқан білімді де, ғылым мен мәдениеттің қазіргі даму 

деңгейін кӛрсететін білімді де қосуды талап етеді.  

2. Оқытудың мазмұнды және процедуралық тараптарының бірлігі 

қағидасы. Бұл қағида арқылы болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруға бағытталған білім беру 

мазмұнын жобалау кезінде тек мазмұнын ғана емес, сонымен қатар оны 

меңгерту технологиясы ескерілді.  

3. Білім беру мазмұнының құрылымдық бірлігі қағидасы. Бұл болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудағы оқу пәні, оқу материалы, педагогикалық іс-әрекет және 

білім алушылардың іс-әрекеті сияқты құраушылардың бірлігін қамтыды. Бұл 

қағида жеке тұлғаға бағытталған білім беруде ерекше ӛзектілік кӛрсетеді.  

4. Білім мазмұнын ізгілендіру қағидасы. Бұл қағида болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда 

білім алушылардың жеке тұлғалық және кәсіби дамуына бетбұрыс жасауға 

негіз болды.  

5. Білім беруді іргелендіру қағидасы әртүрлі пәндерді кіріктіруге, 

пәнаралық байланыстарды орнатуға бағытталған. Бұл қағида аясында 

болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру тек білім, дағдыларды қалыптастыру туралы ғана емес, 

ғылыми тұрғыдан алғанда, қоғамның әлеуметтік тапсырысының 

талаптарына, білім алатын адамдардың қажеттіліктеріне және ғылымның, 

мәдениеттің даму деңгейіне сәйкес білім мазмұнын таңдауға мүмкіндік берді.  
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Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру білім беру мен маман даярлау бағытында кешенді іс-шаралар 

аясында іске асырылатын күрделі сипатқа ие үдеріс. Оқыту - білім 

алушылардың білім мазмұнын (мәдени тәжірибені) игеруіне жағдай 

жасайтын арнайы ұйымдастырылған үдеріс [183]. 

Сондықтан, оны жүзеге асыруға негізделіп құрылған қызметтік-

үдерістік модельді заманауи оқыту моделіне бағдарланған оқыту 

әдістемесімен үйлестіру қажеттілігі бар. Болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда келесі оқыту 

моделін басшылыққа аламыз [184] (сурет 5). 

 

 
Сурет 5. Оқыту моделі және оның ӛнімдері (Битем Элен бойынша) 

 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың 

әдістемелік жүйесін қалыптастыруды 6-суретте мазмұндалған Битем Элен 

ұсынған оқыту моделі және оның ӛнімдері негізге алынды (кесте 8). 

 

Кесте 8 - Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың әдістемелік жүйесі құраушылары 

 
№ Әдістемелік 

жүйе 

құраушылары 

Әдістемелік жүйенің сипаттамасы 

1. Мақсаты Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру. 

2. Мазмұны «Акмеология: жеке және әлеуметтік жетістіктер негізі» 

элективтік курсы, «Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні,  

«Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар» элективтік 

курсы 

3. Оқыту 

формалары 

Оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі формалары (жеке, жұптық, 

топтық, фронтальдық). 

4. Оқыту 

әдістері 

Гностикалық әдістер: иллюстрациялық-түсіндірме, 

репродуктивті, жағдайлық, миға шабуыл,  веб квест 

технологиясы, электронды портфолио. 
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Перцептивті әдістер: ауызша (әңгіме, нұсқау), цифрлық 

сторителлинг. 

Басқарушылық: оқытушының басшылығымен білім алушының 

ӛзіндік оқу іс-әрекетінің әдістері. 

Оқу іс-әрекетін бақылау және ӛзін-ӛзі бақылау әдістері: ауызша 

және жазбаша бақылау әдістері, фронтальды, топтық, жеке т.б. 

5. Оқыту 

құралдары 

Оқытудың техникалық құралдары: компьютерлер, проектор, 

интерактивті тақта. 

Әр түрлі ақпарат кӛздері: Оқу құралдары, түрлі әдебиеттер, 

Интернет. 

Таңдалған және әзірленген дидактикалық материалдар жүйесі. 

 

Зерттеу жұмысымыздың теориялық негіздері арқылы болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру 

құрылымы келесі сызба түрінде айқындалды (сурет 6). 

 
Сурет 6 - Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру құрылымы 

 

Біздің зерттеу мәселемізге байланысты жоғарыда келтірілген талдаулар 

болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың әдістемелік жүйесін құруға негіз болды. Білім берудегі 

әдістеме - жекелеген білім беру үдерістеріндегі педагогикалық іс-әрекеттің 

нақты тәсілдерін, тәсілдерін, техникаларын сипаттау ретінде анықталады. 

Мазмұндық құраушы кәсіби және оқу міндеттерін шешуге негізделеді.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруда пәнаралық байланыстар аясында білім алушыларға 

ұсынылатын оқыту мазмұндары бойынша әдістемелік бaйлaныc орнату үшін  

пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикaлық нeгiз caлу қaжeт.  

Болашақ информатика мұғалімін даярлаудың негізгі білім беру 

бағдарламасы Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартында анықталған пәндерден, және таңдау компоненті пәндерінен 

Болашақ 

информатика 

мұғалімдерінің 

педагогикалық 

креативтілігі 
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тұрады. Бұл бағдарлама пәндердің келесі циклдерін қамтиды: Жалпы білім 

беретін пәндер (ЖБП) циклі,  базалық пәндер (БП) циклі,  бейіндеуші пәндер 

циклі және факультативтік пәндер.  

Дүниетанымдық, этикалық сипаттағы мәселелерді шешу Жалпы білім 

беретін пәндерді (Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Шетел 

тілі, Қазақ (Орыс) тілі, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар) 

білуге де негізделген.  

Кәсіби мәселелерді шешуге қажетті білімді болашақ информатика 

мұғалімдері базалық пәндер циклі мен бейіндеуші пәндер циклінен алады. 

Болашақ информатика мұғалімдеріне оқытылатын базалық пәндерге 

Психология және адам дамуы, Жас ерекешеліктер физиологиясы және 

мектеп гигиенасы, Педагогика І, Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі, Инклюзивті білім беру, Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары, 

Білім берудегі менеджмент,  Этнопедагогика.  

Психология және адам дамуы оқу пәнінің бағдарламасы мазмұнын 

талдау болашақ мұғалімдердің адам психикасы, психикалық үдерістер, жеке 

тұлғаның жеке және жас ерекшеліктері, психологиялық теориялар мен оқыту 

негіздері туралы жалпы түсініктерін қалыптастыруға баса назар 

аударатындығын кӛрсетеді. Бұл білім мұғалімге кәсіби мәселелерді шешу 

үшін қажет екені анық, бірақ мәселе оны ӛзінің практикалық қызметінде 

қолдануға даярлығына байланысты туындайды. Психология және адам 

дамуы пәнінің бағдарламасы іс жүзінде педагогикалық қызметте кәсіби 

шешімдер қабылдау сияқты маңызды бағытқа назар аудармайды. Атап 

айтқанда, кәсіби мәселелерді шешуге, «қиын білім алушылармен» 

тұлғааралық қарым-қатынас мәселелеріне, сыныптағы қақтығыстарды шешу 

стратегияларына қатысты мәселелерді қарастырмайды.  

Педагогика І курсында педагогиканың жалпы негіздері қарастырылады, 

дидактика мен тәрбие теориясының маңызды ережелері ашылады, болашақ 

информатика мұғалімдері педагогикалық идеялар мен білімнің даму тарихы, 

заманауи педагогикалық тұжырымдамалар, педагогикалық заңдылықтар мен 

ұстанымдар, оқу үдерісін ұйымдастырудың формалары, әдістері мен 

құралдары туралы түсінік алады.  

Психологиялық-педагогикалық білім мұғалімнің кәсіби дайындығының 

негізін құрайды, алайда олар педагогикалық қызметте үнемі туындайтын 

мәселелерді сәтті шешу үшін қажетті педагогикалық креативтілікті 

қалыптастыруға жеткіліксіз.  

Біздің пікірімізше, бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық  

креативтілігін қалыптастыруға оң ықпал ететін пәндep циклiнiң кӛмeгiмeн 

жүзеге асыруға бoлaды. Осы пәндер циклі мaзмұны арқылы болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру 

мaзмұнын қарастырайық.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру келесі пәндер жүйесі арқылы іске асырылды (кесте 9). Аталған 

пәндер оқу топтарының ерекшеліктеріне байланысты қазақ және ағылшын 
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тілдерінде оқытылады. 

 

1.«Акмеология: жеке және әлеуметтік жетістіктер негізі» элективтік 

курсы 

Пән мaқcaты: болашақ мұғалімдердің акмеологияның теориялық 

негіздерін меңгерту, креативтілік, коммуникация, ӛз бетінше білім алу 

іскерліктерін жетілдіру.  

«Акмеология: жеке және әдеуметтік жетістіктер негізі» элективті 

курсының мазмұнын болашақ мұғалімінің акмеологиялық білімін жетілдіре 

қадыптастыруға арналған оқу модульдерін  толықтырды.  

 

2.«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні 

Пән мақсаты: Болашақ информатика мұғалімдерін кәсіби даярлау, 

информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесіне үйрету, оқытуда 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана білу дағдысын 

меңгерту, оқушылардың қабілетін ашу және дамыту. 

Пәннің міндеттері: Білім алушыда информатиканы оқыту әдістемесінің 

негізгі қалыптасу кезеңдері, құрылымы, негізгі категориялары, ұғымдары мен 

әдістері, информатика мұғалімдерін кәсіби даярлаудағы информатиканы 

оқыту әдістемесінің орны мен рӛлі туралы біртұтас болжамды қалыптастыру; 

бастауыш мектептегі пропедевтикалық, негізгі мектептегі базалық курсты 

және жоғары буындағы кәсіби курстарды тиімді оқытуға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру. 

 

Кecтe 9. 5В011100-Информатика мамандығы бoйыншa мoдульдep (пәндep) 

тiзiмi 
№ Пәннiң (мoдульдiң) aтaуы Кредит 

саны 

Ceмecтp 

1 Акмеология: жеке және әлеуметтік 

жетістіктер негізі 

2 IV 

2 Информатиканы оқыту әдістемесі 3 V 

3 Жаңа ақпараттық педагогикалық 

технологиялар 

4 VIІ 

 

Жоғары білім беру жүйесінде, атап айтқанда,  болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда элективтік 

курс енгізу жолдары қарастырылған. 

Элективті (элективті курс) - electus-лат. «таңдаулылар», «іріктелгендер» 

екі қызметті іске асыратын білім алушының таңдауына ұсынылатын міндетті 

курстарды білдіреді. 

Кәсіби және әлеуметтік салада ӛз әлеуетін толық іске асыра алатын 

болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруда «Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар» 

(4кредит, 7 семестр) элективтік курсы бірнеше негізгі психологиялық-

педагогикалық қызметтерді атқарады: олар жеке оқу пәндерін терең зерттеуді 
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қамтамасыз ететін жаратылыстану курстарының «толықтырушысы»; 

кӛптеген негізгі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар «Жаңа 

ақпараттық педагогикалық технологиялар» элективтік курсы мазмұнын 

икемді етеді, оны ғылыми-әдістемелік тұрғыда жасақтау және білім алушыға 

ұсыну мамандықтың білім беру бағдарламасы мен негізгі оқу жоспарына 

сәйкес жоғары білім беру ұйымдарында кәсіби деңгейде жүзеге асырылады.  

Болашақ информатика мұғалімдерін кәсіби даярлауға арналған білім 

беру бағдарламасына олардың педагогикалық креативтілігін қалыптастыру 

мақсатында ұсынылатын элективтік курстарының мазмұнын іріктеу кезінде 

олардың мазмұнына морфологиялық және функционалды талдау жүргізу 

маңызды.  

Морфологиялық талдау барысында элективті курстың пәндік 

мазмұнының жалпыадамзаттық құндылықтар тұрғысынан базалық 

жаратылыстану-ғылыми курстардың мазмұнымен, сондай-ақ ғылыми, кәсіби 

және құзыреттілік маңыздылығымен ӛзара байланысына баса назар 

аударылды. Келесі кезеңде зерттелетін нысандарды, үдерістер мен 

құбылыстарды сипаттауды, оларды сапалы түсіндіруді, теориялық деңгейде 

де, нақтылықты практикалық қайта құру деңгейінде де түсінуді қамтамасыз 

ететін оқу мазмұнының қызметтеріне талдау жасалды. 

Осылайша, болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру үшін элективті курстарды білім берудің жоғары 

сатысының оқу үдерісіне енгізу, біздің ойымызша, зерттеу мәселесіне 

байланысты бірқатар мәселелерді шешуге кӛмектеседі:  

1. Әрбір білім алушының жеке білім беру мүдделерін, бейімділігі мен 

қажеттіліктерін қанағаттандыру, соның нәтижесінде білім беру үдерісінің 

мотивациялық құрамдас бӛлігіне кері әсер етпейді;  

2. Әрбір оқу пәні шеңберінде жеке оқу бағдарламаларын құру, яғни 

білім алушыларға стандарт талап ететіндей ӛз білімінің мазмұнын 

қалыптастыруға қатысуға нақты мүмкіндік беріледі;  

3. Элективті курсты игеру кейіннен білім мен дағдыларды меңгеруді 

бақылай отырып, дербес жұмысқа шығарылатындықтан, білім алушылардың 

ӛзіндік жұмыс сағаттарын қамтамасыз ету;  

5. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру аясында олардың кәсіби құзыреттердің немесе құзыреттер 

құраушыларының қалыптасуын қамтамасыз ету. 

 

3.«Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар» элективтік 

курсы 
 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру мақсатында 

5B011100-Информатика мамандығының 4-курс білім алушыларына «Жаңа 

ақпараттық педагогикалық технологиялар» (4 кредит, 7 семестр) элективтік 

курсы оқытылды.  

Пәннің мақсаты: болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 
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креативтіліктерін қалыптастыру. 

Пән міндеттері: 

- білім алушылардың оқытуды, дамытуды, тәрбиелеуді, оның ішінде 

ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар оқушыларды дараландыру үшін 

қажетті кәсіби қызметте психологиялық-педагогикалық технологияларды 

пайдалану қабілетін жетілдіру; 

- креативті білім беруді дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін; 

креативті білім беру технологияларының оқу-тәрбие үдерісінде 

пайдаланылатын дидактикалық негіздерін, білім алушылардың жас және 

жеке ерекшеліктерін ескере отырып, креативті оқытуды іске асырудың 

заманауи педагогикалық технологияларын меңгерту; 

- білім алушылардың танымдық белсенділігін, шығармашылық 

қабілеттерін, қазіргі әлем жағдайында еңбек және ӛмір сүру қабілеттерін, 

креативті ойлауын дамыту.  

- білім алушыларға оқыту әдістемесінің негіздерін, креативті 

оқытудың негізгі қағидаттарын, қазіргі заманғы креативті педагогикалық 

технологиялардың түрлері мен тәсілдерін меңгерту;  

- білім алушылардың даму деңгейіне сәйкес ашық міндеттердің алуан 

түрлерін (оқу-танымдық, оқу-практикалық, оқу-ойын) қою және олардың 

креативті шешімін (жеке немесе топтық нысанда) табу, жалпы білім берудің 

мемлекеттік білім беру стандарттары аясында шығармашылық оқытудың 

әртүрлі әдістерін, формалары мен құралдарын қолдануға үйрету. 

Бұл ӛз кезегінде, біріншіден, білім алушыға қажетті басқа да оқу 

пәндерін зерделеуге қолдау кӛрсетуге, екіншіден, пән бойынша қосымша 

дайындыққа ықпал ете отырып, білім алушылардың танымдық 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді; базалық оқу курстарын 

толықтырады, ӛйткені «Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар» (4 

кредит, 7 семестр) элективтік курсы негізінен білім алушылардың 

педагогикалық креативтілігін нақты практикалық немесе теориялық 

мәселелерді шешумен байланысты  қалыптастыруға бағытталған, сондай-ақ, 

білім алушылардың   танымдық қызығушылығын жандандырады; болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруға 

бағдарланған  міндетті курстарды зерделеуге арналған кредиттердің 

жеткіліксіз саны мен білім беру саласын кеңейтуге және еңбек нарығында 

сұранысқа ие оқыту бейіндері бойынша болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін 

пәндерді оқытуда қалыптастыруға қажеттіліктің артуы арасындағы қарама-

қайшылықты жояды.  

 «Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар»  элективтік 

курсының ғылым және оқу пәні ретіндегі ерекшеліктері 10-кестеге сәйкес 

анықталды. 
 

Кесте 10. «Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар»  элективтік 

курсының ғылым және оқу пәні ретіндегі ерекшеліктері 
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Факторлар Ғылым ретіндегі «Жаңа 

ақпараттық педагогикалық 

технологиялар»  элективтік курсы 

Оқу пәні ретіндегі «Жаңа 

ақпараттық педагогикалық 

технологиялар»  элективтік курсы 

Мақсат Болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың 

психологиялық-педагогикалық 

заңдылықтары, тетіктері, фактілері 

Болашақ информатика 

мұғалімдерін  педагогикалық 

креативтілікке  оқыту, білім беру 

және олардың кәсіби креативті 

маман ретінде қалыптасуы. 

Нысан Болашақ информатика  

мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудағы 

үздіксіз креативті білім беру жүйесі 

Болашақ информатика 

мұғалімінің жеке дамуының барлық 

кезеңдеріндегі креативті маман 

тұлғасы 

Пән Кәсіби және шығармашылық білім 

беру үдерісі 

Болашақ информатика мұғалімін 

кәсіби қалыптастыру 

Әдістер Жалпы психологиялық-

педагогикалық және педагогикалық  

креативтілікті қалыптастыруға 

бағдарланған зерттеу әдістері 

Креативті оқыту, педагогикалық 

креативтілікті қалыптастырудың 

психологиялық-педагогикалық 

диагностикалық әдістері 

Міндеттер 1) Үздіксіз креативті білім берудің 

ғылыми тұжырымдамасын құру;  

2)Болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың 

тетіктері мен заңдылықтарын ашып 

кӛрсету;  

3) Креативті білім берудің 

жолдарын, заңдылықтарын айқындау;  

4) Креативті білім берудің 

болашақтағы дамуы барысын 

болжамдау;  

5)Оқытушы-профессорлар 

құрамының кәсіби белсенділігі, жеке 

басының психологиялық-

педагогикалық заңдылықтары 

1)Болашақ  информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру үшін 

білім беру мазмұнын таңдау және 

негізгі оқу жоспарлары мен білім 

беру бағдарламаларын жобалау;  

2)«Жаңа ақпараттық 

педагогикалық технологиялар» 

элективтік оқу курсын іске асыру 

әдістемесін жасақтау;  

3)Болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру 

нәтижелерін айқындау үшін 

психологиялық-педагогикалық 

диагностикалық құралдарды таңдау; 

4)Білімгерлердің педагогикалық 

креативтілігінің қалыптасуын 

болжау;  

5)Болашақ информатика 

мұғалімінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыруды 

басқару жүйесін дамыту 

 

«Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар»  элективтік 

курсы пән модульдерінің мазмұны 

Модуль 1. Жаңа ақпараттық-педагогикалық технологиялар креативті 

педагогиканың философиялық және әдіснамалық негіздері. 

Креативті педагогика немесе креативті білім беру педагогикасы. 

Креативті педагогиканың негізгі түсініктері. Креативті педагогика ғылым 

және оқу пәні ретінде. Креативті педагогиканың зерттеу пәні мен нысаны. 

Креативті педагогиканың категориялық аппараты. Адамның танымдық іс-
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әрекетіндегі креативтілік мәселесіне кӛзқарастар. Оқу үдерісінде креативті 

ойлауды жандандырудың әдістері мен құралдары. 

Модуль 2. Креативті педагогикалық технология және оны іске асыру. 

Оқу бағдарламаларының, оқулықтар мен оқу құралдарының 

креативтілік критерийлері. Жаңа креативті педагогикалық технологияның 

мәні. Креативті педагогиканы компьютерлік қолдау құралдары. Креативті 

педагогикаға негізделген оқу үдерісін зияткерлік ақпараттық қолдау жүйесі. 

Креативті педагогикалық технологияны апробациялау. 

Модуль 3. Креативтік мәселелердің стандартты емес тиімді 

шешімдерін алу әдістемесі. 

Креативті қиялды дамыту және жаңа шешімдерді іздеу әдістері. 

Сынақ және қателік әдісі. Ми шабуылы. Ми шабуылында тиімді жұмыс 

істеуге арналған жаттығулар. 

Модуль 4. Креативті тапсырмалар жүйесі. 

Креативті сабақтың инновациялық құрылымы. Креативті тұлғаны 

дамыту моделі. Оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін үздіксіз 

қалыптастыру және шығармашылық қабілеттерін дамытудың педагогикалық 

жүйесі. Креативті сабақтың құрылымына арналған әдістемелік ұсыныстар. 

Блоктардың мазмұны және олардың психологиялық негіздемесі. 

Модуль 5. Қарама-қайшылықтарды шешу тәсілдерімен жұмыс істеуге 

оқыту әдістемесі. 

Қайшылықтарды шешу тәсілдерінің жүйесі. Қайшылықтарды шешу 

тәсілдерінің тізімі. Қарама-қайшылықты шешудің қажетті әдісін іздеу 

алгоритмі. Қарама-қайшылықтарды анықтауға арналған жаттығулар жүйесі. 

Модуль 6. Оқушылардың креативтілігін дамытуға арналған ашық 

түрдегі тапсырмалар жүйесі. 

Ашық түрдегі есептердің картотекасын жасау тәсілдері. Ашық типтегі 

тапсырмалар. Оқу міндеттері. Ашық түрдегі оқу міндеттерін тұжырымдауға 

қойылатын талаптар. Ашық түрдегі міндеттерді бағалау критерийлері. Ашық 

типтегі қиындық деңгейлері [185]. 

Қopытa aйтқaндa, бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыруды қaмтaмacыз eтeтiн «Акмеология: жеке және 

әлеуметтік жетістіктер негізі» элективтік курсы,  «Информатиканы 

оқыту әдістемесі» пәні, «Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар» 

oқу пәндepi бoлып тaбылaтыны aнықтaлды. Aл, аталған оқу пәндерінің 

мaзмұны бiз ұcынғaн oқу бaғдapлaмaлapы мeн oқу-әдicтeмeлiк құpaлдap 

apқылы қaмтaмacыз eтiлдi.  

Сонымен қатар, бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың мaзмұны теориялық тұрғыда негізделді. 

Eндi ocы тұpғыдa бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыруда aтaлғaн оқу пәндерін oқытуды ұйымдacтыpу 

мен іске асырудың әдістемелік құраушысын қapacтыpaмыз.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалқ креативтілігін 

қалыптастырудың қызметтік-үдерістік моделін іске асыруда оқыту 
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әдістемесінің маңыздылығы белгілі. Бұл болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда оқыту әдістері, 

оқытуды ұйымдастыру формаларды мен құралдарын қамтиды.  

Осы орайда, R.Sternberg және W.Williams «Білім алушылардың 

креативтілігін дамыту жолдары» [186] еңбегінде ұсынған креативтілікті 

дамытудың 24 тәсілін қарастыру маңызды. Олар: 

- креативті үлгі; 

- сенімділігін қалыптастыру; 

- болжам жасауға кӛмектесетін сұрақтар; 

- мәселелерді анықтау; 

- идеяларды ойлап табуға ынталандыру; 

- ӛзара ой алмасу идеялары; 

- креативті ойлауға уақыт бӛлу; 

- креативтік нұсқаулар және бағалаулар; 

- креативті идеялар мен ӛнімдерді марапаттау; 

- тәуекелге баруды ынталандыру; 

- тұрақсыздыққа тӛзімділік таныту; 

- қателіктерге жол беру; 

- кедергілерді анықтау және жеңу; 

- жауапкершілікке үйрету; 

- ӛзін-ӛзі реттеуге ықпал ету; 

- бағалауға асықпау; 

- креативті серіктестікке үйрету; 

- бӛгде кӛзқарастарды ескеру; 

- адамның қоршаған ортасын тану; 

- алаңдаушылықтарды тани білу; 

- ынталандырушы ортаны іздеу; 

- күшті жақтарын тани білу; 

- креативті ӛсу; 

- креативтілікті насихаттау. 

Болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруда біз саналы 

және бейсаналық деңгейде креативті ойлауға үйретеміз, креативтілікті 

практикаға бағытталған іс‐әрекет, жаңа идеяларды қалыптастыру ретінде 

қарастырамыз; оны күнделікті іс-әрекетте инновациялық шешімдер 

қабылдауға үйретеміз. Осы мақсатта біз қарама-қайшылық ұстанымына 

негізделген және шығармашылық мәселелерді шешуге бағытталған 

шығармашылық ойлауды, шығармашылық қабілетті, танымдық кӛзқарасты 

белсендірудің бірқатар танымал әдістерін қолданамыз; білім алушыларға бір 

қарағанда гетерогенді тақырыптардағы ұқсастықтарды табуға, әртүрлі 

жүйелердің ӛзара әрекеттесуін сипаттауға және т.б. шығармашылық 

мәселелерді шешуде эвристиканы қолдану болашақ мұғалімге әлеуметтік 

ақпараттың кең ауқымы мен зерттеушінің жеке мүмкіндіктері негізінде 
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зерттеу тақырыбы туралы қолда бар ақпаратты әр түрлі тұрғыдан 

қарастыруға мүмкіндік береді. 

Білім алушылардың педагогикалық креативтілігін қалыптастыру үшін:  

- қарапайым және қол жетімді шығармашылық тапсырмалар беру;  

- бәріне бұрыннан белгілі болған нәрсені жаңа жолмен тұжырымдауды 

сұрау; 

- білім алушылардың кез-келген әрекеттеріне қызығушылық таныту;  

- олардың креативті шешім табуға деген ұмтылысын ынталандыру;  

- қате болса да, жауаптың мағынасын арттыру және онда дұрыс 

мәлімдеменің басталуын іздеу шарттары ықпал етеді.  

Мәселені шешу барысында болашақ информатика мұғалімдері бір-

бірімен пікір алмасып, ӛздерінің зияткерлік және шығармашылық 

қабілеттерін кӛрсете алды. Бұл жағдайда ӛзін-ӛзі дамыту оларды креативтік 

ойлау мен ӛнертабысқа ұмтылдырады. 

Егер білім беру үдерісінде болашақ информатика мұғалімі ӛмірлік 

тәжірибені қолдана алса, онда бұл оның жеке дамуына жол ашады және 

ӛзінің позициясын қорғауға деген ұмтылысты тудырады. Осы шарттарды іске 

асыру үшін:  

- әрбір қатысушыға ӛз пікірін айту құқығын беру;  

- даму үшін ынталандыру беру;  

- қызметтің ӛзіндік стилін қалыптастыру маңызды [187].  

Н.В.Шамшина [188] болашақ информатика мұғалімдерінің кәсіби 

даярлығында креативті ойлау қабілеттерін дамыту үшін «Информатика 

бойынша қызықты тапсырмалар» жобасын қолдануды ұсынады. Жобаның 

мақсаты – информатика бойынша ойын түріндегі тапсырмалар кӛмегімен 

оқушылардың интеллектуалды және шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Жоба информатика және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(АКТ) ойынға негізделген тапсырмалар жинағын әзірлеуді қарастырады, олар 

информатика мұғалімдеріне арналған шешімдер мен нұсқаулықтардың 

сипаттамаларымен бірге жүреді.  

Жобаға қатысатын білім алушылар тобы үшін келесі тапсырмалар 

тұжырымдалған: әр түрлі ақпарат кӛздерінде (баспа, электронды және т.б.) 

информатика мен АКТ-дағы стандартты емес тапсырмаларды іздеу және 

таңдау жүргізу; компьютерде есептер шығару және тапсырмаларды орындау; 

таңдалған тапсырмаларды мазмұны бойынша және оларды шешу әдістері 

бойынша жіктеу; есептердің таңдалған түрлерін шешудің сызбасын 

нұсқаулық түрінде сипаттау; шешімін сипаттау арқылы ойын-сауық АКТ 

тапсырмаларының авторлық нұсқаларын ұсыну; мұғалімдерге арналған 

информатикадан электронды ойын-сауық жинағын құру; жинақты 

факультеттің веб-сайтына орналастыру.  

Ғалымның пікірінше, жобаның тапсырмаларын орындай отырып, білім 

алушылар сыни ойлау, креативтілік, қарым-қатынас, шешім қабылдау, ӛз 

уақыттарын ұйымдастыру дағдыларына ие болады; стандартты емес 

тапсырмаларды шешу кезінде олар шығармашылық қиял мен 
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шығармашылық ойлауды дамытады. Оқытушылар мен білім алушылардың 

бірлескен шығармашылығы, ынтымақтастық пен қалыптасқан ұжымдық 

жұмыс кафедрада жұмыстың айтарлықтай нәтижелеріне әкеледі және жоба 

нәтижелерін қолданатындарға қажетті әдістемелік қолдау кӛрсетеді. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың 

қызметтік-үдерістік моделін іске асыруда  оқытудың белсенді және 

интербелсенді әдістері эксперимент барысында пайдаланылып, практикалық 

сабақтарда қолданылды [189], [190], [191].  

1) Брейнсторминг (миға шабуыл) – креативтілікті оятудың негізінде 

мәселені шешудің нәтижесіне оңай әрі тез қол жеткізу әдісі. Бұл әдіс топ 

және жүргізуші болатын бір тұлғаның кӛмегімен жасалады, бір топ адамға 

белгілі бір тапсырма беріледі, топ тапсырманы қалай орындауға 

болатындығы жӛнінде, орындау әдістерін ұсынады және сол ұсынылған 

тәсілдердің ішінен қолайлысы, яғни тиімдісі таңдалынады. Брейнсторминг 

барысында кез-келген ұсыныстар болуын қарастырады, олар орындалуы 

мүмкін екен, тіпті фантастикалық болуы да мүмкін, идеяның сапасынан саны 

бірінші кезекте тұрады.  

 Брейнсторминг үш кезеңді қамтиды:  

1. Бастапқы кезең – тапсырманы түсіндіру;  

2. Негізгі кезең – идеяларды ұсыну;  

3. Қорытынды кезең – жинақтау және бағалау, нәтижеге қол жеткізу, 

шешім шығару.  

Бұл әдістің ерекшелігі – бірінші және екінші кезеңде ешқандай 

бағалауға, пікір-таласқа, сынауға жол берілмеуінде, себебі толықтай идеялар 

жиналғанша талқыламау адамдардың креативтілік қабілеттерін оятады. 

Себебі, нәтижеге емес, үдеріске бағытталу, креативтіліктің ең басты 

шарттарының бірі болып табылады. Сабақта жұмысты ұйымдастырудың бір 

нұсқасымен білім алушылар 2 топқа бӛлінеді. Бірінші топ идеялар мен 

болжамдар ұсынады, ал екінші топ берілген ұсыныстарды талдаумен 

айналысады.  

Сәйкесінше, топтар кезекпен жұмыс жасайды. Сонымен қатар, миға 

шабуылды ұйымдастыруда топқа бӛлмей барлық білім алушыларды 

қатыстыруға болады. Ол үшін, барлығы бір уақытта үдеріске қатысып, 

алдымен идея ұсынады, яғни ойларын айтады, содан кейін сыншы ретінде 

бірге әрекет етеді. Дәстүрлі білім беру үрдісіндегі ӛзгерістер цифрлық ортада 

ӛсіп келе жатқан жаңа ұрпақты оқытуға қолайлы форматтар мен 

технологияларды іздеуді және біріктіруді қамтиды.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар дамуының қазіргі 

кезеңінде интернет кеңістігінде тарихты әдеттегі мәтіндік формадан дәйекті 

түрде ұсыну әдісі қазіргі заманғы медиа түрлерін қолдану форматына 

ауысады (ақпаратты ұсынудың әртүрлі формалары: мәтіндік, аудио, 

графикалық, видео).  
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Осы орайда, болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыруда цифрлық технологияларға негізделген оқыту 

технологияларын пайдалану тиімді.  

2) Квест технологиясы. Оқу міндеттері - білім, білік және дағдыларды 

қалыптастыруға арналған. Оқытуда квест түріндегі ойын әдістерін қолдану 

білім берудің әртүрлі деңгейлерінде оң нәтиже береді. 

«Квест» сӛзі ағылшын тілінен quest – «іздеу, ізденетін тақырып, 

оқиғаларды іздеу» мағынасында анықталады. Веб-квесттің негізін 

қалаушылар оның келесі құрылымын ұсынды, оны жалпы квест 

технологиясына (немесе білім беру квестіне) пайдалануға болады: 

- қатысушылардың негізгі рӛлдері немесе квест сценарийі, алдын-ала 

жұмыс жоспары, бүкіл квестке шолу нақты сипатталған кіріспе; 

- мәселелеік сипаттағы орталық тапсырма және ӛзіндік жұмыстың 

қорытынды нәтижесі; 

-интернет-қорларға сілтемелерді, тақырып бойынша веб-сайттардың 

мекенжайларын және т.б. қамтитын ақпараттық қорлардың тізімі.; 

- жұмыс процедурасының сипаттамасы; 

- веб-квестті бағалау ӛлшемдері мен параметрлерін сипаттау; 

- оқу жұмысын ұйымдастыратын іс-әрекеттерге басшылық (уақыт 

шеңбері, электрондық кӛздерді пайдалану бойынша ұсыныстар, нәтижелерді 

ұсыну нысаны және т.б.; 

- қорытынды, онда квест қатысушылары алған тәжірибе жинақталады 

және жаңа міндеттер қойылуы мүмкін. 

Квест ұғымы (ағылшынша «quest» - іздеу, жұмбақ ойыны) виртуалды  

және/немесе нақты кеңістікте орын алатын білім беру мақсатында да 

пайдаланылатын on-line және off-line ойындарының түрлерін білдіреді. Бұл 

ойын іс-әрекетінің нақты түрі, ол қатысушылардан тапсырмаларды шешуді 

талап етеді. Қазіргі жағдайда квест педагогикалық креативтілікті 

қалыптастырудың жаңа тәжірибесіне, дамыған зияткер болашақ 

информатика мұғалімдері үшін үшін белсенді оқу іс-әрекетін іске асырудың 

жаңа технологиясына айналуда.  

Педагогикалық квестті ойынның зияткерлік түрі ретінде анықтауға 

болады, оның үдерісі арнайы дайындалған бӛлмеде ӛтеді, одан квест 

қатысушылары тапсырмаларды шешу арқылы шығуы керек. Мұндай ойын 

тәжірибесінің ерекшелігі - қатысушылар жаңа жағдайларға тез бейімделіп, 

күтпеген жағдайларда шешім қабылдауы керек. Сондықтан квесттер болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтіліктерін 

қалыптастыруды аса тиімді технологиялардың бірі. 

Квест-технология біріктірілген сипатқа ие, бұған келесі тезистер дәлел 

бола алады: 

- квест алгоритмі проблемалық оқыту технологиясының логикасында 

құрылады – мәселені қоюдан бастап оны шешу жолдарына дейін, нәтижені 

ұсыну мен рефлексияға дейін, бұл білім алушының тіршілік әрекетінің 

белсенді субъектісі ретінде дамуына әсер етеді; 
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- квестті аяқтау нәтижесінде жеке немесе топта орындалатын білім беру 

«ӛнімдері» әр түрлі болуы мүмкін: сұраққа жауап ретінде берілген мәселені 

шешуден бастап, жасалған мультимедиялық презентацияларға, роликтерге, 

сайттарға, буклеттерге және т.б. - осы технологияға енгізілген сюжеттер 

ойын жаттығуларының құраушылары  - рӛлдік немесе шытырман оқиғалы 

ойын, ол іс жүзінде командалық сипатқа ие; 

‒ арнайы компьютерлік бағдарламаларды, интернет желісінің 

ақпараттық мүмкіндіктерін квест нәтижесін орындау барысында да, ұсынуда 

да пайдалану, пікір алмасу бұл технологияны ақпараттық-коммуникациялық 

ретінде сипаттайды. 

Оқу квестін жобалау кезінде сюжетке байланысты тапсырмалар болады: 

- ойын тізбек бойынша құрылған сызықтық: бір тапсырманы шешіп, 

қатысушылар бүкіл маршрут ӛткенге дейін қандай да бір артықшылықтарға 

ие болады; 

- барлық ойыншылар негізгі тапсырманы және бағыт беруші 

нүктелердің тізімін алады, бірақ сонымен бірге олар тапсырманы ӛз бетінше 

таңдайды; 

- сақиналы, олар шеңберге тұйықталған бірдей «сызықты» тапсырманы 

білдіреді [192, 193]. 

3)Цифрлық сторителлинг технологиясы [194].  

Бұл технология бойынша дәстүрлі баяндауды цифрлық балама – 

цифрлық баяндау (digital storytelling) алмастырады. Әдебиеттерде осы 

құбылысты белгілеудің әртүрлі нұсқалары берілген: цифрлық эссе, 

интерактивті баяндау, компьютерлік әңгіме, мультимедиялық сторителлинг, 

лонгрид және т.б. – барлық мультимедиялық құралдарды қолдана отырып, 

қызықты оқиғаның жалпы идеясын сақтайды.  

Цифрлық сторителлинг технологиясын пайдаланудың тиімді тұстары:  -  

ұтымды ой бірден жинақталып, аудиторияны ӛзіне тартады; - ойынға 

негізделген оқытуды іске асыруға ықпал етеді; - цифрлық сторителлинг  

сұхбаттық режимге құрылған байланысу түрі.  

Біз цифрлық және мультимедиялық сторителлингті мультимедиялық 

технологияларды (ауызша мәтін, фотосуреттер, аудио және видео 

материалдар, графика, инфографика, анимация және басқа да туынды 

формалар) қолдана отырып, цифрлық ортада ақпаратты тарих ретінде ұсыну 

әдісін түсінеміз. Оқытуда цифрлық сторителлингті қолдану белсенді, тәуелсіз 

немесе топтық бірлескен іс-әрекет тәжірибесі ретінде қазіргі әлемде талап 

етілетін болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруда орасан зор мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, цифрлық сторителлинг технологиясы – болашақ 

информатика мұғалімдеріне кәсіби педагогикалық креативтілікті 

қалыптастыруда мотивация беруде күшті технология. Сол арқылы болашақ 

информатика мұғалімдеріне білім алушыларды басқарып, оларға сенім 

ұялатып, ерік-жігер беруге ықпал етеді. Креативті идеялар арқылы аталған 
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технологияны пайдаланып кез келген қызықсыз оқиғадан тартымды, сапалы, 

креативті контент жасауға мүмкіндік береді. 

Біз педагогикалық цифрлық сторителлингті құруда бірнеше сюжет 

құрылымдары белгілі. Қарапайым сюжеттің сипаттамасы: барлық басқа 

сюжеттер үшін негіз болатын классикалық сюжет. Бұл біз білетін 

ертегілердің кӛпшілігінде бір немесе басқа вариацияда кездеседі. Құрылымы: 

басты кейіпкер – мақсат. Мақсатқа жету жолындағы кедергілер (әртүрлі 

мәселелер) – кедергілерді жеңу тәсілі (әртүрлі құралдар) – нәтиже. Цифрлық 

технологияның бұл түрі білім алушылардың мотивациясын арттыруда, 

педагогикалық үдерісті немесе құбылысты түсіндіру; мәселені (тапсырманы) 

шешу құралдарын таңдауда тиімді.  

Мүмкіндіктер: оң/теріс кейіпкерлерді қолдану; мақсаттардың кезеңдері 

(тарихта басты кейіпкердің негізгі мақсатқа ғана емес, сонымен бірге ілеспе 

мақсаттарға қалай қол жеткізетінін кӛрсетуге болады); кейіпкердің жасырын 

мақсаттарын анықтау; кедергілерді анықтау және жіктеу (олармен қандай, 

қашан және әрқашан күресу керек); кедергімен күресудің құралдары; нәтиже 

және оны талдау (мақсатқа қол жеткізілді, қол жеткізілген жоқ, кездейсоқ, 

толық емес, мақсаттың ӛзгеруі және т.б.); нәтиже мен бас кейіпкердің жеке 

басының байланысы.  

Сюжетті құру кезінде оны мақсаттан да, кедергіден де құруға 

болатындығын есте ұстаған жӛн. Егер мақсат бір нәрсені алу («+») бастапқы 

мақсат болса, онда мақсат бір нәрседен құтылу («–») бастапқы кедергі болып 

табылады. 

4)Е-портфолио технологиясы.  

«Портфолио» (ағылшын тілінде portfolio маңызды қағаздар мен 

құжаттарға арналған папка, латын тілінде portāre алып жүру, 

тасымалдау+folium қағаз парағы мағынасында) термині білім беру жүйесіне 

ӛнер саласынан келіп енді. Портфолио ұғымын тереңірек зерттеу 

нәтижесінде, портфолио мәні итальян тілінде «маманның жинақ папкасы» 

және «құжаттар жинақ папкасы» деген ұғымдарды білдіреді. Қазіргі білім 

мекемелері портфолио ұғымын «оқушы мен мұғалімнің жетістіктерінің 

жинағы» ретінде қарастырады. Сонымен қоса, портфолио «оқу портфелі», 

«жұмыс портфелі», «жетістіктер портфелі», «кәсіптік портфель» және т.б 

ұғым ретінде де қарастырылады. Электрондық портфолио – жеткен 

жетістіктерінің мониторингі, оқушының белсенділігін жан-жақты түрде 

(білім беру, ғылыми, әлеуметтік және т.б) кӛрсететін құрал. 

Электронды портфолио құрудың ұстанымдары: материалдардың 

бүтіндігі, тақырыптық аяқталғандығы; портфолиода ұсынылған 

материалдардың құрылымдануы, логикалық бірізділігі;  жүйелілігі мен 

мерзімділігі; портфолионың кӛрнекілігі мен негізділігі;  оқу үдерісіне 

қатысушылардың оқу, шығармашылық, ғылыми және тәрбие жұмыстарының 

нәтижелерін ӛзіндік бағалауы; портфолионы безендірудің креативтілігі, 

этикалық-эстетикалық талғамның жоғары болуы [195].  
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Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудағы 

электронды портфолио технологиясындағы жұмыс білім алушылардың 

педагогикалық креативтілігін кӛрсетуге, білім алудағы нәтижелерді 

жинақтау, оларды жүйелеу нұсқаларын таңдау бойынша ӛзіндік және 

бірлескен жұмысы үшін үлкен мүмкіндіктер береді.  

Сонымен қатар, электронды портфолио технологиясы болаақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда 

келесі педагогикалық міндеттерді шешуге кӛмектеседі:  

- білім алушылардың жоғары оқу мотивациясын қолдау;  

- білім алушылардың оқу қабілетін қалыптастыру - мақсаттар қою, жеке 

оқу және кәсіби қызметті жоспарлау және ұйымдастыру;  

- белсенділік пен креативтілікті ынталандыру, оқу және ӛзін - ӛзі оқыту 

мүмкіндіктерін кеңейту;  

- болашақ информатика мұғалімінің ӛзін-ӛзі бағалауын қалыптастыру; - 

білім беруді дербестендіруге ықпал ету;  

- болашақ информатика мұғалімдерінің табысты әлеуметтенуі мен 

олардың еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі үшін қажетті педагогикалық 

креативтіліктерін қалыптастыруға алғышарттар мен мүмкіндіктер жасау. 

5) Практикалық жаттығулар: 

- сананың әдеттегі жағдайынан ерекше жағдайға ауысуға ықпал етуі 

тиіс (бұл шығармашылықты қабылдаудың тұтас әсеріне жетуге, 

эмоционалды белгі қоюға және ӛзін‐ӛзі ынталандырудың ішкі әдістеріне 

шығуға мүмкіндік береді);  

- зияткерлік, ерікті және эмоционалды оқу-танымдық іс-әрекеттердің 

ӛзара әрекеттесуін ӛзектілендіруі маңызды (үйренген дағдыларды барлық 

психикалық деңгейлерде бекіту үшін);  

- мәселемен шынайы қақтығысты қамтамасыз етуге, оған кірігуге 

ықпал етуі тиіс (осылайша ойлаудың кӛрнекі‐пәрменді түрін жандандыруға);  

- қарама-қарсы ұғымдардың, бейнелердің, идеялардың қақтығысын 

қамтамасыз етуге және міндеттерді шешудің стереотиптік тәсілдерінің 

жеткіліксіздігін кӛрсетуге тиісті;  

- ақпаратты инкубациялау кезеңін қамтамасыз етуі;  

- стереотиптік тәжірибеден бас тартуға әзірлікті дамытуы;  

- заттардың кӛп мүмкіндіктілігін кӛру қабілетін дамытуы;  

- қауымдастықтарды пайдалану қабілетін дамытуға тиіс [196].  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудағы креативті 

кәсіби оқу тапсырмаларының жіктелуі (ККОТ) (кесте 11) қарастырайық.  
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Кесте 11. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудағы креативті кәсіби оқу тапсырмаларының 

жіктелуі (ККОТ)  

ККОТ 

жіктеу 

үшін 

негіздеме 

ККОТ типтері ККОТ мысалдары 

Мұғалімнің 

іс-әрекеті 

түрі 

бойынша 

Мақсаттық Педагогикалық олимпиада мақсатын 

құрыңыз. 

Жоспарлау  Заманауи коммуникация орталарын 

пайдаланып сабақтан тыс тәрбиелік 

іс-шараның жоспарын құрыңыз. 

Ұйымдастыру Кәсіби-педагогикалық конкурс туралы 

ереже әзірлеңіз (мысалы, «Үздік 

мұғалім», «Білім беру кӛшбасшысы» 

және т.б..); білім бағыты 

мамандықтарының бірінші курс 

студенттері үшін «Педагогикалық 

дебют» конкурсының ережесі мен 

мазмұнын әзірлеңіз. 

Нәтижелерді 

бағалау, 

рефлексия 

Мектепте педагогикалық практикада 

ӛтілген сабағыңыздың оң және теріс 

жақтарын айқындаңыз.  

Орындалаты

н фунциялар 

саны 

бойынша 

Монофункциона

льды  

Түрлі типтегі тапсырмалар жүйесін 

құрыңыз және таңдалған тақырып 

бойынша оларды оқушылардың 

орындау әдістемесін сипаттаңыз.  

Мультифункц

иональды 

Белгілі бір мәселені шешуге 

бағытталған мұғалімнің ата-аналармен 

ӛзара әрекеттесуінің тиімді әдісін 

жасаңыз (ата-аналарды педагогикалық 

ағарту, оқушылардың ынтасын 

арттыру, оқушылардың кәсіби ӛзін-ӛзі 

анықтауға кӛмектесу, олардың 

психологиялық мәселелерін шешу 

және т.б.) 

Дербестік 

деңгейі 

бойынша 

Дербес 

шешілетін 

Пәннің зерттелетін бӛлімі бойынша 

интеллектуалды немесе 

дидактикалық ойын әзірлеңіз; топпен 

бірге ӛткізу үшін оны 

ұйымдастырудың барлық сәттері 

туралы ойланыңыз. 

Оқытушының 

кӛмегімен 

Оқытушымен бірге пәннің 

оқытылатын бӛлімі бойынша ӛзіндік 
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шешілетін жұмыс жоспарын жасаңыз. 

Білім алушылар 

тобында 

шешілетін 

Педагогикалық креативтілікті 

қалыптастыру деңгейін бағалау 

критерийлерін жасаңыз 

Орындалу 

орны 

бойынша 

Аудиториялық  Педагогикалық креативтілік туралы 

педагогикалық мәлімдемелер 

жинағына афоризмді ұсыныңыз 

Аудиториядан 

тыс (үйде 

орындалатын, 

ӛндірістік 

практикада) 

Бағалаудың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін кесте түрінде 

сипаттаңыз. Бағалау құралдарының 

артықшылықтары мен кемшіліктерін 

кесте түрінде сипаттаңыз (дәстүрлі 

бес балдық, он балдық, тестілеу, 

портфолио; балдық-рейтингтік жүйе) 

Білім беру 

мекемесінде 

шешілетін 

(мысалы, 

олимпиадада) 

Креативтілікті қалыптастыру 

әдістемесінің сипаттамасын 

ұсыныңыз. 

Интерактивт

і білім беру 

технологиял

арының 

мүмкіндікте

рін қолдану 

бойынша. 

Интерактивті 

білім беру 

технологиялар

ын қолдану 

арқылы 

шешілетін. 

Презентация түрінде оқушылардың 

жеке даму деңгейін бағалау 

критерийлерін жасаңыз және 

ұсыныңыз 

Интерактивті 

білім беру 

технологиялар

ын қолданбай 

шешіледі. 

«Қазіргі мұғалім: ол қандай?» 

тақырыбына шағын эссе жазыңыз. 

Қиындық 

деңгейі 

бойынша 

Тӛмен  Пәннің оқыған бӛлімі бойынша 

кроссворд құрастырыңыз 

Орташа  Пәннің оқытылатын бӛлімі бойынша 

кӛп деңгейлі тесттің екі нұсқасын 

жасаңыз 

Жоғары  Жасӛспірімдердің белгілі бір тобын 

қолдау және қолдау технологиясын 

жасаңыз (девиантты мінез-құлқы бар; 

кәсіби ӛзін-ӛзі анықтауға мұқтаж; 

дарынды) 

 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру әдістемесінде 

дәстүрлі дәрістер, оқытудың проблемалылығы идеясына негізделген 
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лекциялар, кеңес сабақтар және т.б. іске асырылды. Бұл ең алдымен, 

теориялық білімді меңгеру, мотивацияны қалыптастыру, болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастырудың 

мазмұнын зерттеу мақсаттарына қол жеткізуде іске асырылды. Болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде 

меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруды жүзеге асыруда 

диагностикалық, эмоциялық, перцептивті-топтық, іс-әрекет құраушыларын 

қамтитын педагогикалық креативтілікті ынталандыру маңыздылыққа ие. 

Креативтік оқытудың әзірленген әдістеріне байланысты қазіргі уақытта: 

 - болашақ информатика мұғалімдерінің кәсіби дайындығында оларды 

пайдалану қажеттілігі, оқытушылардың жеткіліксіз дайындығы;  

- білім алушылар мен оқытушыларға қолжетімділігі шектеулі әрі ұдайы 

жаңартылатын ғылыми ақпарат кӛлемінің ӛсуі;  

- ЖОО-да болашақ информатика мұғалімдерін  даярлаудың заманауи 

дәстүрлі әдістемелері және алуан түрлі бағыттағы болашақ мұғалімдерді 

даярлау кезінде креативті оқыту әдістерін пайдаланудың әмбебап үлгісінің 

болмауымен байланысты қайшылықтар.  

Жоғарыда аталған қайшылықтарды шешу жолдарының бірі ЖОО-да оқу 

үдерісін іске асыруды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру мен 

кешенді пайдалану. Креативті оқыту әдістерін кешенді қолдану болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруға 

тиімді ықпал етеді. Сондай-ақ, болашақ информатика мұғалімдерінің оқыту 

мазмұнын ӛздігінен меңгеруі деңгейінің ӛсуіне, болашақ кәсіби 

педагогикалық қызметтерінде білім берудің әлемдік дамуынан қалыс 

қалмауға жол ашады. Креативті оқыту әдістерін пайдалануда кезінде 

оқытушы мен білім алушылардың оқу белсенділігі артады. Бұл олардың ӛз 

идеясын білдіруге, басқа адамдардың кӛзқарастарына сыни қарауға, 

тұжырымдамалық қорытындыны анықтауға мүмкіндік береді.  

Креативті оқыту тапсырмаларын болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда кешенді қолдану психикалық 

қызметті (ойлау, сӛйлеу, әрекет ету және жағдайға бейімделу) жандандыруға 

жол ашады. Сонымен қатар, болашақ информатика мұғалімінің 

педагогикалық креативтілігінің қалыптасуы, кәсіби сапасының жетілдірілуін 

жоғарылатуға әсер етеді.  

Жаңа білім беру парадигмасына сәйкес, жұмыстың мамандануы мен 

сипатына қарамастан, кез-келген болашақ маман іргелі білімге, кәсіби 

дағдылар мен қызмет іскерліктеріне, жаңа мәселелерді шешуде 

креативтілікке және зерттеу жұмысында тәжірибеге, әлеуметтік-бағалау 

қызметінің практикалық дағдыларына ие болуы керек. Білім берудің соңғы 

екі құраушы білім алушылардың ӛзіндік жұмысы үдерісінде қалыптасады.  

Ӛзіндік жұмыс оқу іс-әрекетінің барлық түрлерінің міндеттерін аяқтайды.  

Сонымен қатар, білім алушының ӛзіндік жұмысы (БӚЖ) қазіргі заманғы 

жоғары білікті маманның қалыптасуында маңызды рӛл атқарады. Сондықтан, 

білім алушылардың ӛзіндік жұмысы үшін материалды мұқият таңдау керек. 
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Оның негізі - ғылыми-теориялық курс, білім алушылар алған білім кешені. 

Тапсырмаларды бӛлу кезінде білім алушылар оларды орындау бойынша 

нұсқаулар, әдістемелік нұсқаулар, оқу құралдары, қажетті әдебиеттер тізімін 

алады [197]. 

БӚЖ тиімділігін қамтамасыз ететін міндетті шарт оны ұйымдастыру мен 

жүргізуде кезеңділікті сақтау болып табылады. Басқарылатын БӚЖ келесі 

кезеңдерін бӛліп кӛрсетуге болады. 

Бірінші кезең – дайындық. Ол БӚЖ үшін тақырыптар мен 

тапсырмаларды бӛле отырып, жұмыс бағдарламасын құруды; семестрге БӚЖ 

жоспарлауды; оқу-әдістемелік материалдарды дайындауды; білім 

алушылардың дайындық деңгейін диагностикалауды қамтуы тиіс. 

Екінші кезең – ұйымдастырушылық. Бұл кезеңде білім алушылардың 

жеке және топтық жұмысының мақсаттары анықталады; кіріспе дәріс 

оқылады, жеке-топтық нұсқаулық кеңестер ӛткізіледі, оның барысында БӚЖ 

және оны бақылау нысандары түсіндіріледі; аралық нәтижелерді ұсынудың 

мерзімдері мен нысандары белгіленеді. 

Үшінші кезең – мотивациялық-белсенділік. Оқытушы осы кезеңде жеке 

және топтық іс-әрекеттің оң уәжін қамтамасыз етуі керек; аралық 

нәтижелерді тексеру; ӛзін-ӛзі бақылау мен ӛзін-ӛзі түзетуді ұйымдастыру; 

таңдалған мақсатқа сәйкес ӛзара алмасу және ӛзара тексеру. 

Тӛртінші кезең – бақылау және бағалау. Ол жеке және топтық 

тапсырмаларды және оларды бағалауды қамтиды. Нәтижелер реферат, 

баяндама, сызбалар, кестелер, хабарламалар, модельдер, есептер және т.б. 

түрінде ұсынылуы мүмкін (пән мен мамандыққа байланысты). БӚЖ бақылау 

аралық және қорытынды тестілеу, аудиторияда жазбаша бақылау 

жұмыстарын жазу, аралық бақылау тапсырмаларын тапсыру, аралық 

сынақтар және т.б. кӛмегімен жүзеге асырылуы мүмкін [198]. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудағы оқыту мақсаты мен мазмұнына байланысты оқыту 

формасын анықтау маңызды.  

«Форма» ұғымы латын тілінің forma сӛзінен - заттың (құбылыстың) түрі, 

үлгісі, құрылғысы немесе сыртқы түрі мағынасында түсіндіріледі. Демек, 

оқыту формасы - оқу-тәрбие үдерісіндегі оқыту мазмұнын кӛрсету. Оқыту 

формалары ретінде: жеке, жұптық, ӛзара оқыту, топ, шағын топта оқыту 

атауға болады. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудағы оқу үдерісінің тиімді іске асуы  креативті 

оқыту әдістері мен құралдарының бірегей үйлесімділігімен жүзеге асады.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру әдістемесіндегі оқыту құралдары - білім берудегі оқытушы 

пен білім алушылардың оқыту, тәрбиелеу мен дамыту мақсаттарына қол 

жеткізуге бағдарланған оқу ақпараттары, құралдары ретінде пайдаланылатын 

заттары.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру әдістемесінде  ақпараттық құралдар, дидактикалық 
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материалдар, оқу-әдістемелік жинақтар, оқытудың техникалық құралдары 

пайдаланылды. Оқыту құралдары пайдаланылатын шарттар мен олардың 

функционалдық мүмкіндіктерінің болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастырудағы оқыту мақсатына 

байланысты анықталған міндеттерге сәйкес айқындалатын біртұтас жүйені 

құрады. 

Біз бұл тармақшада болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді 

оқытуда қалыптастырудағы оқыту мазмұнын қарастырдық, келесі 

тармақшада оқыту әдістерін іске асыру үдерісінің толыққанды сипаттамасы 

мазмұндалады. 
 

3.2. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру әдістемесінің тиімділігін тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс барысында анықтаудың мақсаты және кезеңдері 

 «Студент» термині латын тілінен шыққан  «кӛп жұмыс істейтін, кӛп 

айналысатын» дегенді білдіреді. Студенттік жас (орта есеппен 17-22 жас). 

Студенттік жас адамның физикалық және ақыл-ой дамуының жасы. Бұл 

кемелділікке жақындаған кезде жұмыс қабілеттілігінің, белсенділік пен 

ӛнімділіктің үздіксіз ӛсуі байқалады. Сонымен қатар, бұл жаста ауызша 

интеллекттің дамуы байқалады, байқау деңгейі мен байқау мәдениеті 

жоғарылайды. Әрекеттерді орындау олардың негіздемесінен басым болады. 

Бұл жаста жасалған әрекеттердің ықтимал салдарын, эгоцентризмді 

жеткілікті терең бағалаусыз қиын ӛмірлік жағдайларда ӛзін тез кӛрсетуге 

деген ұмтылыс тән. 

Басқа жастармен салыстырғанда, студенттік жас биологиялық, 

психологиялық, әлеуметтік дамудың барлық алдыңғы үдерістеріне 

негізделген ең жоғары нәтижелерге қол жеткізумен сипатталады. Бұл 

адамгершілік және эстетикалық сезімдердің белсенді дамуы, мінездің 

қалыптасуы мен тұрақтануы және, ең бастысы, ересек адамның әлеуметтік 

рӛлдерінің толық спектрін игеру кезеңі: азаматтық, кәсіби және еңбек және 

т.б. 

Болашақ мұғалімдер 3-4 курстарда мамандықпен кеңірек танысады, 

сонымен бірге олардың кәсіби педагогикалық жұмысқа деген 

қызығушылығы артады, кәсіби мотиві дамиды және тереңдейді, нәтижесінде 

олардың тұлға ретіндегі жан-жақты мүдделерінің аясы тарылады. Оқытудың 

бұл кезеңі арнайы дайындықтың оңтайлы жолдары мен формаларын 

қарқынды іздеумен, кӛптеген жеке құндылықтарды қайта бағалаумен 

сипатталады. Студенттер ӛздерінің болашақ мамандықтарының құрамдас 

бӛлігі болып табылатын кӛптеген іс-шараларға кӛбірек араласа бастайды. 

Студенттердің кәсіби қиялы білім мен идеяларды жинақтау негізінде дамиды. 

Күшті және дәл қиял есте сақтау, ойлау, ерік белсенділігімен байланысты 

педагогикалық креативтіліктің негізі болатын шығармашылық белсенділік 

үдерісінде қалыптасады. 
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Педагогикалық креативтілікті қалыптастырудағы қиындықтар 

креативтілікті баяулататын бірқатар психологиялық кедергілермен 

байланысты, мысалы: конформизм; ӛз пікірін айтудан қорқу, күлкілі болып 

кӛрінуден қорқу; ерекше ойларды саналы және бейсаналық түрде басу; 

стереотиптік ойлау; типтік мәселелерді стандартты түрде шешу әдеті; 

ойлаудың инерттілігі; идеяны кездейсоқ түсінуді күту; ӛзіндік идея үшін 

түпнұсқа идеяны іздеу т.б. 

Педагогикалық креативтілік педагогикалық іс-әрекетте дидактикалық 

және коммуникативтік жағдайларда «егер... онда...» ұстанымын басшылыққа 

алатыны белгілі. Сондықтан болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда арнайы ұйымдастырылған 

орта болуы тиімді. Бірыңғай жүйеден тыс жерде жұмыс істейтін 

педагогикалық креативтілікті дамытудың әртүрлі әдістері білім алушыға 

сыртқы болып табылады, әлсіз мотивациялық негізге ие және белгілі бір 

міндеттерді (мәселелерді) шешуде қысқа мерзімді әсерлерге әкеледі.  

Педагогикалық креативтілік тек мінез-құлық (жағдайлық) қасиеті емес, 

терең (жеке) қалыптасуы үшін оның қоршаған орта жағдайларының әсерінен 

тұлғаның тұрақты белсенділігі, оның ӛзін-ӛзі дамыту негізінде іске асуы 

маңызды. 

Эксперимент сӛзі латын тілінен experimentum- тәжірибе, үлгі деген 

сӛзінен шыққан. Ғылыми тілде және зерттеу жұмысында «эксперимент» 

термині, әдетте келесі түсініктер қатарын құрайды: тәжірибе, мақсатты 

бағытталған қадағалау, тану нысанын қайта қарау, ерекше жағдайда олардың 

жүзеге асуын ұйымдастыру, болжамдарды тексеру [199]. 

Жоғарыда келтірілген деректерді талдау кӛрсеткендей, педагогикалық 

креативтіліктің қалыптасуындағы ең үлкен ӛзгерістер, әдетте, ең үлкен және 

ӛзгерістер кӛп болған топтарда қол жеткізіледі. Бұл эксперимент соңындағы 

нәтижелерді білім алушылардың алғашқы алған білім деңгейін, 

педагогикалық креативтілігінің қалыптасуы деңгейін салыстыруға, сонымен 

қатар бақылау топтарымен немесе жаппай тәжірибемен салыстыруға 

мүмкіндік береді. Алынған деректерді материалдарды статистикалық ӛңдеуге 

болады;  

- корреляция коэффициентін ұсыну. Бұл бір-бірімен тығыз байланысты 

ӛзгерістер зерттеудің жалпы болжамынан туындайтын ұсыныстарды жүзеге 

асыратын топтарда қол жеткізілді. 

- тиімділікті анықтау. Болашақ информатика мұғалімдерінің  

педагогикалық креативтілігін қалыптастыру әдістемесінің тиімділігінің 

жоғары кӛрсеткіштерін тұжырымдау.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруды зерттеуде анықтау, қалыптастырушы және бақылау 

экперименттері ұйымдастырылып, іске асырылды. 

Педагогикалық эксперимент - дәл ескерілетін жағдайларда 

педагогикалық үдерісті түрлендірудің ғылыми негізделген тәжірибесі. 
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Анықтау эксперименті - зерттеу басталған кездегі педагогикалық 

шындықтың жағдайын анықтайтын зерттеу әдісі 

Қалыптастырушы эксперимент - әзірленген нормативтік модельдердің 

тиімділігін тексеруге арналған зерттеу әдісі. 

Бақылау эксперименті – нысанның (сыналушының, сыналушылар 

тобының) жай-күйін қайта ӛлшеу және қалыптастырушы эксперимент 

басталғанға дейінгі жай-күймен, сондай-ақ, эксперименттік әсер алмаған 

бақылау тобы орналасқан жай-күймен салыстыру жүргізілетін зерттеу әдісі 

[200]. 

Зерттеу мәселемізге байланысты іске асырылатын эксперимент 

барысында болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда 

қалыптастырудың қызметтік-үдерістік моделін іске асыруға тиімді әсер 

ететін арнайы жағдайлар жасалды.  

Пeдaгoгикaлық экcпepимeнт жұмыcының мақсаты – болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде 

меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың қызметтік-үдерістік 

моделін іске асыру және әдістемесінің тиімділігін пpaктикaлық тeкcepу 

apқылы дәлeлдeу. 

Педагогикалық экспериментке келесі міндеттер қойылды: 

1. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыруға ықпал ететін арнайы кәсіби және 

мамандық пәндерді оқыту әдістемесінің үйлесімділігін қамсыздандыру. 

2. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда 

қалыптастырудың қызметтік-үдерістік моделін іске асыру. 

3. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыруға арналған әдістемені практикаға ендіру. 
 

4. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың нәтижелерін 

математикалық-статистикалық және компьютерлік ӛңдеу, зерттеу 

нәтижелерін кесте, график түрінде рәсімдеу. 

Экспериментке Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университетінің, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінің 5В011100 – Информатика мамандығының білім алушылары 

қатысты. Жaлпы экcпepимeнткe 102 білім алушы қaтыcты. 52 білім алушы 

бaқылaу тoбындa, 50 білім алушы экcпepимeнттiк oқыту тoбындa бoлды. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігінің 

қалыптасуы деңгейлерін анықтау үшін келесі психологиялық әдістемелер: 

Зерттеу жүргізу үшін біз сенімді әдістемелерді қолдандық, атап айтқанда: 

педагогикалық мамандықтар студенттерінің оқу іс-әрекетіне мотивтерін 

анықтау әдістемесі (М.М.Калашникова, В.Н.Косырев, О.В.Щекочихин 

бейімдеуі бойынша) (Қосымша А), «Креативтілік» тесті (Н.Вишнякова) 

(Қосымша Ә),  «Ойлау типін анықтау және креативтілік деңгейі» әдістемесі 
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(Дж. Брунер) (Қосымша Б), «Педагогикалық жағдайлар» әдістемесі 

(Р.С.Немов) (Қосымша В), Шығармашылық, жауапты шешімдер қабылдау 

қабілетін бағалау сауалнамасы (Қосымша Г) пайдаланылды.  

Педагогикалық креативтіліктің  құраушыларын диагностикалаудың 

жоғарыда аталған әдістемелерінен ӛзге педагогикалық креативтіліктің 

қалыптасуының жалпы кӛрінісін толықтырушы педагогикалық зерттеудің 

дәстүрлі әдістері, атап айтқанда,  әңгімелесу, бақылау, сауалнама, тестілеу де 

пайдаланылды.   

Бiз, зepттeу аясында болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптасуы дeңгeйiн aнықтaумeн бipгe, 

oлapдың бүгiнгi жoғapы oқу opындapындa, ocы бағытта бepiлeтiн дaяpлығынa 

дeгeн кӛзқapacын тaнып бiлдiк.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруға арналған 

тәжірибелік эксперимент жұмысы үш кезеңде іске асырылды: 

1. Анықтау кезеңі (2017-2018жж.)  

2. Қалыптастыру кезеңі (2018-2019жж.)  

3. Бақылау кезеңі (2019 – 2020жж.)  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру мақсатында педагогикалық эксперименттік жұмысты 

ұйымдастыру отандық ғалым Н.М.Ушакованың [201] зерттеулері негізінде 

келесі қадамдарда іске асырылды. Олар: 

- болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру үшін эксперименттік және бақылау топтарын таңдау, оқыту 

мазмұнын анықтау; 

- зерттеу болжамынан туындайтын ұсыныстарды барлық эксперименттік 

оқу топтарында жүйелі түрде жүзеге асыру; 

- зерттеудің жалпы болжамынан туындайтын ұсыныстардың орындалу  

дәрежесін жүйелі түрде бекіту; 

- әрбір эксперименттік топ бойынша ұсыныстардың орындалу дәрежесін 

мерзімді салыстыру; 

- барлық эксперименттік топтар үшін бірдей талдауды орындау және осы 

талдаудың нәтижелерін жалпылау негізінде анықтау (тексеру);  

- болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың тіркелген 

ӛзгерістерін жалпылау, мысалы, эксперименттік топтардың білім 

алушыларында педагогикалық креативтіліктің қалыптасуы кӛрсеткіштері. 

Aлынғaн нәтижeлepдi caлыcтыpу, тaлдaу жәнe жалпылау болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру 

дeңгeйiнiң ӛзгepici жaйлы тұжырымдамалық қopытынды жacaуғa мүмкiндiк 

бepдi (кесте 12-14, сурет 7-9). Зерттеу нәтижелерін нақты бағалау үшін 

оларды математикалық ӛңдеу қажет [202].  

 

 



105 

 

Кесте 12. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің мотивациялық құраушысының қалыптасу кӛрсеткіштері 

(анықтау кезеңі) 

Деңгейлері 

Эксперимент тобы (50) Бақылау тобы (52) 

Білім алушы 

саны 
% 

Білім алушы 

саны 
% 

Жоғары 12 24 11 21 

Орта 19 38 19 37 

Тӛмен 19 38 22 42 

 

 
Сурет 7 - Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің мотивациялық құраушысының қалыптасу кӛрсеткіштері 

(анықтау кезеңі) 

 

Кесте 13. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің когнитивтік құраушысының қалыптасу кӛрсеткіштері 

(анықтау кезеңі) 

Деңгейлері 

Эксперимент тобы 

(50) 
Бақылау тобы (52) 

Білім алушы 

саны 
% 

Білім алушы 

саны 
% 

Жоғары 10 20 9 17 

Орта 21 42 24 46 

Тӛмен 19 38 19 37 
 

 
Сурет 8 - Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің когнитивтік құраушысының қалыптасу кӛрсеткіштері  

(анықтау кезеңі) 
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Кесте 14. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің нәтижелік құраушының қaлыптacуы дeңгeйi 
 

Деңгейлері 

Эксперимент тобы (50) Бақылау тобы (52) 

Білім алушы 

саны 
% 

Білім алушы 

саны 
% 

Жоғары 8 16 7 14 

Орта 23 46 24 46 

Тӛмен 19 38 21 40 

 
Сурет 9 - Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің нәтижелік кoмпoнeнтiнiң қaлыптacуы дeңгeйi 

Кecтe 15. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін анықтау экcпepимeнтінің нәтижeлepi  

Деңгейлері 

Эксперимент тобы (50) Бақылау тобы (52) 

Білім алушы 

саны 
% 

Білім алушы 

саны 
% 

Жоғары 10 20 9 17 

Орта 21 42 22 43 

Тӛмен 19 38 21 40 

 

Анықтау эксперименті нәтижесінде (кесте 15) болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілікті кӛрсететін кәсіби әрекеттерді 

толыққанды орындай алмайтындықтарын кӛрсетті. Анықтау кезеңінде 

болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігінің 

мотивациялық, когнитивтік, нәтижелік құраушыларының қалыптасуын 

талдау барысында эксперимент тобында тӛмен деңгей кӛрсеткен білім 

алушылардың үлесі 38%, бақылау тобында 40% кӛрсетті. Орта деңгейдің 

кӛрсеткіші бір пайыздық ерекшелікпен эксперимент тобында 42%, бақылау 

топта 43% болды. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің қалыптасуының құраушылары бойынша эксперимент тобы 

20%, бақылау тобы 17% кӛрсеткіш кӛрсетті. Талдау нәтижесі екі топтың 

деңгейлер бойынша кӛрсеткіштері шамалас екендігі кӛрінеді. 

Анықталған кемшіліктер мен оларды түзету зерттеу жұмысымыздың 

қалыптастыру эксперименті үшін бағыт-бағдар болады. Анықтау 

эксперименті барысында болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілікті қалыптастыру барысына білім беру 
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бағдарламалары мазмұны зерделеніп, талданды. Сондай-ақ, мүмкіндіктер 

қарастырылды.  

 
Сурет 10 - Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін анықтау экcпepимeнтінің нәтижeлepi 

 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігі 

деңгейін айқындау үшін жүргізілген анықтау экспериментінің қол 

жеткізілген нәтижелері (сурет 10) қалыптастыру экспериментін ӛткізу 

қажеттілігін кӛрсетті.  

Анықтау эксперименті барысында алынған нәтижелерді тұтас 

жақсартуға, болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру үшін біздің пікірімізше «Жаңа ақпараттық 

педагогикалық технологиялар» элективтік курсының әлеуетін кеңінен 

пайдалану қажет.  

Экcпepимeнттiң қaлыптacтыpу кeзeңiндe жүpгiзiлгeн әңгімелесу, 

caуaлнaмaлар нәтижелереі cәйкec жoғapы oқу opындapындa (ЖOO) 

педагогикалық креативтілікті қалыптастыруға apнaйы caғaттapдың үлесі 

екендігін кӛрсетті.  

Тәжipибeлiк-экcпepимeнттiк жұмыc бapыcындa Қaзaқcтaн Pecпубликacы 

мeмлeкeттiк жaлпығa мiндeттi бiлiм бepу cтaндapттapы, Қaзaқcтaн 

Pecпубликacының бiлiм бepу тұжыpымдaмaлары, болашақ информатика 

мұғалімдерін даярлауға арналған білім беру бағдарламалары, элективтік 

пәндер каталогтары, жұмыс берушілердің пікірлері мен ұсыныстары 

қapacтыpылды.  

Қалыптастыру экспериментінің мақсаты:  болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін 

пәндерді оқытуда қалыптастыру әдістемесін іске асыру.  

Эксперименттің қалыптастыру кезеңінде тәжірибелік-эксперимент 

жұмысы ұйымдастырылып, оған келесі міндеттер белгіленді: тәжірибелік-

эксперимент жұмысының мазмұнын іріктеу; болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін 

пәндерді оқытуда қалыптастырудың қызметтік-үдерістік моделін іске асыру; 



108 

 

болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру мақсатында оқу үдерісіне ендірілген әдістеме тиімділігін 

анықтау; аралық кесінді бақылаулар арқылы болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігінің қалыптасуы деңгейіндегі 

ӛзгерістерден мәліметтер жинау; тәжірибелік-эксперимент үдерісінде 

кездескен мәселелер мен кемшіліктерді айқындау және оларды жоюдың 

жолдарын іздестіру іске асырылды. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда олардың мотивациялық 

бағытын ескере отырып, жеке кӛзқарас жағдайында қалыптастыру маңызды. 

Қалыптастырушы эксперимент «Акмеология: жеке және әлеуметтік 

жетістіктер негізі» элективтік курсы, «Информатиканы оқыту әдістемесі» оқу 

пәндері шеңберінде педагогикалық креативтілікті қалыптастыратын дәрістер 

мен семинарлар ӛткізуді және сол арқылы тиісті құндылық бағдарларын 

қалыптастыруды, сондай-ақ, «Жаңа ақпараттық педагогикалық 

технологиялар» авторлық әдістемесі бойынша сабақтарды қамтиды. Осы 

элективтік курс шеңберінде теориялық (дәрістер) және практикалық 

(семинар-практикумдар, семинар-талқылаулар) бӛлімдердің ара қатынасы 1:2 

құрады. 

Жүpгiзiлгeн пeдaгoгикaлық экcпepимeнт бapыcындa болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қaлыптacтыpудa 

«Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар» элeктивтiк куpcтapын 

oқыту кeлeci мaқcaттapды кӛздeдi: болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда жүйeлi бiлiм меңгерулеріне 

қoл жeткiзу; кәсіби ортада болашақта бәсекеге қабілеттілігінің басты 

кӛрсеткіші ретінде болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру.  

Қалыптастырушы кезең «Жаңа ақпараттық педагогикалық 

технологиялар» атты элективті курсын іске асырумен сипатталады, бұл курс 

болашақ информатика мұғалімдерінің кәсіби әрекетінде педагогикалық 

креативтілік ретінде кӛрініс табатын қажетті білім, білік, дағдыларының 

жиынтықтарын меңгеруге ықпал етеді. Сонымен қатар, курстың 

педагогикалық мәселелерді шешудегі ӛзіндік ерекшеліктері бар, атап айтсақ, 

креативті бағытталғандығы, ақпараттық технологиялардың тақырыптық 

мазмұнына икемділігі. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруда келесі дәріс түрлері іске асырылды: 

Модуль 1. Жаңа ақпараттық-педагогикадық технологиялар креативті 

педагогиканың философиялық және әдіснамалық негіздері.  

Тақырыбы:Креативті педагогиканың зерттеу пәні мен нысаны. 

1. Визуалдандырылған дәріс – ауызша ақпаратты визуалды түрде ұсыну. 

Дәрістер барысында пайдаланылған кӛрнекіліктер ауызша ақпаратты 

толықтырды, әрі ӛздері маңызды ақпараттың тасымалдаушысы ретінде 

кӛрініс тапты (сурет 11). 
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Сурет 11 – Визуалдандырылған дәріс материалының мысалы:  

R.A.Beghetto, J.C.Kaufman ұсынған креативтіліктің деңгейлері 

 

Модуль 1. Жаңа ақпараттық-педагогикадық технологиялар креативті 

педагогиканың философиялық және әдіснамалық негіздері.  

Тақырыбы. Креативті педагогика ғылым және оқу пәні ретінде. 

Креативті педагогиканың категориялық аппараты.  

2. Дәріс-кері байланыс - дәрістің бұл түрінде оқытушы шамамен 20 

минут оқыды. Содан кейін білім алушылар шағын топтарда лекцияға 

байланысты оқытушы ұсынған мәселелерді талдады. Форумда әр топтан 

таңдалған «спикер» осы сұрақтарға жауап берді. Ары қарай оқытушы 

тарапынан дәріс жалғастырылып, үзіліс кезінде студенттер одан әрі сұрақтар 

бойынша топтарда ӛз бетінше жұмыс істеді. 

Дәрістердің педагогикалық креативтілікті қалыптастырудағы әсері 

оларға берілген тапсырмалар мен мәселелер арқылы қол жеткізілді. 

Дәрісте болашақ информатика мұғалімдеріне ұсынылған 

тапсырмалардың түрлерін келтірейік: 

1. Тақтада алдын-ала жазылған 2-3 сұраққа жауап беріңіз. Дәріс 

жоспары сұрақтар түрінде де жазылуы мүмкін. Сабақ соңында білім 

алушылар жауаптарын салыстыра отырып оқиды. 

2. Дәріс жоспарын ӛзіңіз жасаңыз (қарапайым немесе күрделі). Сабақ 

соңында білім алушының жоспарлары оқылып, салыстырылды. 

3. Дәрістің негізгі мазмұнын дәптерлерде жазба жасаңыз (қысқаша 

немесе схемалық, кесте немесе символдық сурет түрінде). 

4. Креативтілікті зерттеген ғалымдардың еңбектерін сипаттаңыз. 

Кестедегі бос орындарды толықтырыңыз (кесте 16). Ұсынылған тапсырма 

кестенің бірінші жолы үлгі ретінде ұсынылды. 
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Кесте 16. Креативтілік мәселесін зерттеуші ғалымдар мен олардың негізгі 

идеялары 
р/с Зерттеуші 

туралы 

ақпарат 

Ғылыми ой-тұжырымдары мен зерттеу нәтижелері 

1 2 3 

1.  Г. Уоллес  

 (1858-1932) 

Креативтілік үдерістің хронологиялық ағымын қалыптастырды, 

келесі кезеңдерді ұсынды: дайындық, инкубация, түсіну және 

тексеру.  

2.  В.Келер  

(1887-1967) 

 

3.   Креативтік үдерістің бір бӛлігі ретінде әртүрлі идеяларды 

ұсыну барысында шешуші рӛл атқаратын бірнеше идеяларды 

құруға қатысты үдерістің құрылымын жасады. 

4.   .................. 

(1897-1987) 

 

5.  А. Кестлер 

................... 

Креативтік үдерістің табиғатын зерттеді. Архимед тәжірибесі, 

А. Кестлердің пікірінше, ........болды. Кестлер .......... кітабының 

негізін қалады. 

6.  Э.Торренс 

(1915-2003) 

Креативтілікті ............ хабарлау ретінде айқындайды.  

7.  ..................... Креативтіліктің алғашқы моделін жасау үшін қырықтан астам 

креативтілік анықтамаларды жинап, талдады. Модель тұлға, 

үдеріс, ӛнім және ортаны қарастыратын тәуелсіз 

айнымалыларды қамтиды (personality, process, product, press). 

Бұл модель креативтілікті зерттеудің жалпы іргелі негізіне 

айтарлықтай үлес қосты. 

8.  В.Гордон  

.............. 

Д. Принс  

.............. 

 

9.  ........... 

(1926-2005) 

және  

.......... 

(1913-1994) 

Медициналық дәлелдерге сүйене отырып, оң жарты шар 

ойлауды болжайды, ал сол жарты шарда – логика. Бұл 

ғалымдардың тағы бір зерттеуі екі жарты шар физикалық 

бӛлінген кезде креативтік мінез-құлық пен жетістіктердің 

тӛмендеуіне әкелетінін кӛрсетті. Нәтижесінде креативтілікті 

зерттеуге кіріктірілген тәсіл пайда болды. 

10.  ........................ Креативтілікті қазіргі жағдайда бұрын пайда болған және 

белгілі бір құндылыққа ие ӛнімнің құрылуы ретінде 

анықтайды. Ол мидың функционалдығын «ӛзін-ӛзі 

қалыптастыратын ақпараттық бет» деп жариялады және оны 

ӛнімді және креативті пайдалану үшін атериялық ойлау әдісін 

ұсынды. Э. де Боно латеральдық немесе вертикальды емес 

ойлау - бұл креативтіліктің ӛзегі, сонымен қатар оны игеруге 

және дамытуға болатын дағды екенін дәлелдейді 

 

6. Дәрістен ӛз тұжырымдарыңызды жасаңыз, мәселеге жеке 

кӛзқарасыңызды келесі шағын эссе түрінде кӛрсетіңіз. 

7. Дәріс соңында дәріс тақырыбына байланысты пікірталас үшін 

проблемалық сұрақтар ұсынылды. 



111 

 

 

Енді болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған практикалық 

сабақтардың мазмұнын қарастырайық. 

Практикалық сабақтарда болашақ информатика мұғалімдері 

педагогикалық модельдеу жағдайында жұмыстың әртүрлі аспектілерін 

игеруге мүмкіндік беретін практикалық жаттығулар жасау ұсынылды. 

Семинарлардың құрылымы дәріс материалдары негізінде  құрылды. Болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруды 

күшейту үшін семинарлар білім алушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктері 

мен олардың топтағы қарым-қатынастарының негізінде күрделіліктің ӛсу 

ұстанымы бойынша құрылды.  

Практикалық сабақ № 1 

Тақырыбы: Креативті білім беру үдерісі 

Мақсаты: оқытудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып, тақырып (бӛлім) 

бойынша сұрақтар мен тапсырмаларды тұжырымдай білу қабілетін 

қалыптастыру. 

Талқылауға арналған сұрақтар 

«Креативті білім беру», «оқыту», «оқыту», «креативтік оқу қызметі» 

ұғымдары - салыстырмалы сипаттама (жалпы және ерекше). 

Креативті білім беру әдістерінің мәні. «Тәрбие әдісі», «оқыту әдісі», 

«зерттеу әдісі» ұғымдарының салыстырмалы сипаттамасы. 

Оқыту әдістерінің жіктелуі:  

а) танымдық іс - әрекеттің сипаты бойынша;  

б) танымдық іс-әрекеттің белсенділігі;  

в) ұйымның қызметі бойынша;  

г) қорытынды сипаты бойынша. 

Креативті оқыту әдістері.  

Проблемалық және эвристикалық жағдайларды құру әдістері 

Информатиканы қашықтықтан оқытуда креативтілікті дамыту. 

Ӛзіндік жұмыс тапсырмалары 

Проблемалық, эвристикалық оқытудың графикалық моделін жасаңыз. 

Қашықтан креативті  оқытуды ұйымдастыру үшін сұрақтар 

құрастырыңыз. 

Тапсырмалар 

Оқу әдістерінің әртүрлі жіктелуі тұрғысынан мектеп информатика 

оқулығының сұрақтары мен тапсырмаларын талдау және бағалау. 

Әр түрлі оқыту әдістерін қолдана отырып, 5-9 сыныптарда 

информатиканы оқыту үшін  сұрақтар мен тапсырмаларды тұжырымдау: 

 а) білім кӛздері бойынша;  

б) танымдық іс - әрекеттің сипаты бойынша;  

в) қорытындылардың сипаты бойынша;  

г) ұйымдастыру тәсілі бойынша. 
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Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігі  

дидактикалық және коммуникативтік іс-әрекеттегі жаңалықтарды жасау 

қабілеті ретінде, сондай-ақ ӛзіне, оқушылармен ӛзара әрекеттесуге және 

жағдаяттарды шешуге шығармашылық қабілеттің бір түрі ретінде 

қалыптасты. Рефлексивті-инновациялық технологиялардың кӛмегімен 

болашақ информатика мұғалімінің тез ӛзгеретін жағдайларға бейімделуінің 

жоғары деңгейіне қол жеткізілді. Рефлексивті-инновациялық 

технологияларды қолдану креативтік білім беру ортасын құруға ықпал етеді, 

әрі онда келесі негізгі ұстанымдарды сақтауға болады. 

1. Болашақ информатика мұғалімдерін танымдық іс-әрекетте 

креативтілікке ынталандыру, ұсынылған оқыту мазмұнына немесе іс-

әрекеттерге эмоционалды және құндылық қатынасын қалыптастыру. 

2. Сұхбат, субъект-субъект ӛзара іс-қимыл қатынастарын құру. 

3. Білім беру үдерісінде  іздеу және ашу контекстін  қамтамасыз ету. 

4. Салыстыру, дәлелдеу, таңдау жасау, негіздеу, ұсыну және ӛз нұсқасын 

іске асыру сияқты іс-әрекеттерді ұсыну. 

5. Сабақтарды ұйымдастырудың негізгі формалары: зерттеулер, 

эксперименттер жүргізу; проблемалық міндеттер мен жағдайларды шешу, 

жобаларды қорғау және т.б.. 

Осы орайда, болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық   

креативтілігін қалыптастыруға ықпал ететін креативті білім беру ортасын 

құрудың мүмкін жолдарын қарастырайық. 

Креативті білім беру ортасының сипаттамалары: 

1) креативті білім беру ортасы әрбір білім алушы үшін жеке, оның 

сұраныстарына, ұмтылыстарына, қажеттіліктеріне икемді ден қоятын, оның 

құндылықтар жүйесіне, мотивтеріне сүйенетін және ӛзін-ӛзі ұйымдастыру 

қабілетіне ие жеке кеңістік болып табылады.  

2) ізгілендіру креативті білім беру ортасын жобалаудың жүйе құраушы 

факторы болып табылады. Бұл ізгілендірудің негізгі кӛрінісі жеке тұлғаның 

дамуы болып табылатындығымен негізделеді. Бастапқыда педагогикалық 

креативтілікке бейімділігі әр білім алушыға тән деп саналады.  

Бірақ ол ӛсетін, оқытылатын, тәрбиеленетін ортаның әсері, кӛптеген 

тыйымдардың, әлеуметтік үлгілердің болуы педагогикалық креативтіліктің 

кӛрінісін баяулатады. Сондықтан кӛбінесе педагогикалық креативтіліктің 

қалыптасуына оң серпін беру үшін білім алушыны орта мектепте алған алған 

психологиялық кедергілерден босату жеткілікті. Білім беруді ізгілендіру бұл 

үдерісте жетекші рӛл атқаруы керек. 

3) Педагогикалық креативтілік қалыптастырылатын орта белгісіздіктің 

жоғары дәрежесіне, әлеуетті кӛпнұсқалылыққа және белгісіздікке ие болуы 

тиіс. Белгісіздік білім алушыларды дайын бағдарларды пассивті қабылдауға 

емес, креативті бағдарларды белсенді іздеуге жұмылдырады, ал 

әмбебаптылық оларды табу мүмкіндігін қамтамасыз етеді, қиялдың 

шығармашылық белсенділіктің дамуын ынталандырады. 

4) Креативті білім беру ортасы үлкен еркіндік дәрежесіне ие болуы 
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тиіс. Еркіндіктің ерекше нысаны белсенділік болып табылады. Алайда, 

креативті білім беру ортасы болашақ информатика мұғалімінің 

шығармашылық қабілеттерін іске асыру және дамыту үшін еркіндік беріп 

қана қоймай, білім алушының ішкі еркіндігін еңсеруге де ықпал етуі тиіс. 

Білім алушылардың ішкі бостандығының болмауы, біріншіден, оларға әсер 

ететін сыртқы және ішкі күштерді түсінбеуде, екіншіден, педагогикалық 

креативтілікке бағдарланудың болмауында, педагогикалық іс әрекеттегі 

дидактикалық және коммуникативтік оқиғалардың қолайсыз бағытын 

ӛзгерте алмауда, жағдайдан шығуға ұмтылыстың азаюына әкеледі. 

Осылайша, болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыруда  оны еркін ортада әрекет етуге үйрету 

маңызды.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруда білім 

алушылар қойылған мақсатқа жету жолдарын таңдау еркіндігіне ие болып 

қана қоймай, ӛздері де білім беру мақсаттары жүйесін қалыптастыруға, 

мақсат қоюға белсенді қатысатын орта шынайы креативті болып табылады. 

Бірақ мұндай іс-шараларға білім алушылар арнайы дайындалды. Сондықтан 

ЖОО-ның білім беру ортасы педагогикалық креативтілікті дамыту үшін 

қажетті мынадай негізгі талаптарға сәйкес келуі тиіс деп тұжырымдаймыз: 

- білім алушылардың іс-әрекеттерін, олардың ой-пікірінің барысын, 

таным жолдарын реттейтін ережелердің болмауы; білім алушыларға 

еркіндік пен дербестік беру; 

- барлық қажетті мәліметтерді алуды қамтамасыз ететін үлкен 

ақпараттық қордың болуы; 

- педагогикалық шығармашылық қызметтің оң озық үлгілерінің болуы 

және оның нәтижелерін бағалау мүмкіндігі; 

- үлгілі емес нәтижеге қол жеткізуге ұмтылу арқылы 

ынталандырылатын белсенді іздестіру қызметі барысында әрбір білім 

алушының шығармашылық әлеуетін барынша ашу үшін жағдай жасау; 

- шығармашылықтың еркін ахуалын құруға мүмкіндік бермейтін 

уақыт шектеулерінің болмауы. 

- болашақ информатика мұғалімдердің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың ӛзіндік ерекшеліктерін анықтау креативтілікті болашақ 

информатика мұғалімінің креативтік іс-әрекетінің тиімділігін қамтамасыз 

ететін тұлғаның кіріктірілген дамымалы сипаты ретінде, әр түрлі кәсіби оқу 

іс-әрекетінде креативтік ӛзін-ӛзі жүзеге асырудың кӛрінісі ретінде 

қарастыруға мүмкіндік береді. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда келесілер 

басшылыққа алынды: 

1) білім алушының ӛзі болуға ұмтылысын, оның ӛзінің «Мен» сӛзін 

тыңдай білуі және оның педагогикалық іс әрекеттегі дидактикалық және 

коммуникативтік мәселелердің шешудегі кӛзқарастары мен шешімдерін 
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кӛтермелеу; 

2) білім алушының жеке басына, оның бірегейлігіне, даралығына құрмет 

кӛрсету; 

3) педагогикалық креативтіліктің құндылығына сүйену;  

4) пікірталастарды дұрыс жүргізу; сынға тыйым салу;  

5) білім алушылардың тәуекелге бейімділігін, бірегей іс-әрекеттері мен 

мәселелердің шешімдерін іздестіру бағыттарын ынталандыру;  

6) бастамаға, дербестікке сүйену, білім алушының ӛзін-ӛзі жетілдіруге, 

ӛзін-ӛзі бағалауға, ӛзін-ӛзі танытуға, саналы белсенді ӛзіндік ұмтылысын 

кӛтермелеу; 

7) білім алушылардың ӛзін-ӛзі анықтау, ӛзін-ӛзі ұйымдастыру, мақсат 

қою, креативтілік, мақсаткерлік, рефлексия және т.б. сияқты 

ұйымдастырушылық іс-әрекет қабілеттерін дамыту; 

8) қиялға бейімділікті, ойдың ұшқырлығын ынталандыру; 

9) білім алушының тұрақты белсенділігін қамтамасыз ететін әдістерді 

пайдалану, мысалы, жаңа білімді ӛз бетінше меңгеруге ынталандыратын 

оқытудың проблемалық әдісін қолдану; 

10) уақыт тапшылығы және шектеулі құралдар жиынтығы 

жағдайында жаңа, тың емес шешімдерді іздеуді талап ететін қызметтің 

тӛтенше жағдайларын модельдеу; 

11) мүмкін болатын шешімдердің (болжамдардың) барынша кӛп санын  

білім алушылардан дербес шығармашылық шешімдер, ӛзіндік шешім 

қабылдауды талап ететін жағдайларды жасау. 

Оқыту әдістері - оқушылардың білім беру мазмұнын дұрыс игеруін, 

ақыл-ой күші мен ерекше қабілеттерін дамытуды, олардың ӛзін-ӛзі 

тәрбиелеуі және ӛзін-ӛзі тануы құралдарын қамтамасыз ететін ұстаз бен 

шәкірттің дәйекті әрі ӛзара байланысты әрекеттерінің жүйесі. Оқыту әдістері 

оқудың мақсатын, оны меңгеру амалдарын және оқыту субъектілерінің ӛзара 

әрекеттесу сипатын кӛрсетеді.  

«Креативтік мәселелердің стандартты емес тиімді шешімдерін алу 

әдістемесі» атты 3-ші модульде практикалық сабақтарды ұйыидастыруда 

келесі оқыту формалары мен тапсырмалары іске асырылды. 

Жоғарыда аталған жағдайларды жүзеге асырудың тиімді құралдарының 

бірі - педагогикалық креативтілікке психологиялық дайындық. 

Психологиялық тренинг - бұл білім алушылардың топтық ӛзара 

әрекеттесуінде модельделген ӛмірлік тәжірибені алу және түсіну арқылы 

оқыту. Мұндай модельдеу ойын әдістері мен пікірталастар арқылы жүзеге 

асырылады. 

Тренинг білім мен дағдыларды ӛзгермейтін түрде берумен шектелмейді, 

ол зерттелген шындықпен тікелей байланыс орнатуға, ӛз тәжірибеңізден 

үйренуге мүмкіндік жасауды білдіреді. Болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда оң нәтижеге қол жткізуге 

мүмкіндік беретін әр түрлі бағыттағы кӛптеген тренингтер бар: 

мотивациялық тренинг, коммуникативті дағдылар мен іскерліктер тренингі, 
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кӛшбасшылық тренинг, ӛзіне деген сенімділікті қалыптастыру тренингі, 

толеранттылық тренингі және басқалар. Әр тренингтің мақсаттары мен 

міндеттері бар. Мақсаттар мен міндеттерді нақты анықтау бізге оқу 

бағдарламасын дұрыс құруға, тиісті тапсырмалар мен жаттығуларды 

таңдауға мүмкіндік берді.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған тренинг әдістемесін 

сипаттайық. 

Алдымен қатысушыларды бір-бірімен және жүргізушімен таныстыру 

іске асырылды. Мұнда әрі қарайғы жұмысқа кедергі келтіретін 

психологиялық қорғау тетіктерін қауіпсіз түрде жұмыс істеуге мүмкіндік 

беретін пәндік сәйкестендіру технологиялары қолданылды. Тақырыппен 

жұмыс сонымен қатар эмпатияның пайда болуына ықпал ететін кеңесші мен 

тұтынушының рӛлдік ұстанымдарын еңсеруге мүмкіндік беретін 

шығармашылық қорларды жандандыруға ықпал етті. Бұл кезеңде жұмыс 

негізінен жұпта жүргізілді, содан кейін топтағы жұмыс нәтижелері 

талқыланды. 

Ӛзара әрекеттесудің бұл формасы қатысушылардың ӛзара келісімі 

бойынша жұптар құруға мүмкіндік берді, бұл ӛз кезегінде қатысушылар мен 

топ ішіндегі бірлестік арасында оң қарым-қатынас орнатуға ықпал етеді. 

Тренингтердің екінші бӛлімі педагогикалық жағдайларды рӛлдік модельдеу 

технологияларын қолдану негізінде құрылды. Бұл бӛлімнің мақсаты болашақ 

информатика мұғалімдеріне педагогикалық байланыс орнатудың және 

ақпарат жинаудың негізгі дағдыларын қалыптастыру болды. Бұл кезеңде 

белсенді тыңдау мен қолдау кӛзқарасын қалыптастыруға ерекше назар 

аударылды. Бұл жұмыс түрінің ерекшеліктері білім алушыларды ашықтық 

пен ӛзін-ӛзі кӛрсету еркіндігінің болуын қамтамасыз етеді. Бұл ұстаным 

дұрыс байланыс формаларын құру технологияларын қолдана отырып 

жасалды. Сондай-ақ, осы кезеңде болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін маңызды құраушысы болатын дидактикалық 

іс-әрекеттерді орындау технологиялары қолданылды, бұл оларды әрі қарай 

кәсіби қызметте тиімді пайдалану үшін маңызды ұстанымдарды қысқа 

мерзімде біріктіруге мүмкіндік береді.  

Соңғы кезеңде орта мектепте оқытуды ұйымдастырудың әртүрлі 

формаларын қолдана отырып, білім беру үдерісін іске асыру дағдыларын 

дамытуға ерекше назар аударылды.  Бұл жұмыс модельдендірілген 

педагогикалық жағдайлар түрінде ӛтті, оған топтың барлық мүшелері 

белсенді қатысып, әр тренинг соңында нәтижелерді талдады.  

Сонымен қатар, тренингтер барысында ми шабуылы әдісі іске 

асырылды.  

Миға шабуыл әдісі. 

Дұрыс ұйымдастырылған ми шабуылы үш міндетті кезеңнен тұрады. 

Кезеңдер оларды ұйымдастыру және жүргізу ережелерімен ерекшеленеді: 
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Мәселені белгілеу. Алдын-ала кезең. Осы кезеңнің басында мәселе нақты 

тұжырымдалуы керек. Шабуылға қатысушыларды іріктеу, жүргізушіні 

анықтау және қатысушылардың басқа рӛлдерін қойылған мәселеге және 

шабуылдың таңдалған әдісіне байланысты бӛлу бар. Идеяларды 

қалыптастыру. 

Негізгі кезең, бүкіл ми шабуылының сәттілігі кӛбіне осыған байланысты. 

Сондықтан осы кезеңнің ережелерін сақтау ӛте маңызды: бастысы - идеялар 

саны. Ешқандай шектеулер жасамаңыз. Сынға толық тыйым салу және 

айтылған идеяларды кез-келген (соның ішінде оң) бағалау, ӛйткені бағалау 

негізгі міндеттен алшақтатады және шығармашылық кӛзқарасты бұзады. 

Ерекше және тіпті абсурдтық идеялар құпталады. Кез-келген идеяны 

біріктіріп, жетілдіру ұсынылады. 

Идеяларды топтастыру, іріктеу және бағалау. Бұл кезең жиі 

ұмытылады, бірақ ол ең құнды идеяларды бӛліп кӛрсетуге және ми 

шабуылының соңғы нәтижесін беруге мүмкіндік береді. Бұл кезеңде, 

екіншісінен айырмашылығы, бағалау шектелмейді, керісінше, құпталады. 

Идеяларды талдау және бағалау әдістері әртүрлі болуы мүмкін. Бұл кезеңнің 

сәттілігі қатысушылардың идеяларды іріктеу және бағалау критерийлерін 

қаншалықты «бірдей» түсінетініне тікелей байланысты. 

Талқылау үшін келесі сұрақтар ұсынылды: «Сабақтың (оқу сабағының) 

таңдалған үзіндісін ӛткізу кезінде алдыңызға қандай мақсаттар мен міндеттер 

қоясыз?», «Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге неғұрлым сәйкес 

келетін қандай білім беру технологиясын таңдайсыз?», «Оқушылардың 

қызметін бағалау критерийлері қандай болады?».  

Педагогикалық жағдаят 1. 

Сабақ барысында сынып жетекшісі оқушының анасымен оның оқуы,  

мінез-құлқы және т.б. туралы әңгімелесті. Анасы мұғалімдердің алдында 

ӛзінің кінәсін және ұлының мінез-құлқын қандай да бір жолмен түзетуге 

дәрменсіздігін түсініп жылады. Мұғалімдер бӛлмесіне кірген мұғалімдер бұл 

әңгімені кӛрді және әркім білім алушының қателіктерінің тізімін 

толықтыруға, оның барлық тәртіп бұзушылықтарын еске түсіруге тырысты. 

Мұғалімдердің ешқайсысы жанашырлық танытпады, жақсы сӛз айтқан жоқ. 

Жасӛспірім басын тӛмен түсірді, бірақ оның бетінде кішіпейілділік пен 

ӛкініш жоқ, керісінше таңдану мен ашулану болды. Сынып жетекшісі: 

«Сенің қайда бара жатқаныңды түсіндім, мұғалімдердің саған қалай 

қарайтынын кӛрдің бе? Анаңды жылауға дейін жеткіздің, ал саған бәрібір 

сияқты» деді ашулы кейіппен. Оқушы сынып жетекшісіне ашулана қарап, 

ұстаздар бӛлмесінен шығып кетті. 

Талқылау үшін сұрақтар: 

Сынып жетекшісіне қазіргі жағдайды қалай түзетуге болады? 

Болашақта осындай жағдайдың алдын алу үшін ӛзін қалай ұстау керек? 

3. Пікірталас. 

Уақыты-5 мин. 
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Әр микро-топтан бір кӛшбасшы, сонымен қатар сабақтың қалған 

қатысушыларын талқылауға тарту. 

II кезең. Практикалық тапсырманы орындау нәтижелері бойынша 

дӛңгелек үстел. 

Уақыты-5 мин. 

Болашақ информатика мұғалімдері талқылауға белсенді қатысты, олар 

проблемалық, дамушы және символдық-контекстік оқыту технологияларын 

енгізуді ұсынды, бірқатар даму мақсаттары мен міндеттерін қойды, 

бақылаудың негізгі ұстанымдарын тұжырымдады. Ми шабуылы кезінде білім 

алушылардың белсенділігі біркелкі болмады: алғашқы 15 минутта 

жауаптардың бір нұсқасы ұсынылды, үзілістер ӛте ұзақ болды, ал одан әрі 

белсенділік жүйелі түрде артып, нұсқалар саны едәуір артты.  

Үшінші кезеңде іскерлік және ұйымдастырушылық-әрекеттік ойындар 

ӛткізілді. Осы ойындар барысында сабақ үзінділерінің жағдайлары мен 

шарттары теориялық тұрғыдан модельденді. Білім алушылар бұл 

үзінділердің әртүрлі модельдері мен нұсқаларын ұсына отырып, ынталы 

жұмыс жасады. Сонымен қатар, рӛлдік тренинг болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруға оң нәтижеге 

қол жеткізуге болатындығын кӛрсетті.  

Бұл тренинг, шын мәнінде, педагогикалық іс-әрекеттің жағдайларын 

практикалық модельдеуді ұсынды. Болашақ информатика мұғалімдері сабақ 

үзінділерін ұсынды. Олар оқушылардың іс-әрекеттерін ұйымдастырды, 

олардың рӛлін топтағы студенттер атқарды және алған білімдерін бақылау 

тәсілдерін игерді. Әрбір үзіндіден кейін бірлескен талқылау жүргізілді, онда 

педагогикалық қызмет пен аудиториямен ӛзара әрекеттесу стратегиялары 

талданды. 

Ақыл-ой, шабуыл, проблемалық жағдайларды бірлесіп талқылау және 

шешу барысында білім алушылар ауызша ӛзін-ӛзі кӛрсету, сондай-ақ 

жинақталған практикалық тәжірибені жалпылау және жүйелеу 

қажеттілігімен кездесті. Сонымен қатар, әр қатысушы ӛзін мүмкіндігінше 

ерекше етіп кӛрсеткісі келді және ол үшін маңызды практикалық нәтиже 

алғысы келді (ӛз стратегиясын білу, оқу әдістерін игеру, жеке шектеулерді 

жеңу жолдары және т.б.).  

Жоғарыда аталған педагогикалық креативтілік параметрлер бойынша 

кӛрсеткіштердің ӛсуін дәл осылай түсіндіруге болады. Білім алушылар 

алдында оқытудың белсенді әдістері арқылы қойылған міндеттер, егер 

олардың әрқайсысы инновациялық, стандартты емес кӛзқарас танытса және 

бірлескен талқылауға белсенді қатысса ғана шешілетіндігін кӛрсетті. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруда 

эвристикалық ойындар практикалық сабақтарда тиімді іске асырылып, оң 

нәтижелерге қол жеткізілді. 

Ұсынылған эвристикалық ойын 2-3 сағатқа есептелді. Нәтиже оның 

қатысушыларының пікірталас-дауда талқыланатын мәселелерге деген 



118 

 

қызығушылығына байланысты болды. Мысалы, болашақ информатика 

мұғалімдеріне келесі сұрақтар бойынша пікірталастар ұйымдастырылды:  

1. Креативті, бәсекеге қабілетті тұлға ретіндегі идеалым қандай? 

2. Креативті, интеллектуалды және бәсекеге қабілетті информатика 

мұғалімінің ерекшеліктері қандай? 

3. Креативті, зиялы және бәсекеге қабілетті тұлғаның ӛзін-ӛзі дамыту 

үдерісінің сипаты қандай болады?  

4. Білім берудің әлемдік кірігуі жағдайында  ӛзін креативті, 

интеллектуалды, бәсекеге қабілетті информатика мұғалімі ретінде қалай 

жүзеге асыруға болады? 

Ойынға қатысушылардың рӛлдері мен міндеттері келесідей белгіленді: 

Ойынның иесі, әдетте, оқұыту, ол ойын, ойынның негізгі кезеңдері, 

оның қатысушыларының міндеттері туралы баяндады. Ол ойын барысын 

дұрыс бағытқа бағыттап, қатысушылардың белсенділігін ынталандырды 

және пікірталас-даудың дұрыстығын бақылап, соңында қорытындылады. 

Пікірталасты жүргізетін екі бәсекелес команда (7-10 білім алушы) - жоғарыда  

аталған мәселелер бойынша пікір таластырды.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруға ӛзін арналған креативті тапсырмаларды орындауды 

пікірталас-дауға қатысушыларды бағалайтын сарапшылар пікірталасқа 

қатысушылардың пікір білдіру логикасын, пікірдегі аргументтерді 

басшылыққа алды. 

Эвристикалық ойын келесі кезеңдерде іске асырылды: 

Бірінші кезең-ұйымдастырушылық. Бұл кезеңде кӛшбасшы бәсекелес 

командаларды құрады. Жүргізуші (оқытушы) эвристикалық ойынның 

мақсаттары мен ережелері туралы түсіндірді. Екі бәсекелес және бір-бірімен 

пікірталас-дау топтарын құрумен қатар, жалпы және оның жеке 

қатысушыларының дау-пікірталас жүргізу тиімділігінің дәрежесін 

бағалайтын сарапшылар тобы құрылды. Сонымен қатар, сарапшылар  - 

тиімділікті бағалау критерийлерін әзірледі және командалар ӛзара жүргізетін 

пікірталас-даудың сәттілігін бақылады. Критерийлер ретінде, мысалы, 

келесілер белгіленді: 

а) педагогикалық пайымдау мен қорытындының дәлелділігі мен 

қисындылығы; 

б) дау жүргізу тәсілдерін қолданудың әртүрлілігі мен тиімділігі; 

в) сұрақтар қоя білу және т.б. екінші кезең.  

Екінші кезең. Пікірталасты ӛрістету кезінде бәсекелес командалар 

даудың жаңа күтпеген стратегиясын ойластыру және табу, пікірталасты 

дұрыс бағытқа бұру үшін үзіліс алу ұсынылды. Үзіліс кезеңінде командалар 

жаңа бірегей идеяларды әзірлеу мақсатында эвристикалық әдістерді («ми 

шабуылы», эмпатия, инверсия, негізгі мәселелер, ұйымдастырылған 

стратегиялар, кездейсоқ бірлестіктер және т.б.) кеңінен пайдалана алды. 

Үшінші кезең - эвристикалық ойынды қорытындылау. Бұл кезеңде 

сарапшылардың әрқайсысына пікір білдіруге мүмкіндік берілді, олар 
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ӛздерінің бағалауларының критерийлері, пікірталас-дауға қатысушылардың 

сӛйлеген сӛздерінің нәтижелері ретінде негізделді. 

Қорытындылай келе, эвристикалық ойынды ұйымдастырушы оқытушы  

оның барысына, артықшылықтары мен кемшіліктеріне, болашақта ескерілуі 

керек сәтті, даулы және сонымен бірге шығармашылық жағдайларға назар 

аударуды ұсынды.  

Ғылыми әдістемелік әдебиеттерде болашақ мұғалімдердің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруға арналған креативті оқыту 

әдістері мен оқу жаттығулары кӛптеп кездеседі.  Зерттеу барысында 

жоғарыда аталған оқыту әдістерінен бӛлек оқу-кәсіби тапсырмалардың 

болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруда тиімді екендігі белгілі болды.  

Мысалы, информатика мұғалімінің креативтік қабілеттілігін анықтауға 

арналған сабақтың видеоүзіндісін талдау; білімді бағалау мен бақылаудың 

дәстүрлі емес формаларының сипаттамасын әзірлеңіз (викторина сабақ, ойын 

сбақ, «Кім? Не? Қайда?» ойыны т.б.) 

Қалыптастыру экспермиенті барысында болашақ информатика 

мұғалімінің педагогикалық креативтілігінің құраушыларын қалыптастыру 

әдістемесін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде іске 

асырудың оң нәтижелерге қол жеткізуге болатындығы анықталды.  

Енді болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыруда «Жаңа ақпараттық педагогикалық 

технологиялар» элективтік курсын оқыту әдістемесінен мысалдар келтірейік. 

Цифрлық сторителлинг технологиясы. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру мақсатында цифрлық сторителлинг технологиясын 

пайдалануды білім алушылардың ой ұшқырлығын қалыптастыру мақсатында 

келесі тапсырмалар ұсынылды. 

1. Оқиғаны аяқтаңыз.  

Цифрлық сторителлинг «Педагогикалық технология». 

Ерте заманда Білім патшалығында Педагогика атты ғалымның үш ұлы 

ӛмір сүріпті. Олар: Оқыту, Тәрбиелеу мен Дамыту еді. Оқыту үнемі ізденіп, 

кітап оқып, әлемнің ең ірі кітапханаларын аралап, ӛнер іздеуді мұрат етіпді. 

Ортаншы ұл Тәрбиелеу айналасына ізгілік нұрын шашып, табиғатпен 

үйлесімділікте, үлкенге ізет, кішіге құрмет кӛрсете қмір сүру салтын 

ұстаныпты. Ал кенже ұл Дамыту алдыңғы ағаларының ең жақсы қасиеттерін 

бойынша сіңіріп, ӛзінің даралығымен, алға ұмтылғыштығымен 

ерекшеленіпті.  

Күндердің күнінде олардың жаймашуақ ӛмірін ӛзгертуге ықпал еткен 

бір оқиға болды. Ол .... . 

2. Оқиға желісін жалғастырыңыз: 

Орыс ғалымы  - 7 аксиома – түзету – үш жағдай – САК – 16 түрлі себеп. 
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Цифрлық сторителлинг технологиясы бойынша практикалық сабақ 

тапсырмасы ретінде білім алушылардың ӛздеріне видеомен толықтырылған 

цифрлық сторителлинг әзірлеу тапсырмасы берілді (сурет 12). 

 
Сурет 12 - «Информатика қаласына саяхат» цифрлық сторителлингі 

мысалы 

Квест технологиясы. 

 Квестті ойынның интеллектуалды түрі ретінде анықтауға болады, оның 

үдерісі арнайы дайындалған бӛлмеде ӛтеді, одан квест қатысушылары 

тапсырмаларды шешу арқылы шығуы керек. Мұндай ойын тәжірибесінің 

ерекшелігі-қатысушылар жаңа жағдайларға тез бейімделіп, күтпеген 

жағдайларда шешім қабылдауы керек.  

Квест сабақты ӛткізу формасы ретінде білім алушыларға іс-әрекеттің 

белсенді қатысушысы болуға, бір-бірімен шығармашылық қарым-қатынас 

жасауға, жалпы мәдени және кәсіби құзіреттіліктерді, сондай-ақ болашақ 

мамандарға қажет маңызды жеке қасиеттерді дамытуға мүмкіндік береді: тез 

шешім қабылдау, белгісіздік жағдайында әрекет ету, топтық жұмыс 

дағдылары, шығармашылық ойлау және т.б. [203]. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруда 

практикалық сабақ барысында орындалған квест-ойынды қарастырайық. 

 

«Педагогикалық идеялар лабиринті» квест-ойыны 

Мақсаты: болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастыру. 

Құрал-жабдықтар: әдістемелік әдебиеттер (Білім туралы Заң, 

әдістемелік ұсыныстар), тапсырмалар, әріптер, үстел, қаламдар, қағаз, карта, 

ноутбук, маркерлер. 

Ойын барысы 

Үстелде «Мен – кәсіпқоймын», «Шеберлік және іздеу», «Педагогикалық 

трибуна», «StartКвест» тақырыптық блоктары (станциялары) бойынша 

конверттердегі ойын жабдықтары мен тапсырмалар жатыр. Білім алушылар 

тапсырманы орындау кезінде (ребустар, жұмбақтар, сұрақтар, тесттер және 

т.б.) келесі тапсырманы анықтайтын кеңестер алады. 

Әр станцияда (блокта) тапсырманы дұрыс орындағаннан кейін 

қатысушылар әрпі бар конверт алады, оның соңында тосын сый орналасқан 
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жерде - «Болашақ информатика мұғаліміне пайдалы кеңестер» деген сӛз 

жасалады. 

Квесті толық орындау үшін білім алушылар тиісті тапсырмаларды дұрыс 

орындап келесі станциялардан ӛтуі тиіс: 

Ребус – рұқсаттама 

Тапсырма 1. «Сипаттама бойынша ұғымды анықта» 

Тапсырма 2. «Профи». Интербелсенді «миға шабуыл» әдісін қолдана 

отырып, болашақ информатика мұғалімінің негізгі кәсіби құзыреттіліктерінің 

тізімін жасаңыз (бір сӛзбен айтқанда – сын есім). 

Кеңестер: әдістемелік ұсынымдардың атауы (брошюралар), әдебиет 

(кодекс, бағдарлама); ноутбук, скриншот. 

«Шеберлік және іздеу» 

«Педагогикалық сынақ» тапсырма-тесті 

«Педагогикалық трибуна». 

«Ассоциация» сӛзі: ұсынылған сӛздер-ассоциация терминді анықтайды. 

«Педагогикалық дайджест» тапсырмасы: педагогты педагогикалық 

дайджестте білу; «Менің ӛмірлік бағдарым– информатика мұғалімі болу» 

эссе жазу. 

Үзіліс 

«Әсем әуен» 

Білім алушылар шаршауды жеңілдету, ақыл-ой қабілеттерін арттыру, 

шығармашылықты дамыту, эмоционалды күйзелістің алдын алу, жағымды 

эмоционалды жағдайды қалыптастыру әдістері мен әдістерімен түрде 

танысады. Тыныс алу медитациясы: терең және тыныштандыратын тыныс 

алу жаттығуларын орындау. 

«Визуализация» тапсырмасы: мәтінді музыкалық сүйемелдеумен 

тыңдау.  

Енді болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру 

мақсатында ұйымдастырылған практикалық сабақтарда жиі пайдаланылған 

жаттығуларды қарастырайық: 

«Заттарды қолдану» жаттығуы. 

Мақсаты: шығармашылық зияткерлікті дамыту. 

Материалдар: қағаз қыстырғыш, тышқан құрылғысы, қарындаш және 

т.б. 

Уақыты: 10-15 минут 

Процедура: екі минут ішінде компьютердің тышқан құрылғысын басқа 

мақсаттарда қолдануға арналған кӛптеген құралдарды тауып, оларды жазып  

алыңыз.  

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1. Қарапайым және таныс заттарға жаңа функцияларды ойлап табу қиын 

болды ма? 

2. Бұл жаттығуды орындау барысында не ойладыңыз? 
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Сурет 13  - «Инновациялық технологиялар және олардың ӛлшемдері» 

тақырыбы бойынша жасалған веб квест кӛрінісі 

(https://www.learnis.ru/edit/323411) 

 

Квест технологиясының цифрлық технологияларға негізделген веб квест 

формасы болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруда кеңінен пайдаланылды. Практикалық сабақтар барысында 

білім алушылар оқытушы тарапынан ұсынылған веб квесттерді шешіп, 

шағын топтарда жұмыс жасады. Сонымен қатар, дәріс мазмұндары  бойынша 

үй тапсырмасы ретінде шағын веб квесттерді құрастыру тапсырмаларын 

орындады. 

 

Электронды портфолио технологиясы. 

Тапсырма 1. 

Практикалық сабақтарда әзірлеген оқу тапсырмаларыңыздың жауаптарын 

электронды портфолиоға орналастырыңыз. 

 
Сурет 14 - Білім алушының электронды портфолиосы үлгісі 

 

Практикалық сабақ  

Сабақтың тақырыбы: «Педагогикалық технология» ұғымына жалпы 

түсінік. 

https://www.learnis.ru/edit/323411


123 

 

Мақсаты: Білім алушыларда педагогикалық технология ұғымының мәні 

туралы түсіндік қалыптастыру. 

 

Практикалық тапсырмалар 

Learningapps.org дидактикалық тапсырмалар құрастыруға арналға 

онлайн платформасында «Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар»  

 
Сурет 15 - Тапсырма үлгісі (https://learningapps.org/display?v=p0hydd0sn20) 

 

элективті курсының тақырыптарына сәйкес жаттығулар дайындалды. 

«Педагогикалық технология» ұғымына жалпы түсінік тақырыбына сәйкес 

берілген анықтамалардың авторларын табу тапсырмасы берілді. Тапсырмада 

білім алушылар берілген анықтамаларға дұрыс авторлардың атын қойып, 

жаттығуды орындауы тиіс:  

«Педагогикалық технологиялардың негізгі құраушылары» және «ойын 

технологиясы» тақырыптарына сәйкес бос орындардың орнын толтыру 

ойыны дайындалды, тапсырма бойынша білім алушылар берілген бос 

орындарды дұрыс сӛздермен толықтыруы тиіс:  

 

 
Сурет 16 - Тапсырма үлгісі (https://learningapps.org/display?v=p7i7rs31c20) 

 

https://learningapps.org/display?v=p0hydd0sn20
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Технологиялық карта тақырыбы бойынша В.Монаховтың болжауды 

құру аксиомаларын ретпен қою жаттығуы берілді. Тапсырмаға сәйкес 

берілген 7 аксиоманы ретімен орналастыру қажет.  

 
Сурет 17 - Тапсырма үлгісі (https://learningapps.org/display?v=p903qyag320) 

 

Сонымен қатар, жіктеу ойыны негізіндегі жаттығуда «Білім жүйесінің 

түсініктері» мен «Педагогикалық технологиялардың негізгі мақсаттарының» 

түсіндірмелеріне атауларын орналастыру арқылы жіктеу тапсырмасы берілді. 

  

 
 

Сурет 18 - Тапсырма үлгісі (https://learningapps.org/display?v=pjovp864c20) 

 

«Креативті педагогикалық технология және оны іске асыру» 

тақырыбын бекіту мақсатында «Кім миллионер болғысы келеді?» зияткерлік 

ойынының негізінде дайындалған жеңілден қиынға бағытталған деңгейлес 

сұрақтар дайындалды.  

 

https://learningapps.org/display?v=p903qyag320
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Сурет 19 - Тапсырма үлгісі (https://learningapps.org/display?v=pq7bcpvja20) 

 

Тапсырма 2. Педагогикалық жағдаяттарды шешіңіз: 

Педагогикалық жағдаят № 2. 

7-сынып оқушысы информатикадан үй тапсырмаларын жүйелі түрде 

орындамады, тіпті дәптерлерге қол тигізуге тырыспады. Мұғалім үнемі, күн 

сайын оны күнделікке және журналға қояды. Бірде мұғалім: «Марат сізде пән 

бойынша екіліктер бар, ал бүгін тағы біреуі пайда болады, және сіз үй 

тапсырмасын орындағанша солай болады», - деді. Оқушы «Ал, қойыңыз!» 

деп жауап берді.  

Шешімі: ? 

 

Педагогикалық жағдаят № 3. 

Информатика сабағында соңғы қатардағы білім алушылардан алдыңғы 

қатардағыларға қағаз қиындысы беріледі. Оқушылар оны үнсіз оқиды, тӛбеге 

қарап, күледі, содан кейін жазбаны мұғалімнен жасырмай, әрі қарай жібереді. 

Мұғалім жазбаны кӛреді, оны алып, ашады және «тӛбеге қара» хабарын 

кӛреді. Ол тӛбеге қарайды, бұл кезде сыныпта ду еткен күлкі естіледі. 

Мұғалім қатты ашуланады. Бұл идеяның бастамашысы кім екенін білуге 

тырысады, тӛмен бағалар қойып, ата-аналарды мектепке шақырады. 

Дұрыс шешім ұсыныңыз және ӛз пікіріңіздің дұрыстығын негіздеңіз. 

 

Педагогикалық жағдаят № 4. 

Тоқсан соңында мұғалім информатика пәні бойынша ӛте жақсы деп 

бағаланатын білім алушыларды атады. Білім алушылардың бірі оның бұл 

тізімде жоқ екеніне наразы болды. Неге? 

Дұрыс шешім ұсыныңыз және ӛз пікіріңіздің дұрыстығын негіздеңіз. 

 

Педагогикалық жағдаят № 5. 

Қақтығыс информатикадан жобаларды тапсыру кезінде болды. Білім 

алушылардың бірі ӛзінің жобасын тапсырған кезде, мұғалім басқа топтың 

https://learningapps.org/display?v=pq7bcpvja20
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басқа білім алушысынан дәл осындай жобаны қабылдағанын есіне алды. 

Білім алушы жобаны ӛзім жасадым деп мәлімдеді және оны қабылдауды 

талап етті.  

Шешімі?.  
 

Тапсырма 3.  

Эмпатия әдісі 

 

Team members are sitting in a 

circle. Instruction: «Imagine a 

situation when you need to become 

an object of computer, digital life. 

Think about it, tell us which object 

you selected, and why you selected 

this object, its advantages and 

disadvantages». 

Топ мүшелері шеңберге отырады. 

Нұсқаулық: «Сіз компьютерлік, цифрлық 

ӛмірдің қандай-да бір нысанына 

айналуыңыз қажет. Ойланып, айтыңыз, 

қай нысанды, таңдайсыз, және неге ол 

нысанды таңдадыңыз, оның 

артықшылығын не кемшілігін, 

ерекшелігін айтып беріңіз». 

  

 Бұл жаттығу креативті үдерістің тетіктерінің бірін іске қосады, оның 

барысында мәселе бірнеше рет логикалық құралдармен ӛңделеді (сол жақ 

жарылыс үдерістері) және оны бейнелі формаға айналдырады, пайда болған 

идеялардың тәжірибе мазмұнымен байланысы (оң жақ мидың механизмдері) 

жұмыс істейді. Топ мүшелері осы тапсырмада әртүрлі стратегияларды 

ұстанды. Бұл стратегиялар жұмыстың осы кезеңінде талданбайды, алайда 

кӛшбасшы олардың кӛріністерін белгілейді. Кейін алынған тәжірибе 

шығармашылық үдерістің кезеңдері мен тетіктері туралы мәліметтерді 

бейнелеу үшін қолданылды. 

 

Сұхбат жасау тапсырмасы: 

One of the participants is sitting in the 

middle of the circle. A group can ask 

him 5 questions, but strictly adhere to 

any social role of a person sitting in 

the center, for example, a teacher, 

parents, students, etc. Then the next 

person sits in the middle of the circle. 

He will be asked 5 questions, but the 

social role will definitely change. It is 

very difficult to be honest and open 

with yourself, even with others. The 

main rule of this interview is to 

respond as openly and honestly as 

possible. Thus, you are trying to 

better understand yourself, because 

the questions will concern the 

characteristics of your character, your 

Қатысушылардың бірі шеңбердің 

ортасында отырады. Топ оған 5 сұрақ 

қоя алады, бірақ орталықта отырған 

адамның қандай да бір әлеуметтік рӛлін 

қатаң сақтай отырып, мысалы, 

мұғалімге, ата-анаға, оқушыға және т.б. 

Содан кейін келесі адам шеңбердің 

ортасында отырады. Оған 5 сұрақ 

қойылады, бірақ міндетті түрде 

әлеуметтік рӛл ӛзгереді. Ӛзінің алдында 

шыншыл және ашық болу, тіпті 

басқалардың алдында да ӛте қиын 

міндет. Бұл сұхбаттың негізгі ережесі - 

мүмкіндігінше барынша ашық және 

шынайы жауап беру. Осылайша, сіз 

ӛзіңізді жақсы түсінуге тырысасыз, 

ӛйткені сұрақтар сіздің мінезіңіздің 



127 

 

habits and interests, your views on 

this or that difficult problem of life. 

The first person to answer the 

questions, in turn, makes it visible to 

all members of the group who ask 

questions. The facilitator must ensure 

that the interview with one participant 

does not last long (no more than 5 

minutes) and that the answer to the 

question is truthful and open, and that 

all members of the group participate 

in the conversation. Moreover, a 

person, in his opinion, has the right 

not to answer a question that does not 

directly concern him. 

сипаттамаларына, сіздің әдеттеріңіз бен 

қызығушылықтарыңызға, ӛмірдің осы 

немесе басқа күрделі мәселелеріне 

қатысты кӛзқарастарға қатысты болады. 

Сұрақтарға бірінші болып жауап 

беретін қатысушы ӛз кезегінде сұрақтар 

қоятын барлық топ мүшелерінің кӛзіне 

кӛрінетіндей етіп отырады. Тренер бір 

қатысушымен сұхбаттың ұзақ уақытқа 

созылмауын (5 минуттан аспайтын) 

және сұрақтың жауабы шынайы әрі 

ашық болуын және топтың барлық 

мүшелері әңгімеге қатысатынын 

қамтамасыз етуі керек.  

 

Мысалы: 

  Team members sit in a circle. 

«Now we are all talking about the 

city where the most uncreative 

people on earth come together. One 

person starts and says one or two 

sentences that start the conversation. 

Next, we move clockwise in a circle, 

and everyone describes how non-

creative people live in their own 

way» 

  Топ мүшелері шеңберге отырады. 

«Қазір бәріміз бірге жер бетіндегі ең 

креативті емес адамдар жиналып, ӛмір 

сүретін қала туралы әңгіме 

құрастырамыз. Бір адам бастайды және 

әңгімеміз басталатын бір немесе екі 

сӛйлемді айтады. Әрі қарай, біз шеңбер 

бойынша сағат тілімен қозғаламыз, және 

әркім ӛзінің пікірінше креативті емес 

адамдар қалай ӛмір сүретіндігін 

сипаттайды». 

 

Бұл жаттығу топ мүшелеріне керісінше суреттеу арқылы креативтіліктің 

не екенін және оның қалай кӛрінетінін түсінуге мүмкіндік берді. 

Сабақ соңында болашақ информатика мұғалімдеріне сценаристтер мен 

актерлер рӛлінде ӛздерін сынап кӛруге мүмкіндік беретін, креативті ойлау 

қабілетін дамытуға арналған жаттығулар ұсынылды. Тапсырманың мәні - бір 

немесе екі білім алушы бірнеше дайын сӛз тіркестеріне негізделген диалог 

құрып, оны топтың алдында ойнауы тиіс. Диалог құру кезінде компьютерлер 

немесе оның құрамдас бӛліктеріне қатысты сӛздер қолдану міндетті талап 

болып есептелді.  

Фрейм технологиясы.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруда біз 

фреймдер теориясын егжей-тегжейлі қарастырған жӛн деп санамаймыз. Біз 

фреймді мәтін, кесте және кескінмен қатар білімді ұсынудың бір түрі ретінде 

қарастырамыз. Біз фреймді фреймдерден, кӛрсеткілерден және түрлі-түсті 
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аймақтардан тұратын желі түрінде ақпаратты графикалық түрде ұсынудың 

құраушысы ретінде пайдаланамыз.  

Шеңберде (фреймдерде) қысқаша мәтін (тақырып, ұғым, оқиға 

номинациясы) немесе кескін, бағыттамалар және түсті топтар фреймнің 

құраушылары арасындағы ассоциативті (немесе басқа) байланыстарды 

кӛрсетеді. Біздің жағдайда фрейм блогы (ФБ) оқу материалын ӛңдеудің 

мынадай міндеттерін табысты орындауды іске асырады:  

- талдау және құрылымдау;  

- негізгі ережелерді бӛліп кӛрсету;  

- жекелеген құраушылар арасында байланыс орнату;  

- визуализация;  

- ауызша ақпаратты вербалды емес ақпаратқа түрлендіру, бұл оны ұсыну 

мен меңгеруге кететін уақыт шығындарын азайтуға ықпал етеді;  

- оқу әрекеттерінің реттілігін анықтау.  

Фрейм блогын ұсыну оқу іс-әрекетінің әртүрлі кезеңдерінде іске 

асырылды және оқытушы мен білім алушылардың оқу коммуникациясының 

әртүрлі субъектілері жүзеге асырды. Нақты мысалдарды келтірейік.  

«Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар» пәнін оқытуда дәріс 

сабақтарында келесі фреймдерді қолдандық. 

Сабақта фрейм блогын қолданудың кезеңдері мен әдістері: 

1. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын жариялау. Білім алушы ақыл-ой 

(пассивті) осы блоктың фреймдерін талдады: қолда бар ақпаратпен 

салыстырды, таныс және жаңа ұғымдарды анықтайды, еркін кадрларды 

толтыру мүмкіндігі туралы болжам жасады. Бұл кезеңде оқытушыға дайын 

анықтамалардан, тұжырымдамалардан барынша аулақ болуға мүмкіндік 

беретін белсенді әдіс деп танылған проблемалық оқытуды ұйымдастыру 

қағидаттары іске асырылды; шығармашылық тапсырмаларды жүзеге асыру 

арқылы білім алушылардың креативті ойлау қабілеттерін, дербестігін 

қалыптастыруға оң ықпал етті. 

2. Негізгі бӛлім. Жаңа материалды таныстыру. Оқытушы фрейм 

құраушыларының мазмұнын ашып, олардың арасындағы байланысты 

кӛрсетті, білім алушыларға ұсынылған фреймдердің бірін нақты мазмұнмен 

толтыруды және олардың тұжырымдарының нәтижелерін ұсынуды, сонымен 

қатар басқа білім алушылардың ұсыныстарын толықтыруды немесе түзету 

ұсынылды. Бұл кезеңде әр фреймнің мазмұны нақтыланып, оны 

қабылдаудың жеткіліктілігіне қол жеткізілді, бұл ақпаратты есте сақтаудың 

ғана емес, сонымен қатар оны талдау дағдыларын қалыптастырудың сәтті 

үдерісіне ықпал етеді. Оқытуды күшейтуге білімді игеруге және дағдылар 

мен қабілеттерді бір уақытта жүзеге асыру арқылы қалыптастыруға кететін 

уақытты азайту арқылы қол жеткізіледі. 

3. Зерттелген материалды бекіту. Оқытушы білім алушыларға бірнеше 

фреймдер тобы арасындағы байланыстың болуын негіздеуді ұсынды. 

Тұжырымдамалар арасында байланыс орнату дағдысы қазірдің ӛзінде 

белсенді әрекет құралы болып табылады және білім алушылардан сабақтың 
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басында ұсынылған фрейм блогына кірмейтін фреймдер арасында байланыс 

орнату тапсырмасы берілді.  

Мысалы, жаңа фрейм блогын құру арқылы «Бағдарламалау» және 

«Креативті ӛнім» деген екі ұғымның арасында байланыс орнатыңыз.  

Тапсырмалардың бұл түрі білім алушыларда ақпаратты фреймдік ұсыну 

әдісінің әмбебаптығы және оны басқа пәндерді оқуда қолдану мүмкіндігі 

туралы түсінік қалыптастырады. Оқытушының талдау тақырыптарын 

таңдауы іс-әрекеттің осы түріне деген ынтаны арттырады, бұл сонымен қатар 

оқу тапсырмаларын сәтті орындауға ықпал етеді, қиялын дамытады және 

білім беру үдерісін креативті оқыту әдістері негізінде іске асыруға 

қызығушылық тудырады. 

4. Ӛздік жұмысқа арналған тапсырмалар стереотиптік түрде 

құрылады: 

Фрейм блогын қарастырыңыз «…»: 

1.1. Жақтаулардың бірін таңдаңыз 

1.1.1. Ол үшін тәуелсіз желі құрыңыз 

1.1.2. Байланыс орнатыңыз. 

1.1.3. Орындалған тапсырма туралы суретті хабарлама дайындаңыз 

1.2. Фреймдердің бірін таңдаңыз 

1.2.1. Оның мазмұнын мәтін түрінде сипаттаңыз 

1.2.2. Кӛрнекі хабарламаны презентация түрінде дайындаңыз. 

Келесі сабақтың құрылымы білім алушылардың қысқа хабарламалар, 

иллюстрациялық есептер, ӛздігінен жасалған кадр блоктары түрінде 

аяқталған тапсырмаларды кӛрсету кезеңімен толықтырылды.  

Фреймдер мен фреймдер құрылымының бағдарламалық жасақтамасы – 

ақыл-ой карталарын құруға арналған бағдарламалар мен онлайн 

платформалар. Білімді фреймдік ұсыну әдісін пайдалануды біз қарқынды 

технология ретінде саралаймыз, ӛйткені ол оқу уақытын ұлғайтпай-ақ 

зерттелетін материалдың кӛлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді; - оқытылатын 

тақырыптың негізгі ұғымдарына білім алушылардың назарын аудару; - 

ұғымдар, оқиғалар, жүйе құраушылары арасында ассоциативті, себеп-

салдарлық байланыстарды орнату дағдыларын қалыптастыру; - оқу 

материалын кӛрнекі түрде құрылымдау; - талдаудың жаңа құралы-фреймдік 

операция жасау. 

Ақыл-ой карталары әдісі 

Ақыл-ой карталары әдісін (mind-map) біз болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда тапсырмалар 

ретінде қолдандық. Бұл шығармашылық әдістің артықшылығы -  сызықтық 

ойлау технологиясынан бейнелі технологияға ауысуға мүмкіндік береді. 

Берілген тапсырмаларды білім алушылар ақыл-ой карталарын құруға 

арналған еркін таралымдағы қолданбалы бағдарламалар мен онлайн режимде 

жұмыс жасайтын платформалар арқылы орындады.  

Жұмыста сӛздер мен сӛз тіркестері түріндегі құрылымдық 

бірлестіктерден басқа, белгішелерді, суреттерді пайдалануға рұқсат етілді. 
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Нәтижесінде тапсырманың ауызша тұжырымдамасы ғана емес, сонымен 

қатар әртүрлі кӛркем бейнелер, символдар мен белгішелер, ашық түстер 

қолданылды. Білім алшылар шығармашылық, жарқын және мазмұны 

жағынан барабар ӛзіндік ақыл-ой картасын бағытын құруға қызығушылық 

танытты, ӛзін тек субъектілер ғана емес, сонымен қатар білім беру үдерісінде 

жасаушылар ретінде сезінді, бұл алдағы ғылыми жұмысқа деген ынтаны 

арттырды. Ақыл-ой карталарын құруға арналған тапсырмалардың 

артықшылығы – білім алушылардың миының екі жарты шарлары да 

қатысады, бір уақытта ақпараттың бірнеше түрі ӛңделеді, педагогикалық 

ойлау үдерістері жан-жақты іске асады.  

Сонымен қатар, ақыл-ой карталары мен кластерлер құру білім алушыны 

оқу үдерісінің белсенді субъектісіне айналдырады, ӛйткені ол тек нәтижеге 

байланысты болады. Ал оқытушы тек метафораларды, баламаларды және 

айқын емес салыстыруларды қолдана отырып, ӛз бірлестіктерін ұсына 

отырып, ойлау үдерістеріне кӛмектесіп, ынталандырды. 
 

Педагогикалық практика 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруда педагогикалық практикада ӛздері ӛтетін және қатысатын оқу 

сабақтарының ерекше түрі болып табылады, оның барысында білім алушы-

практиканттар оқыту мен тәрбиелеу арқылы әлеуметтік-мәдени тәжірибені 

беруге, студенттердің жеке дамуына жағдай жасауға бағытталған кәсіби 

педагогикалық іс-әрекет туралы тұтас түсінік қалыптастырады.  

Болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық практика 

жағдайындағы педагогикалық креативтілік қызметі білім беру 

бағдарламасының шеңберімен және педагогикалық практиканы ӛткізу 

стандартымен шектеледі, сондықтан педагогикалық практиканы 

ұйымдастырудың дәстүрлі формасы, әдетте, есте қалған фактілер мен 

жинақталған әдістемелік ақпараттың кӛбеюіне бағдарланған. 

Сонымен бірге, теориялық тұрғыдан алғанда, педагогикалық практика 

үдерісінде болашақ информатика мұғалімінің кәсіби дағдыларының 

шоғырлануы жүреді, сонымен қатар, біз педагогикалық практика болашақ 

информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігінің үйлесімді дамуы 

үшін ең қолайлы кезең деп айтуымызға толық негіз бар. Педагогикалық 

практика педагогикалық креативтілікті дамытудың мақсатты үдерісін тікелей 

оқу кәсіби қызметіне біріктіруге мүмкіндік береді. Педагогикалық 

креативтілік педагогикалық практика үдерісінде мақсатты ӛзара әрекеттесу 

аясында қалыптасатын креативті ойлауда кӛрінетіні белгілі.  

Педагогикалық практика барысында болашақ информатика 

мұғалімдерінің дәріс, семинар және практикалық сабақтар барысында, 

педагогика, психология курстары бойынша, оқыту әдістемелері бойынша 

және тікелей мамандану пәндері бойынша алған теориялық білімдері, 

практикалық біліктері мен дағдылары жеке маңызды болып, практикалық 

мәнге ие болады. Педагогикалық практиканың мазмұны оқытушы қызметінің 
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ерекшелігімен және «білім бакалавры» біліктілігін алатын ЖОО түлегін 

даярлау стандарттары мен бағдарламасының талаптарымен айқындалады.  

Студенттер информатика  сабағын жобалаудың теориялық негіздерін 

«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәнін оқу барысында меңгереді, алайда 

теориялық білімнің жоғары деңгейі олардың практикада сәтті іске 

асырылуына кепілдік бермейді. Іс жүзінде сабақтарды дайындау және ӛткізу, 

оқу жұмысын жоспарлау және уақытты есепке алу дағдылары қалыптасады. 

Информатиканы оқыту әдістемесін оқу барысында алынған теориялық 

білімді практикаға кіріктіру студент мұғалім ретінде әрекет ететін 

мотивациялық орталықтың нақты ығысуымен байланысты белгілі бір 

қиындықтармен байланысты, ал оның қызметінің басым міндеті оқу емес, 

кәсіби болып табылады. 

Болашақ информаткиа мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудағы педагогикалық практиканың тиімділігі мен нәтижелілігі 

оның құрылымдық және мазмұндық жоспарының теориялық аспектілерін 

зерделеу кӛзделетін белгілі бір педагогикалық шарттардың орындалуымен 

анықталады. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің  педагогикалық практикасын 

басқару тәжірибесі білім алушылардың ӛз мүмкіндіктерін асыра 

бағалайтындығын және түрлі оқыту әдістерін пайдаланып 

ұйымдастырылатын информатика сабақтарын жобалауда айтарлықтай 

кемшіліктерге жол беретіндігін кӛрсетті.  

Оқу барысында қалыптасатын  тәжірибе мен оқу барысындағы 

олқылықтардан туындаған әдістемелік қателіктерден басқа, техникалық 

кемшіліктер мен субъективті факторларға қатысты басқа жоспардың 

қиындықтары бар. Негізінен, кемшіліктер педагогикалық практика 

барысындағы болашақ информатика мұғалімінің коммуникативтік және 

дидактикалық іс-әрекеттерімен, сабақтың белгілі бір кезеңіне бӛлінген 

уақытты тиімді жоспарлаумен байланысты. Бұл болашақ информатика 

мұғалімдеріне педагогикалық практиканы ұйымдастыруда информатика 

сабағын жобалауға үйретуде жоғарыда аталған қиындықтарға назар аудару 

қажеттілігіне әкелді. 

Педагогикалық практика болашақ информатика мұғалімінің 

информатика сабағын жобалау кезіндегі кемшіліктердің салдарын айқын әрі 

анық кӛрсетуге мүмкіндік береді, мұнда білім алушы ӛзінің сабақ 

барысындағы қателіктерін сезіне алады, бұл топ студенттері, әріптестері мен 

педагогикалық практика жетекшісі ӛз сабағын талқылау және талдау кезінде 

ескертулер мен ұсыныстары түрінде болады. Болашақ информатика 

мұғалімінің педагогикалық практикада мұғалімдік қызметтің алуан түрлі 

қырларын меңгеруі, педагогикалық креативтілігін жетілдіре қалыптастыруы 

іске асады. 

Бүгінгі таңда оқытушының негізгі позициялық рӛлдері «оқытушы», 

«ұйымдастырушы», «тәлімгер», «фасилитатор» және т.б. тұрғысынан 

сипатталады. Бұл рӛлдерді бӛлудің бірыңғай негізі жоқ, оқытушының іс-
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әрекетінің мазмұны осы позицияларда қиылысады, бір-бірін толықтырады, 

бұл ӛзара әрекеттесудің екі субъектісінің де іс-әрекетінің тұтастығымен 

негізделеді. 

Ӛткізу орны мен уақытына, оқытушы тарапынан басшылықтың 

сипатына және нәтижелерді бақылау тәсіліне қарай БӚЖ-нің мынадай 

түрлері іске асырылды:  

1) негізгі аудиториялық сабақтар (дәрістер, семинарлар, зертханалық 

жұмыстар) кезіндегі ӛзіндік жұмыс;  

2) жоспарлы консультациялар, шығармашылық байланыстар, сынақтар 

мен емтихандар нысанында оқытушының бақылауымен ӛзіндік жұмыс;  

3) білім алушы оқу және шығармашылық сипаттағы үй тапсырмаларын 

орындаған кезде аудиториядан тыс ӛзіндік жұмыс.  

Жоғарыда аталған жұмыс түрлерінің тәуелсіздігі ӛте еркін, ал нақты 

білім беру үдерісінде бұл түрлер бір-бірімен қиылысады. Жалпы, білім 

алушылардың оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін ӛзіндік жұмысы 

кәсіби ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге мақсатты дайындықты дамытуды педагогикалық 

қамтамасыз ету және білім беру үдерісінің дидактикалық құралы, білім 

алушылардың қызметін ұйымдастыру мен басқарудың жасанды 

педагогикалық құрылымы болып табылады. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруда педагогикалық практика барысында ұсынылған жеке 

тапсырмалар кешені 

Жеке тапсырма 1. 

Зерттеу іс-әрекеті: 

Ӛз қалауыңызбен 3 заманауи креативті оқыту технологиясын 

сипаттаңыз. Әрқайсысы үшін осы технологияны мектеп информатикасын 

оқытуда ұйымдастырылатын сабақтың қай кезеңінде және қандай мәселені 

шешу барысында қолдануға болатындығын жазыңыз.  

Жобалау іс-әрекеті: 

Жоғарыдағы тапсырма аясында сипатталған технологияларының бірін 

қолдана отырып, 7-сыныпқа арналған информатика сабағының қысқа 

мерзімді жоспарын әзірлеңіз. 

Информатика сабағында креативті оқыту технологиясын қолдануды 

кӛрнекі түрде кӛрсете отырып, сипатталған креативті оқыту әдістері туралы 

презентация әзірлеңіз. 

Аналитикалық іс-әрекет: 

Ӛткізілген сабақтың ӛзін-ӛзі талдауын жасаңыз. 

Оқушылардың информатиканы оқуы үшін әр сипатталған технологияны 

қолданудың орындылығына талдау жасаңыз. 

 

Жеке тапсырма 2. 

Зерттеу іс-әрекеті: 

Информатика сабағында заманауи инновациялық білім беру және білім 

беру технологиялары туралы жаңа әдебиеттер тізімін және электронды 
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кітапханалар тізбесін жасаңыз. 

Жобалау қызметі: 

Инновациялық технологиялардың біріне сәйкес оқу видеосын 

дайындаңыз және оқушылардың креативтілігін дамыту үшін оны жүзеге 

асырудың тиімділігін дәлелдеңіз. 

Аналитикалық іс-әрекет: 

Информатика сабақтарында тәжірибе базасы - білім беру мекемесі 

мұғалімдерінің креативті технологияларды қолдануына талдау жасаңыз 

(сауалнама, деректерді талдау арқылы). 

 

Жеке тапсырма 3. 

Зерттеу іс-әрекеті: 

Креативті сабақтың негізгі сипаттамаларын әзірлеңіз. 

Жобалау іс-әрекеті: 

Информатика сабағының қысқа мерзімді жоспарын дайындаңыз және 

сабақтың қандай кезеңдері креативті сабақтың сипаттамаларына сәйкес 

келетінін анықтаңыз. 

Аналитикалық іс-әрекет: 

Педагогикалық практика барысында топ студенттерінің 5 сабағына 

қатысыңыз және олардың сабақтарында креативті оқыту әдістерін іске 

асыруы сәйкестігі тұрғысынан талдау жасаңыз. 

Жаттығу 3. 

Педагогикалық практика барысында орын алған айрықша жағдайды 

сипаттаңыз және оны дамытудың кем дегенде 5 нұсқасын модельдеңіз. 

Жағдайдың мысалдары:  

-  мұғалім 6 сынып информатика пәнін оқытуда «Есептеу техникасының 

дамуы тарихы» тақырыбында Непер таяқшалары туралы оқу материалын 

түсіндіреді.  

Тапсырма: материалды түсіндіргеннен кейін оқушылар қоя алатын 

түсіндірілген тақырыпқа қатысты кем дегенде 10 ықтимал сұрақты 

модельдеу; 

- мұғалім педагогикалық кеңесте/ата-аналар жиналысында сынып 

үлгерімі бойынша есеп береді.  

Тапсырма: әріптестер/ата-аналар қоя алатын 10 ықтимал сұрақты 

модельдеу. 

 

Ӛзіндік жұмыс тапсырмалары 

Тапсырма 1. «Заманауи мұғалімнің кәсіби және жеке қасиеттері» 

кластерін құрыңыз және оны таныстырыңыз. 

Тапсырма 2. Лотерея қағидаты бойынша таңдалған сапаны қорғауға 

дәлелдер келтіріңіз, содан кейін оны таныстырыңыз: икемділік, эрудиция, 

авантюризм, креативтілік, адамгершілік, кӛшбасшылық, ВКонтакте, тренд, 

жер адамы және т.б. 
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Тапсырма 3. «Жанжалсыз болу - мұғалімнің педагогикалық шеберлігінің 

белгісі ме, әлде мінезсіздіктің кӛрінісі ме?» 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудағы оқытуды ұйымдастыру формаларына дәрістер мен 

практикалық сабақтар, зертханалық жұмыстар, білім алушының ӛзіндік 

жұмыстары, соның ішінде эссе, реферат жазу, жоба жұмыстар т.б. жатады.  

Оқыту құралдары. 

Білім алушылардың педагогикалық креативтіліктерін қалыптастыру 

мақсатында «Креативті педагогика» атты электронды оқу құралы әзірленіп, 

оқу үдерісіне ендіріліп, практикалық сабақтарда кеңінен пайдаланылды 

(сурет 20). 

 
 

Сурет 20 - «Педагогика. Креативті педагогика» электронды оқу 

құралының бастапқы беті 

 

Электронды оқу құралында кіріспе, лекция мәтіндері, жаттығулар мен 

авторлар туралы мәлімет берілген (сурет 21). 
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Сурет 22 - Электронды оқу құралындағы жаттығулар мен 

педагогикалық жағдайлар парағы 

 

Болашақ мұғалімдердің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруды 

дұрыс ұйымдастыру мақсатында «Болашақ информатика мұғалімдеріне 

арналған ағылшын тілі», «Креативті педагогика» атты оқу құралдары 

дайындалды [204], [205] (сурет 23).  

    
Сурет 23. «Болашақ информатика мұғалімдеріне арналған ағылшын 

тілі», «Креативті педагогика» оқу құралдары 

 

Бұл оқу құралдарында оқыту және тәрбиелеу үдерісін креативті 

басқарудың теориясы мен практикалық әдістемесі кӛрсетілді. 
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Жоғарыда аталған оқу құралдары, электронды оқу құралымен қатар 

болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруда оқытудың техникалық құралдарының мүмкіндіктері де  

тиімді пайдаланылды. Олар: оқу нәтижелерін бақылауға кӛмектесетін 

құрылғылар. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудағы цифрлық техникалық құралдар (цифрлық 

теледидар, гаджеттер, DVD ойнатқыштар, мультимедиялық проекторлар, 

компьютерлік оқыту құралдары, интерактивтік тақта және т.б.) оқытудың 

кӛрнекі әдістерінің мүмкіндіктерін кеңейтіп қана қоймай, оларға жаңа сапа 

берді. Сонымен қатар, оқыту құралдарының келесі түрлері де кеңінен 

пайдаланылды: ақпараттық, бағдарламаланған оқыту, білімді бақылаудың 

бағдарламалық жабдықтары, жаттықтырғыштар.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың әзірленген әдістемесінде: оқыту мазмұны, оқытудың әдіс-

тәсілдері мен формалары және оқыту құралдары, оқу талаптары, 

оқытушының кәсіби біліктілігі, білім алушылардың кәсіби даярлық 

ерекшеліктері мен олардың мүмкіндіктерінің қойылған міндеттерге сәйкес 

келуімен айқындалатын біртұтас жүйе құрды. 

 

3.3 Тәжірибелік-эксперимент жұмысының нәтижелері  

Тәжipибeлiк-экcпepимeнт жұмыстың үшiншi кeзeңi – бaқылaу 

экcпepимeнтi 2019-2020 жылдapы жүpгiзiлдi. Экспериментке Қожа Ахмет 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің, Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің, Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 5В011100 – Информатика 

мамандығының білім алушылары қатысты. Жaлпы экcпepимeнткe 102 білім 

алушы қaтыcты. 52 білім алушы бaқылaу тoбындa, 50 білім алушы 

экcпepимeнттiк oқыту тoбындa бoлды. 

Бақылау кезеңінде алынғaн экcпepимeнт нәтижелерін тaлдaу мен 

cтaтиcтикaлық ӛңдeу, aлынғaн мaтepиaлдapдaн oй қopыту, oлapды жалпылау 

іске асты. 

Бaқылaу кeзeңi мiндeттepі: тәжipибeлiк-экcпepимeнт нәтижелерін 

зерделеу мен талдау;  алынған нәтижелік мәліметтерді зepттeу мaқcaты мен 

міндеттері, бoлжaмы аясында caлыcтыpмaлы тeкcepу; алынған нәтижелерді 

cтaтиcтикaлық ӛңдeу; бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда 

қалыптастырудағы coңғы нәтижелер мен қол жеткізілген оң ӛзгерістерді 

жүйелеу.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудағы 

тәжipибeлiк экcпepимeнт жүpгiзу кeзiндe бiз пайдаланған ғылыми-

пeдaгoгикaлық зepттeулepдiң әдістемелері әдicнaмaлық, тeopиялық жәнe 

дидaктикaлық cипaттaғы қopытындылapды aлуғa бағдарланды.  
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Тәжipибeлiк-экcпepимeнтте тәуeлciз жәнe тәуeлдi aйнымaлылapды 

aнықтaуда келесі әдicтepдi қолдандық: тeopиялық; caуaлнaмaлы-

диaгнocтикaлық; мaтeмaтикaлық cтaтиcтикa әдicтepi.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалқ креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудағы 

тәжipибeлiк-экcпepимeнт жұмыcының бaқылaу кeзeңiндe қaйтapa жүpгiзiлгeн 

caуaлнaмaлар мен жоғарыда аталған диагностикалық әдістемелер арқылы 

болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру дeңгeйлері aнықтaлды.  

Тәжipибeлiк-экcпepимeнттің бақылау кезеңінде біз алдыңғы тармақшада 

сипатталған психологиялық-педагогикалық диагностикалық әдістемелерді 

қайтадан іске асырдық. Бұл әдістемелер болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігінің қалыптасуының нәтижелік 

кӛрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік береді.  

Зерттеу жүргізу үшін біз сенімді әдістемелерді қолдандық, атап 

айтқанда: педагогикалық мамандықтар студенттерінің оқу іс-әрекетіне 

мотивтерін анықтау әдістемесі (М.М.Калашникова, В.Н.Косырев, 

О.В.Щекочихин бейімдеуі бойынша), «Креативтілік» тесті (Н.Вишнякова),  

«Ойлау типін анықтау және креативтілік деңгейі» әдістемесі (Дж. Брунер), 

«Педагогикалық жағдайлар» әдістемесі (Р.С.Немов), Шығармашылық, 

жауапты шешімдер қабылдау қабілетін бағалау сауалнамасы пайдаланылды.  

Зерттеу жұмысымыздың 2.3 тармақшасында болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін  қалыптастыру экспериментін 

жүргізу үшін кӛрсеткіштер, ӛлшемдер анықталған. Сондай-ақ, аталған 

тақырыпта анықтау эксперименті мазмұны баяндалып, болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастырудың қажеттілігі 

айқындалды.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін  

қалыптастыру бағдарламасы мен әдістемесі тәжірибеге ендірілді. 

Эксперимент жүргізуге қатысқан –оқытушылар мен кафедра ұжымының 

пікірлері талданып, қорытынды жасалды, бағдарлама мазмұнына ӛңдеулер 

мен толықтырулар жасалды, тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының 

нәтижелеріне жан-жақты теориялық талдаулар жасалып, диссертация 

тақырыбы бойынша нұсқаулар дайындалды.  

Эксперимент жүргізетін оқытушы-профессор құрамына қажетті 

әдістемелік нұсқаулықтар жасалып ұсынылды. Зерттеу жұмысында 

эксперименттік жұмыстардың диагностикалық бағдарламасына назар 

аударылып, болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің толықтығының коэффициентін анықтау үшін T.E.Исаеваның 

статистикалық мәліметтерді ӛңдеу формуласы қолданылды: 

К=(Z•ni) / n =(n1+n2+n3… nn); 1) 

 

мұнда: n – орындалу керек әрекеттер саны; 

ni – дұрыс орындалған әрекеттер саны; 
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Z – нұсқаларды қосу белгісі; 

К – педагогикалық креативтіліктің қалыптасу толықтығының коэфициенті. 

Коэффициенттің келесі мәндеріне қол жеткізгенде, педагогикалық 

шығармашылықтың қалыптасу деңгейі құзыреттіліктің белгілі бір 

құраушысы мазмұнының бір түріне сәйкес келеді: 

К≤0,5 – тӛменгі теңгей; 

0,5≤ К≤ 0,7 – орташа деңгей;  

0,7≤К – жоғары деңгей. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

шығармашылығының дәл осындай кӛрсеткіштері үшін «иә» немесе «жоқ» 

жүйесінде анықталуы мүмкін емес жағдайында, мәліметтерді статикалық 

ӛңдеудің келесі жүйесі қолданылды: 

К=(Z•mi) / nm =(m1+m2+m3… mn);                (2) 

мұнда: К – педагогикалық креативтіліктің қалыптасу толықтығының 

коэффициенті; 

Z – нұсқаларды қосу белгісі; 

m – кӛрсеткіштің қалыптасу деңгейіне сәйкес келетін балл саны; 

n – педагогикалық креативтіліктің сандық кӛрсеткіші. 

Коэффициенттің келесі мәндеріне қол жеткізгенде, педагогикалық 

шығармашылықтың қалыптасу деңгейі құзыреттіліктің белгілі бір 

құраушысы мазмұнының бір түріне сәйкес келеді: 

К≤0,5 – тӛменгі деңгей; 

0,5≤ К≤ 0,7 – орташа деңгей; 

0,7≤К – жоғары деңгей. 

Сонымен қатар, оқу барысында ұйымдастырушылық-әдістемелік білім 

мен дағдыларды анықтау үшін арнайы ӛлшемдер алынды, математикалық 

қайта құру қолданылды.  

Соңғы эксперимент нәтижелерін мұқият бақылау арқылы жүргізіліп, 

алынған мәліметтер бойынша сапалық талдау білім алушыларда 

педагогикалық креативтілікке қатысты пәндерде оқып үйренуге, оқуға, 

кәсіби іс-әрекеттеріне деген оң кӛзқарас бола бастағанын байқалады. Бұл 

ӛзгеріс 17-кестеде берілген (сурет 24). 

  

Кесте 17. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың мотивациялық құраушысының қалыптасуы 

кӛрсеткіштері  

Қалыптасу 

деңгейлері 

Бақылау эксперименті 

Эксп.тобы (50) Бақ.тобы (52) 

білім алушы саны  % білім алушы саны  % 

Жоғары 19 38 13 25 

Орташа 26 52 23 44 

Тӛмен 5 10 16 31 
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Сурет 24 - Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың мотивациялық құраушысының даму 

кӛрсеткіштері 

 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың бақылау 

кезеңіндегі нәтижелерді сандық және сапалық талдау білім алушылардың 

оқуға және кәсіби іс-әрекетке оң кӛзқарас білдіретіндіктерін кӛрсетеді.  

 

Кесте 18. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің кoгнитивтiк құраушының қaлыптacуының дeңгeйi 

 

Қалыптасу 

деңгейлері 

Бақылау эксперименті 

Эксп.тобы (50) Бақ.тобы (52) 

білім алушы 

саны  
% 

білім алушы 

саны  
% 

Жоғары 18 36 9 17 

Орташа 24 48 20 39 

Тӛмен 8 16 23 44 

 

 
Сурет 25 - Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің кoгнитивтiк құраушының қaлыптacуының дeңгeйi 
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Экспериментке дейінгі және одан кейінгі болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігінің құрылымдық 

құраушыларының қалыптасуын деңгейлік талдау жеке тұлғаға бағытталған, 

креативті оқыту технологияларын қолдану қалаған мәселенің тиімді 

деңгейіне оң әсер етеді деген қорытындыға әкелді.  

Эксперименттік топта барлық құрылымдық құраушылар бойынша 

кӛрсеткіштер (болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптастырудың жоғары деңгейі 35%-ға артты, тӛмен деңгейі 

14%-ға тӛмендеді) бақылау тобындағы кӛрсеткіштерден жоғары (19-кесте, 

сурет 27). 
 

Кесте 19. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің нәтижелік құраушысының қaлыптacуының дeңгeйi  
 

Қалыптасу 

деңгейлері 

Бақылау эксперименті 

Эксп.тобы (50) Бақ.тобы (52) 

білім алушы 

саны  
% 

білім алушы 

саны  
% 

Жоғары 16 32 9 17 

Орташа 26 52 28 54 

Тӛмен 8 16 15 29 

 
Сурет 26 - Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің нәтижелік құраушының қaлыптacуының дeңгeйi 

 

Осылайша, педагогикалық креативтілік - кез-келген мұғалімге, осы 

зерттеуде болашақ информатика мұғалімдерінің әрекетіне қойылатын 

нормативті талап деп тұжырымдап, қорытынды жасай аламыз. Болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру 

жӛніндегі жалпыланған нәтижелер 20-кестеде кӛрсетілген. 
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Кесте 20. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптасуы кӛрсеткіштері 

Деңгейлері 

Анықтау эксперименті Бақылау эксперименті 

Эксперимент 

тобы (50) 

Бақылау тобы 

(52) 

Эксперимент 

тобы (50) 

Бақылау тобы 

(52) 

Білім 

алушы 

саны 

% 

Білім 

алушы 

саны 

% 

Білім 

алушы 

саны 

% 

Білім 

алушы 

саны 

% 

Жоғары 10 20 9 17 18 35 10 20 

Орта 21 42 22 43 25 51 24 46 

Тӛмен 19 38 21 40 7 14 18 34 
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Сурет 27 - Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігін қалыптасуы кӛрсеткіштері 

 

Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар барысында алынған нәтижелер 

келесідей тұжырымдар жасауға мүмкіндік берді:  

- жоғарыда ұсынылған қызметтік-үдерістік модель мен оны іске 

асырудың әдістемелік жүйелі жұмыстар болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруды тиімді 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді;  

- болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігінің 

қалыптасу деңгейлерін арнайы әдістеме аясында жетілдіруге болады;  

- болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру әдістемесін педагогикалық іс-тәжірибеге енгізу зерттеліп 
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отырған креативтілікті қалыптастырумен қатар, болашақ креативті мұғалім 

тұлғасын дамытуда оң нәтижелерге қол жеткізуге әсер етеді.  

Қорыта айтқанда, тәжірибелік-педагогикалық жұмыс нәтижелері біздің 

ұстанған бағытымыздың дұрыстығы мен қызметтік-үдерістік моделіміздің, 

зерттеу нәтижелеріміздің дәйектілігін дәлелдейді. Демек, біз зерттеу 

болжамымыз расталды деп тұжырым жасай аламыз. Болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігінің қалыптастыру мақсатында 

іске асырылған әдістемелік жүйе ақиқатында білім алушылардың 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда тиімділігін кӛрсетті. 

Педагогикалық креативтілікті қалыптастыруда оң ӛзгерістер алынды.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Кәсіби білім беру сапасын арттыру тек еліміз үшін ғана емес, бүкіл әлем 

қауымдастығы үшін де ӛзекті мәселе болып табылады. Бұл мәселені шешу 

білім мазмұнын, ең алдымен жоғары кәсіби білім беру жүйесін жаңғыртуға 

байланысты екендігін атап ӛткеніміз орынды. Себебі білім саласындағы 

білікті, құзыретті мамандар жылдам ӛзгеріп отыратын бүгінгі заман 

талаптарын ӛзін-ӛзі қабылдауға қабілетті, диалог пен ынтымақтастыққа 

дайын, педагогикалық әрекеттегі жауапты шешімдер қабылдауға дайын 

мұғалімдермен қамтамасыз етуі керек. 

Жоғары педагогикалық білімнің теориясы мен нақты іс-тәжірибесін 

талдау болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың айрықша маңыздылығын кӛрсетеді. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру мүмкіндіктері 

бірқатар мәселелерді шешуге байланысты: 

1. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастырудың теориялық негіздерін және әдіснамалық тұғырларын 

анықтау. 

2. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық 

креативтілігінің қалыптасуының мазмұндық сипаттамаларын ашу; 

3. Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастырудың 

қызметтік-үдерістік моделін жасау; 

4. Педагогикалық эксперимент барысында болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін 

пәндерді оқытуда қалыптастыру мазмұны мен әдіснамасын тестілеу және 

зерттеліп отырған мәселе бойынша ұсыныстар дайындау. 

Жоғарыда кӛрсетілген және басқа да мәселелерді шешу болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру 

бойынша эксперименттік педагогикалық жұмыстың негізіне айналды. 

Зерттеу жұмысында алынған нәтижелер болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруда әзірленген 

бағдарламаның мазмұнын игеруде оң кӛрсеткіштер болғандығын дәлелдеді. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыру үшін әзірленген қызметтік-үдерістік модель, бағдарламаның 

мазмұны, ұсынылған элективтік курсты оқытудың таңдалған нысандары мен 

оқыту әдістері түлектердің білім беру іс-әрекетінде талап етілетін 

педагогикалық креативтілік сәтті қалыптасуына ықпал еткенін кӛрсетті. 

Әзірленген теориялық тұжырымдар мен берілген эксперименталды-

педагогикалық жұмыс тӛмендегідей қорытынды жасауға мүмкіндік береді: 

1. Ұсынылған зерттеу болжамының сенімділігі педагогикалық 

эксперименттік жұмыстардың нәтижелерімен расталды. 

2. Теориялық талдау болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастырудың әдіснамалық негіздерін 
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анықтауға, педагогикалық креативтіліктің мәні мен зерттелу жағдайларының 

теориясы мен тәжірибесін ашуға мүмкіндік берді. 

3. Зерттеу барысында болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалптастырудың психологиялық-

педагогикалық негіздеріне теориялық талдау жасалды. 

4. Зерттеу жұмысында болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін тиімді қалыптастыру әдістемесін енгізу іс-

шараларын жеке тұлғаға бағыттау арқылы іске асыру нақты мүмкіндіктерге 

қол жеткізетінін растады. 

5. Оқу-әдістемелік жұмыстарын толығымен қамтамасыз ету 

мәселелерінің, оларды ұйымдастыру технологиясының ӛз деңгейінде 

жүргізілмеуі болашақ мұғалімнің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруды жақсарту үшін элективті курстың мүмкіндіктері мол 

екендігін кӛрсетті. 

6. Ұсынылған қызметтік-үдерістік модель болашақ информатика 

мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру мәселесін жаңа 

жолмен шешуге мүмкіндік берді. 

7. Зерттеу нәтижесі бойынша болашақ информатика мұғалімдерінің 

педагогикалық креативтілігін қалыптастыру әдістемесі тиімді деп танылды, 

бұл педагогикалық эксперименттік жұмыс нәтижелерімен расталды. 

Сонымен қатар, зерттеу мәселеміздің теориялық және әдіснамалық 

негіздері нақтыланды, зерттеу мәселесін шешудің әдістемесі жасалды және 

тексерілді, яғни зерттеу болжамы дәлелденді. Бұл біздің басты мақсатымызға 

қол жеткізгендіміздің нақты кӛрінісі болары сӛзсіз. 

Біздің болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыруға арналған 

қызметтік-үдерістік модель және оны іске асыру әдістемесі 5В011100-

Информатика мамандығы бойынша Мемлекеттік білім беру стандарттарында 

тұжырымдалған болашақ мұғалімдердің педагогикалық креативтілігін 

қалыптастыруға қойылатын талаптарды қанағаттандыру үшін Қазақстан 

Республикасының жоғары білім беру ұйымдарының тәжірибесінде 

қолданыла алады. 

Болашақ информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігін 

ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру үшін біз 

әзірлеген және ұсынған бағдарламаны республикамыздағы информатика 

мұғалімдерінің кәсіби даярлығын жетілдіру мақсатында университеттердің 

тәжірибесінде, үздіксіз білім беру институтының курстарында қолдануға 

болады. 

Зерттеудің нәтижесі болашақ мұғалімдердің педагогикалық 

креативтілігін ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру 

мәселесінің түбегейлі шешімі еместігін атап ӛткеніміз орынды. Біздің 

пікірімізше, дамытушы технологияларды қолдануды кеңейту міндеті 

болашақ мұғалімдердің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру 

мәселесіне дәстүрлі кӛзқарастарды ӛзгерту және олардың соңғы ӛнімділікке 
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деген танымдық қажеттіліктерін неғұрлым толық қанағаттандыру 

қажеттіліктері жеке тұлғаға бағытталып, жүзеге асырылуы тиіс. Мұның ӛзі 

осы сияқты келелі мәселелерді одан әрі қарай жетілдіре дамытуды кӛздейді. 

Зерттеу нәтижелері бойынша болашақ информатика мұғалімінің 

педагогикалық креативтілігін тиімді қалыптастыру үшін келесі ұсыныстар 

жасалды: 

1. Бүгінгі таңда білім беру жүйесі стандартты емес ойлайтын, креативті 

жұмыс істей алатын мұғалімді дайындауы маңызды. Сондықтан, барлық 

деңгейлердегі басты міндет - болашақ мұғалімді жаңа ақпаратпен 

қаруландыру емес, креативті ойлауды дамыту, білім беруді жүзеге асырудағы 

креативтілікті қолдану болып табылады. Сонымен қатар, бұл мәселені 

шешудің негізгі құралы - жеке тұлғаның педагогикалық іс-әрекетінің үнемі 

ӛзін-ӛзі дамыту қабілеттерін қалыптастыру. 

2. Тәжірибелік-педагогикалық жұмыстың нәтижелері болашақ 

информатика мұғалімінің педагогикалық креативтілігінің қалыптасуы тілдік 

білім беру ортасын дамытуды талап ететіндігін кӛрсетеді. Сонымен бірге, 

педагогикалық үдерістің тиімділігі мен нәтижелігін қамтамасыз етудегі 

негізгі тұлғалардың - университет оқытушылары әрекетінің мазмұны ӛзгеруі 

тиіс. 

Зерттеудің болашағы. Ұсынылған зерттеу жұмысымыз болашақ 

информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыру 

мақсатында оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны мен әдістемелерін жаңарту 

үшін маңызды. Дегенмен, болашақ информатика мұғалімдерінің 

педгогикалық креативтілігін жоғары оқу орнында қалыптастыру қазіргі білім 

беру жүйесіне қойылып отырған талаптардың халықаралық және ұлттық 

деңгейде жоғарылауына байланысты күрделі және жан-жақты зерттеуді 

қажет ететін ауқымды мәселе.  

Ұсынылған зерттеу жұмысында зерттеу мәселесін барлық қырынан 

толықтай ашуға ұмтылыс жасалды. Дегенмен, алдағы зерттеулердің 

болашағы гуманитарлық, қоғамдық және әлеуметтік бағыттардағы пәндерден 

білім беру үшін даярланатын мұғалімдердің кәсіби қызмет ерекшеліктері 

аясында олардың педагогикалық креативтілігін қалыптастыру мәселелерімен 

жалғасын табуы тиіс екендігі байқалады.  

Қорыта айтқанда, аталған проблеманы білім беру жүйесі бағыттары 

мен деңгейлерінде сабақтастықта шешу мәселесі ӛзекті. 
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ҚОСЫМША А 

 

Педагогикалық мамандық студенттерінің оқу іс-әрекетінің мотивтерін 

анықтау әдістемесі 

Бейімдегендер: М.М. Калашникова, В.Н. Косырев, О.В. Щекочихин 

 

Факультет_________________________ Курс _____ Топ ______  

Тегі________________ Аты _______________Әкесінің аты______________ 

 

Нұсқаулық: Оқу іс-әрекетінің мотивтерінің тізімін мұқият оқып шығыңыз, 

жетіспейтіндерін қосып, нәтижелі мотивтер тізімін тиімділіктің ретіне қарай 

орналастырыңыз, бірінші орынға ең тиімді мотивті, қалған мотивтердің 

ішінен ең тиімдісін екінші орынға қойыңыз. Мотивтерді реттеу кезінде 

абстрактілі ойларға емес, ӛзіңіздің мотивтеріңізге сүйеніңіз. Сауалнамаға қол 

қою қажет емес. 

  Сонымен, сіз не үшін оқып жатырсыз? 

Оқу іс-әрекетінің мотивтері Мотивтің орны 

1. Бұл менің міндетім   

2. Терең және толық білім алу үшін   

3. Оқу тобымды тӛмен тартқым келмейді   

4. Жақсы баға алған ұнайды   

5. Жақсы мұғалім болғым келеді   

6. Маған шағым болмас үшін   

7. Басқалардан нашар болғым келмейді   

8. Ата-анамның қалауы    

9. Студент болған ұнайды   

10. Жоғары білімді дәлелдейтін диплом керек   

11. Барлығы оқиды, яғни мен де оқимын   

12. Жай ғана қызық   

____________________________________   

____________________________________   
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ҚОСЫМША Ә 

 

«Креативтілік» тесті (Автор Вишнякова Н.) 

 

Р\с 
Ин-

декс 
Сұрақ 

«Шынайы 

мен» 

бейнесі 

«Идеалды 

мен» 

бейнесі 

1. О 
Қандай себептер сізді жаңа нәрсе 

жасауға мәжбүр етеді деп ойлайсыз?   

2. Қ 
Сіз ӛзіңіздің қызығушылығыңыздан 

қиындыққа тап боласыз ба?   

3. Е 
Жақсы затты ерекше жолмен 

жақсартқыңыз келе ме?   

4. Я 

Сіз әлеуметтік жаңа нәрсе жасау 

арқылы танымал болуды армандайсыз 

ба? 
  

5. И 
Тәуекел жағдайында сіз ӛзіңіздің 

интуицияңызға сенесіз бе?   

6. Э 

Сіздің ойыңызша, жанжалды 

жағдайларда эмоционалды 

күйзелістерден сақтануға болады ма? 
  

7. Ә 
Егер сізді ойнап алдаса, әзілмен жауап 

бересіз бе?   

8. Ш 

Мүмкіндік пайда болса, сіз кӛп ақы 

тӛленетін, бірақ аз шығармашылық 

жұмысқа ауысасыз ба? 
  

9. О 
Сіз шешіміңіздің салдарын 

қарастырасыз ба?   

10. Қ 
Жаңа нәрсені үйрену сізге қауіп 

тӛндіретін болса, сізді қызықтыра ма?   

11. Е 
Сіз заттарды басқа мақсатта сәтті 

қолданған кездеріңіз болды ма?   

12. Я 

Шынайы іс туралы айтқан кезде сіз 

ӛтірік ақпарат қолданатын кездер бола 

ма? 
  

13. И 

Тӛтенше жағдайларда сіз интуицияға 

қарағанда ақылдың дауысын жиі 

тыңдайсыз ба? 
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14. Э 
Шығармашылық іс-әрекет жаныңызға 

рахат сыйлайды ма?   

15. Ә 
Сіз ӛзіңізге әзілдеп, күлгенді ұнатасыз 

ба?   

16. Ш 

Қызмет саласында сізді 

қызықтыратын жаңа нәрсе ойлап 

таптыңыз ба? 
  

17. О 

Сіз стандартты емес жағдайларда 

шығармашылық ойлауды қажет ететін 

жұмыстан шаршайсыз ба? 
  

18. Қ 

Сіздің айналаңыздағы адамдар сіздің 

бәрлық нәрсеге араласатыныңызды 

байқай ма? 
  

19. Е Сіздің хоббиіңіз ерекше ме? 
  

20. Я 
Сізде нақты оқиғалармен байланысты 

ерекше бейнелер болды ма?   

21. И 

Кейде сізде әлі телефон кӛтермей кім 

сізге телефон соғып жатқанын сезетін 

кездер бола ма? 
  

22. Э 
Сіз ӛзгенің балаларының жағымсыз 

кӛріністеріне бей-жай қарайсыз ба?   

23. Ә 
Сіз ӛзіңіздің сәтсіздіктеріңізге күлесіз 

бе?   

24. Ш 

Жаңа білім үшін ыңғайсыздықпен 

байланысты болса да, сіз арнайы 

сабақтарға қатысар ма едіңіз? 
  

25. О 

Кішкентай деталь, мәселенің нышаны 

сізге оның дамуына кӛңіл бӛлу үшін 

жеткілікті ме? 
  

26. Қ 

Балалық шақтағы философиялық 

сұрақтарға есейгенде жауап таптыңыз 

ба? 
  

27. Е 

Сіз ӛзіңіздің серіктестеріңіздің 

ерекше, қауіпті ұсыныстарына деген 

қызығушылықты жоғалтасыз ба? 
  

28. Я 

Басқа қалада немесе басқа ғасырда 

қалай ӛмір сүрер едім деп 

қиялданасыз ба? 
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29. И 
Сізге алдағы оқиғаның салдарын 

болжау қиын ба?   

30. Э 

Сіз жаңа іс бастағанда эмоционалды 

кӛтеріңкілік сезімін және шабыт 

сезінесіз бе? 
  

31. Ә 

Сіз топты қызықтыру үшін алдын-ала 

әзіл немесе әзіл әңгімелер дайындаған 

кезіңіз бола ма? 
  

32. Ш 

Кәсіби қызметіңізде қазіргі жағдайдан 

шығудың жаңа жолдарын қажет ететін 

тосынсыйлардан шаршайсыз ба? 
  

33. О 

Ең тиімдісін таңдамас бұрын қиын 

мәселелерді шешудің нұсқаларын 

ойластырдыңыз ба? 
  

34. Қ 

Ұзақ уақыт бойы жаңа нәрселерді 

білмегенде, сізді қанағаттанбаушылық 

сезімі қинайды ма? 
  

35. Е 

Орындалуы қиындықтарымен 

байланысты болса да, тапқырлықты 

қажет ететін жұмысты жақсы кӛресіз 

бе? 

  

36. Я 

Ерекше проблемаларға тап болған 

кезде, оларды шешудің болашағын 

болжайсыз ба? 
  

37. И 
Бұдан кейін не болатынын болжаған 

түс кӛрдіңіз бе?   

38. Э 

Шығармашылықта қажетті нәтижеге 

қол жеткізе алмаған адамдарға 

жанашырлықпен қарайсыз ба? 
  

39. Ә 
Сіз қиын жағдайдан шығу үшін әзіл-

оспақты қолданасыз ба?   

40. Ш 

Сіз ӛзіңіздің шығармашылық 

қабілеттеріңізді ескере отырып 

мамандық таңдадыңыз ба? 
  

41. О 

Сізге жанжалды мәселенің кӛптеген 

жағымсыз салдарын ойластыру қиын 

ба? 
  

42. Қ Сіз ӛзіңіздің мансабыңызға қауіп 
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тӛндіріп, жаңа нәрселерді үйрене 

аласыз ба? 

43. Е 

Егер сіз қандай да бір қиындықтармен 

байланысты болса, ерекше нәрсені 

жасаумен айналысасыз ба? 
  

44. Я 
Сізге жетуге тырысқан таныс емес 

жерді елестету қиын ба?   

45. И 

Сіз кӛптен бері кездеспеген адамды 

есіңізге алғанда, кенеттен ол сізге 

қоңырау шалып немесе хат жазған 

кездер болды ма? 

  

46. Э 
Сіз алданған адамға аяушылықпен 

қарайсыз ба?   

47. Ә 
Сіз ӛзіңіз анекдоттар мен күлкілі 

оқиғалар ойлап табасыз ба?   

48. Ш 

Егер сіз жұмыс істеу мүмкіндігін 

жоғалтсаңыз, ӛмір сізге деген 

қызығушылықты жоғалтады ма? 
  

49. О 

Сіз ӛзіңіздің шығармашылық 

қызметіңіздің барлық кезеңдерін 

мұқият ойластырасыз ба? 
  

50. Қ 

Сіз кейде оның қалай жұмыс 

істейтінін білу үшін затты 

бӛлшектегіңіз келе ме? 
  

51. Е 

Сіз жоспарланған іс-әрекетті жүзеге 

асыру барысында импровизация 

жасайсыз ба? 
  

52. Я Сіз балаларға ертегі ойлап табасыз ба? 
  

53. И 

Түсініксіз себептермен сіз кейбір 

адамдарға сенбейтін кездер болады 

ма? 
  

54. Э 
Егер сіз алданып қалсаңыз, қатты 

ренжуге бейімсіз бе?   

55. Ә 
Ирония түрінде айтылған әзіл сізді 

ашуландырады ма?   

56. Ш 
Сіздің мамандығыңыз қоршаған 

әлемді жақсартады деп ойлайсыз ба?   

57. О Адамның шығармашылық қызметінде 
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қандай құпия себептер жасырылады 

деп ойланасыз ба? 

58. Қ 
Сізді кӛршілердің қалай ӛмір сүретіні 

қызықтырады ма?   

59. Е 

Сіз әдеттен тыс кӛзқарастары бар 

адамдармен қарым-қатынас жасауды 

қалайсыз ба? 
  

60. Я 
Сіз мұрамен не істей алатыныңыз 

туралы қиялдадыңыз ба?   

61. И 
Сізге бір қарағанда адамның мінезін 

анықтау қиын ба?   

62. Э 
Сіз кедей адамдарға аяушылықпен 

қарайсыз ба?   

63. Ә 
Сізді айналаңыздағылар тапқыр адам 

санай ма?   

64. Ш 
Кәсіби шығармашылығыңызда 

кӛптеген сәтсіздіктер болды ма?   

65. О 

Сіз ӛзіңіздің шығармашылық 

істеріңіздегі сәттілік пен 

сәтсіздіктердің себептері туралы 

ойланасыз ба? 

  

66. Қ 

Егер сіз түсініксіз жаңа сӛз тапсаңыз, 

оның мағынасын анықтамалық 

кітаптардан іздейсіз бе? 
  

67. Е 

Сізді ӛмірдің дәстүрлі кӛзқарастарын 

ғана ұстанатын адамдар қызықтырады 

ма? 
  

68. Я Сіз ӛлең жазасыз ба? 
  

69. И 
Таныс адамға қарап, оның ӛмірі қалай 

болатынын болжау қиын ба?   

70. Э 

Кӛшедегі жанжалдар кезінде сіз ӛз 

эмоцияларыңызды сирек білдіресіз 

бе? 
  

71. Ә 
Сізге қиын жағдайдан әзілмен шығу 

қиын ба?   

72. Ш 

Табысқа жету мүмкіндігі 

кепілдендірілмеген болса, 

жұмысыңызда тәуекелге бара аласыз 
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ба? 

73. О 

Сіз кездейсоқ бӛліктерден алынған 

толық нәтижені сенімді түрде қалпына 

келтіресіз бе? 
  

74. Қ Сіз ӛмір шежіресін іздеп кӛрдіңіз бе? 
  

75. Е 

Егер сіздің таныстарыңыз сіз 

армандаған нәрсе жайлы білсе, олар 

сізді қиял деп санайды ма? 
  

76. Я 
Қартайған кезде ӛзіңізді елестету 

қиын ба?   

77. И 

Интуитивті уайымға байланысты 

бейтаныс адаммен кездесуге қорққан 

кездер болды ма? 
  

78. Э 

Адамдардың ӛміріндегі әсерлі 

оқиғаны кӛріп отырып, сізде де бұл 

оқиға болғандай сезім болады ма? 
  

79. Ә 
Сіз барлық басқа жанрлардан гӛрі 

комедияны жақсы кӛресіз бе?   

80. Ш 
Шығармашылық кәсіби қызметті 

сүйемелдеуі керек пе?   

Нәтижелерді ӛңдеу 

Шығармашылықтың әр индексі үшін ұпай саны алынған ұпайларды 

қорытындылау кезінде тест кілтімен анықталады. Егер сыналушының 

сұраққа жауабы тест кілтімен сәйкес келсе, ол осы индекс кӛрсеткіші үшін 

бір балл алады: «Шынайы Мен» және «Идеалды Мен». Мысалы, егер субъект 

«Шынайы Мен» және «Идеалды Мен» бағанындағы бірінші сұраққа оң 

жауап берген болса (+), ал жауап кілті + болса, онда бірінші индекс О 

(шығармашылық ойлау) бойынша ол бір ұпай алады, егер теріс (-) болса, 

онда ұпай алмайды. Тесттің кілті әрбір сапаға тек «Шынайы Менге» ғана 

емес, «Идеалды Менге» де қатысты екенін ұмытпаған жӛн. 

 

№ 
Ин-

декс 
Креативтілік қасиеттері 

Жалпы балл 

«Шынайы Мен» 

Жалпы балл 

«Идеалды Мен» 

1 О Шығармашылық ойлау 
  

2 Қ Қызығушылық 
  

3 Е Ерекшелік 
  

4 Я Қиял 
  

5 И Интуиция 
  

6 Э Эмоция, эмпатия 
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7 Ә Әзіл сезімі 
  

8 Ш 

Кәсібіне 

шығармашылық 

кӛзқарас 
  

 

Тесттің кілті 

№  Индекс Сұрақ № Кілт 

1 Шығармашылық ойлау – «О» 1 + 

  
9 + 

  
17 - 

  
25 + 

  
33 + 

  
41 - 

  
49 + 

  
57 + 

  
65 + 

  
73 + 

2 Қызығушылық – «Қ» 2 + 

  
10 - 

  
18 + 

  
26 + 

  
34 + 

  
42 + 

  
50 + 

  
58 + 

  
66 + 

  
74 + 

3 Ерекшелік – «Е» 3 + 

  
11 + 

  
19 + 

  
27 - 

  
35 + 

  
43 + 

  
51 + 

  
59 + 

  
67 - 

  
75 + 
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4 Қиял – «Я» 4 + 

  
12 + 

  
20 + 

  
28 + 

  
36 + 

  
44 - 

  
52 + 

  
60 + 

  
68 + 

  
76 - 

5 Интуиция – «И» 5 + 

  
13 - 

  
21 + 

  
29 - 

  
37 + 

  
45 + 

  
52 + 

  
61 - 

  
69 - 

  
77 + 

6 Эмоция, эмпатия – «Э» 6 - 

  
14 + 

  
22 - 

  
30 + 

  
38 + 

  
46 + 

  
54 + 

  
62 + 

  
70 - 

  
78 + 

7 Әзіл сезімі – «Ә» 7 + 

  
15 + 

  
23 + 

  
31 - 

  
39 + 

  
47 + 

  
55 - 
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63 + 

  
71 - 

  
79 + 

8 
Кәсібіне шығармашылық 

кӛзқарас – «Ш» 
8 - 

 
 16 + 

 
 24 + 

  
32 - 

  
40 + 

  
48 + 

  
56 + 

  
64 - 

  
72 + 

  
80 + 
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ҚОСЫМША Б 

 

Сауалнама «Ойлау түрлері мен креативтілік деңгейін анықтау». 

Дж.Брунердің диагностикалау әдістемесі. 

 

Мақсаты: сауалнама ересек адамдардың ойлауының негізгі түрін 

анықтауға және олардың креативтілігінің деңгейін ӛлшеуге мүмкіндік береді. 

Ойлаудың түрін біле отырып, қай салада, мамандықта жетістікке жетуге 

болатындығын анықтауға болады. 

Нұсқаулық: Егер сіз тӛменде кӛрсетілген пікірлерге келіссеңіз, «+» 

қойыңыз, ал келіспесеңіз «-» жазыңыз. 

Тест материалы: 

1. Маған бір әрекетті не үшін істегенімді түсіндіру емес, оны жасау 

оңайырақ. 

2. Мен компьютерге арналған бағдарламаларды реттегенді ұнатамын. 

3. Мен кӛркем әдебиет оқығанды жақсы кӛремін. 

4. Мен сурет ӛнерін (мүсін дайындағанды) жақсы кӛремін. 

5. Мен қалай жасалатыны нақты анықталған жұмысты ұнатпаймын. 

6. Егер менде заттарды пайдалану мүмкіндігі болса, маған бір нәрсе 

үйрену оңайырақ. 

7. Мен шахмат, дойбы ойындарын жақсы кӛремін. 

8. Мен ӛз ойларымды ауызша және жазбаша түрде оңай жеткіземін. 

9. Мен коллекция жасағым келеді. 

10. Мен абстрактілі сурет ӛнерін жақсы кӛремін және түсінемін. 

11. Мен инженер болғаннан гӛрі слесарь болғанды қалар едім. 

12. Мен үшін алгебра геометриядан қызығырақ. 

13. Кӛркем шығармада мен үшін не айтылғаны емес, қалай айтылғаны 

маңызды. 

14. Мен ойын-сауық шараларына барғанды жақсы кӛремін. 

15. Маған регламенттелген жұмыс ұнамайды. 

16. Мен ӛз қолыммен бірдеңе жасағанды ұнатамын. 

17. Бала кезімде мен достарыммен хат алмасу үшін ӛз сӛздер / белгілер 

/ шифр жүйесін құрғанды ұнататынмын. 

18. Мен ойды білдіру формасына үлкен мән беремін. 

19. Мен үшін оқиғаның мазмұнын оның бейнелі кӛрсетілуінсіз жеткізу 

қиын. 

20. Мұражайларға барғанды ұнатпаймын, ӛйткені олардың барлығы 

бірдей. 

21. Мен кез-келген ақпаратты іс-әрекетке нұсқаулық ретінде 

қабылдаймын. 

22. Мені фирманың атауынан гӛрі тауарлық белгісі қызықтырады. 

23. Мені радио мен теледидардағы комментатордың жұмысы 

қызықтырады. 

24. Таныс әуендер менің басымда белгілі бір бейнелерді тудырады. 
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25. Қиялдағанды ұнатамын. 

26. Музыка тыңдаған кезде, билегім келеді. 

27. Мен сызбалар мен кескіндерді түсінуге қызығамын. 

28. Маған кӛркем әдебиет ұнайды. 

29. Таныс иіс кӛптеген жылдар бұрын болған оқиғалардың бүкіл 

кӛрінісін тудырады. 

30. Әр түрлі хоббилер адамның ӛмірін байытады. 

31. Тек қол тигізуге болатын нәрсе шындыққа сәйкес келеді. 

32. Мен нақты ғылымдарды ұнатамын. 

33. Мен сӛйлескенде тапқырлық танытамын. 

34. Сурет салғанды жақсы кӛремін. 

35. Бір спектакльді / фильмді бірнеше рет кӛруге болады, бастысы - 

актерлердің ойыны, жаңа интерпретация. 

36. Мен бала кезімнен құрылыс жиынтық бӛлшектерінен тетіктер 

құрастырғанды ұнататынмын. 

37. Маған стенографияны үйренуге болатын сияқты. 

38. Мен поэзияны дауыстап оқығанды ұнатамын. 

39. Мен әлемді сұлулық құтқарады деген тұжырыммен келісемін. 

40. Мен тігінші болғаннан гӛрі кескіш болғанды жақсы кӛремін. 

41. Орындықты жобалағаннан гӛрі, оны қолыңызбен жасағаныңыз 

жақсы. 

42. Менің ойымша, мен бағдарламашы мамандығын игере алатын 

сияқтымын. 

43. Мен поэзияны жақсы кӛремін. 

44. Кез-келген бӛлшекті жасамас бұрын мен алдымен оның суретін 

саламын. 

45. Маған әрекет ету үдерісі оның түпкілікті нәтижесінен гӛрі ұнайды. 

46. Мен үшін сызбаларды зерттегенше, шеберханада жұмыс жасаған 

тиімді. 

47. Мен үшін ежелгі құпия сӛздерді ашу қызықты болар еді. 

48. Егер маған сӛйлеу керек болса, мен ӛз сӛзімді әрдайым алдын-ала 

дайындаймын, бірақ қажетті сӛздерді дер кез табатыныма сенімдімін. 

49. Мен алгебрадан гӛрі геометрияда есептер шығарғанды ұнатамын. 

50. Тіпті нақты белгілі жұмыс істейтін істе де мен бір нәрсені 

шығармашылықпен ӛзгертуге тырысамын. 

51. Мен үйде қолӛнер жасағанды ұнатамын. 

52. Мен бағдарламалау тілдерін игере алар едім. 

53. Берілген тақырыпқа эссе жазу маған қиын емес. 

54. Маған жоқ заттың немесе құбылыстың бейнесін елестету оңай. 

55. Мен кейде барлығына анық болып тұрған жағдайларда да 

күмәнданамын. 

56. Мен үтікті шеберханаға апарғаннан гӛрі ӛзім жӛндегенді жӛн 

кӛремін. 

57. Мен тілдің грамматикалық құрылыстарын оңай үйренемін. 
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58. Мен хат жазғанды жақсы кӛремін. 

59. Мен фильмнің сюжетін образдар тізбегі ретінде елестете аламын. 

60. Абстрактілі суреттер ойлануға кӛп негіз береді. 

61. Маған еңбек және үй шаруашылығы сабақтары бәрінен бұрын 

ұнайтын. 

62. Мен үшін шет тілін үйрену қиын емес. 

63. Егер достарым сұраса, мен кез-келген әңгімені қызықтырып бірдеңе 

айтамын. 

64. Мен естігендердің мазмұнын бейнелерден оңай елестете аламын. 

65. Мен ӛз ӛмірімді белгілі бір жүйеге бағындырғым келмес еді. 

66. Мен кӛбіне алдымен шешім қабылдаймын, содан кейін шешімнің 

дұрыстығын ойлаймын. 

67. Мен қытай таңбаларын үйрене алар едім деп ойлаймын. 

68. Мен жаңа ғана естіген жаңалықтармен бӛлісуге бейіммін. 

69. Менің ойымша, сценарист / жазушының жұмысы қызықты. 

70. Мен дизайнер болғанды ұнатамын. 

71. Мәселені шешкен кезде маған сынақтан және қателіктерден ӛту 

оңайырақ. 

72. Жол белгілерін зерттеу мен үшін қиын болған жоқ / қиын болмады. 

73. Мен бейтаныс адамдармен оңай тіл таба аламын. 

74. Мені графикалық дизайнердің жұмысы қызықтырады. 

75. Мен бір жолмен қайталап жүргенді ұнатпаймын. 
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ҚОСЫМША В 

 

«Педагогикалық жағдайлар» әдістемесі 

Бұл әдістеме адамның педагогикалық қабілеттерін сипатталған 

бірқатар педагогикалық жағдайлардан қандай жолмен табатындығына қарай 

бағалауға мүмкіндік береді. Зерттеуді бастамас бұрын субъект келесі 

мазмұндағы нұсқауларды алады: 

«Сіздің алдыңызда бірқатар күрделі педагогикалық жағдайлар тұр. 

Олардың әрқайсысының мазмұнымен танысып, берілген жағдайға жауап 

берудің ұсынылған нұсқаларының арасынан, сіздің ойыңызша, 

педагогикалық тұрғыдан ең дұрысын таңдау керек. Егер ұсынылған жауап 

нұсқаларының ешқайсысы сізге сәйкес келмесе, онда сіз таңдау үшін 

тізімделген барлық баламалардан кейінгі екі жолға ӛзіңіздің нұсқаңызды 

кӛрсете аласыз. Бұл жағдайда жауаптардың 7-ші және одан кейінгі нұсқалары 

болады». 

1-жағдай 

Сіз сабақты бастадыңыз, барлық оқушылар тынышталды, үнсіздік 

болды, кенеттен сыныпта біреу қатты күлді. Сіз бірдеңе айтуға үлгермей, 

күлген оқушыға сұраулы және таңданыспен қараған кезде, ол сіздің кӛзіңізге 

тіке қарап: «Мен сізге қарағанда әрдайым күлкілі кӛремін, ал сіз сабақ 

бастағанда күлкім келе береді». Сіз бұған қалай қарайсыз? Тӛмендегі 

тізімнен сәйкес нұсқаны таңдап, белгілеңіз. 

1. «Мәссаған!» 

2. «Саған күлкілі ма?» 

3. «Құдай үшін, ӛзін біл!» 

4. «Ақымақсың ба?» 

5. «Кӛңілді адамдарды жақсы кӛремін». 

6. «Сенің кӛңіліңді кӛтергеніме қуаныштымын». 

7. 

 2-жағдай 

Сабақтың басында немесе сіз бірнеше сабақты аяқтағаннан кейін, 

оқушы сізге: «Менің ойымша, сіз мұғалім ретінде бізге ештеңе үйрете 

алмайсыз» деп мәлімдейді. Сіздің жауабыңыз: 

1. «Сенің жұмысың мұғалімді оқыту емес, сенің жұмысың – оқу». 

2. «Сен сияқтыларға, әрине, мен ештеңе үйрете алмаймын». 

3. «Мүмкін сен басқа сыныпқа ауысасың, немесе басқа мұғалімнен сабақ 

аларсың?» 

4. «Сен жай ғана оқығың келмейді». 

5. «Сен неге олай ойлайтының маған қызық». 

6. «Бұл жайлы ашық сӛйлесейік. Сені мұндай ойға итермелейтіндей, мүмкін 

менің іс-әрекетімде бір нәрсе бар шығар». 

7. 

3-жағдай 
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Мұғалім оқушыға тапсырма береді, бірақ ол оны орындағысы келмейді 

және сонымен бірге: «Мен мұны жасағым келмейді!» деп мәлімдейді. - 

Мұғалімнің реакциясы қандай болуы керек? 

1. «Қаламасаң - қалайтындай етеміз!» 

2. «Сен онда не үшін оқуға келдің?» 

3. «Ӛзіңе жаман, сауатсыз болып қала бер. Сенің іс-әрекетің, бетіне ренжіп, 

мұрнын кескен адамның әрекетіне ұқсайды». 

4. «Сен үшін бұл қалай аяқталуы мүмкін екендігін түсінесің бе, ӛзің?» 

5. «Неге екенін түсіндіріп бере аласың ба?» 

6. «Кел отырық талқылайық – мүмкін сенікі дұрыс шығар». 

7. 

4-жағдай 

Оқушы ӛзінің оқу жетістігіне кӛңілі толмайды, ӛзінің қабілетіне және 

материалды ешқашан дұрыс түсініп, меңгере алатындығына күмәнданып, 

мұғалімнен сұрайды: «Қалай ойлайсыз, мен үздік оқып, сыныптағы басқа 

балдардан қалмай оқуым мүмкін бе?»  - Мұғалім бұған не деп жауап беруі 

керек? 

1. «Шынымды айтсам - күмәнім бар». 

2. «Әрине, сен күмәнданбасаң да болады». 

3. «Сенің қабілетің керемет, және мен саған үлкен үміт артамын». 

4. «Неге сен ӛзіңнен күмәнданасың?» 

5. «Кел сӛйлесейік және сенің мәселеңді анықтаймыз». 

6. «Кӛп нәрсе сенімен бірге қалай жұмыс істейтімізге байланысты». 

7. 

5-жағдай 

Оқушы мұғалімге: «Мен сіз оқытатын келесі екі сабаққа бармаймын, 

ӛйткені мен қазіргі уақытта жастар ансамблінің концертіне барғым келеді 

(Нұсқалар: достармен серуендеуге, спорттық жарыстарға бару, жай ғана 

мектептен демалу). - Сіз оған қалай жауап беруіңіз керек? 

1. «Тек келмей кӛр!» 

2. «Келесі жолы мектепке ата-анаңмен бірге келуіңе тура келеді». 

3. «Бұл сіздің ісіңіз, сіз емтиханды (тестті) тапсыруыңыз керек. Сізге әлі 

босатылған сабақтар туралы есеп беру керек болады, сонда мен сізден 

міндетті түрде сұраймын». 

4. «Сен сабақтарыңа немқұрайлы қарайтын сияқтысың». 

5. «Мүмкін саған мүлдем мектептен шығып кету керек шығар?» 

6. «Сен ары қарай не істемекшісің?» 

7. «Маған концертте болу (достарымен серуендеу, байқауға қатысу) сіз үшін 

неге мектепке барудан гӛрі қызықтырақ екені қызықтырады». 

8. «Мен сені түсінемін: демалу, концерттерге бару, жарыстарға бару, 

достармен сӛйлесу шынымен де мектепке барудан гӛрі қызықты. Бірақ, мен 

бұған қарамастан, сіз үшін бұл неге маңызды екенін білгім келеді». 

9. 

6 -жағдай 
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Оқушы сыныпқа кірген кезде мұғалімді кӛріп: «Сіз ӛте әлсіз және 

шаршаған сияқты кӛрінесіз» дейді. - Мұғалім бұны қалай қабылдауы керек? 

1. «Менің ойымша, мұндай ескертулер жасау сіздерге ӛте лайықты емес деп 

ойлаймын». 

2. «Ия, мен ӛзімді жаман сезініп тұрмын». 

3. «Мен үшін алаңдамаңыз, ӛзіңізге қарасаңыз жақсы». 

4. «Мен бүгін нашар ұйықтадым, менің жұмысым кӛп». 

5. «Алаңдамаңыз, бұл біздің оқуымызға кедергі болмайды». 

6. «Сіз ӛте мұқиятсыз, алаңдаушылығыңыз үшін рахмет!» 

7. 

7-жағдай 

«Сіздің сабақ беріп жатқан сабақтарыңыз маған кӛмектеспейтінін 

сеземін», - дейді оқушы мұғалімге және «Мен сыныптан мүлдем шығуды 

ойлап жүрмін» деп қосады. - Мұғалім бұны қалай қабылдауы керек? 

1. «Ақымақтықты тоқтат!» 

2. «Ойлап тапқанын қара!» 

3. «Сізге басқа мұғалім табу керек шығар?» 

4. «Неліктен сізде мұндай тілек бар екенін толығырақ білгім келеді?» 

5. «Егер біз сіздің проблемаңызды шешуге бірге жұмыс жасасақ ше?» 

6. «Мүмкін сіздің мәселеңізді басқа жолмен шешуге болатын шығар?» 

7. 

8-жағдай 

Оқушы ӛзіне деген шексіз сенімділікті кӛрсетіп, мұғалімге: «Егер мен 

қаласам, жасай алмайтын ештеңе жоқ. Соның ішінде сіз оқытатын пәнді 

игеру маған түкке тұрмайды» дейді. - Мұғалім бұған қандай жауап беруі 

керек? 

1. «Сіз ӛзіңізді тым қатты бағалайсыз». 

2. «Сіздің қабілеттеріңізбен бе? - Күмәнім бар! » 

3. «Егер сіз осылай айтсаңыз, сіз ӛзіңізді сенімді сезінетін шығарсыз?» 

4. «Мен бұған күмәнданбаймын, ӛйткені егер қаласаңыз, онда сіз жетістікке 

жететініңізді білемін». 

5. «Бұл сізден үлкен қиындықты қажет ететін шығар.» 

6. «Ӛзіне деген шамадан тыс сенім іске зиян тигізеді». 

7. 

9-жағдай 

Оқытушының тиісті түсініктемесіне жауап ретінде студент пәнді игеру 

үшін оған кӛп жұмыс қажет емес дейді: «Мен жеткілікті қабілетті адаммын». 

- Мұғалім оған не деп жауап беруі керек? 

1. «Бұл сіздің сәйкес келуіңіз екіталай пікір.» 

2. «Сіз осы уақытқа дейін бастан кешкен қиындықтар мен сіздің біліміңіз 

басқаны кӛрсетеді» 

3. «Кӛптеген адамдар ӛздерін жеткілікті қабілетті деп санайды, бірақ бәрі 

бірдей емес». 

4. «Мен сіз туралы ӛте жоғары ойлағаныңызға қуаныштымын». 
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5. «Яғни сізге оқуға кӛбірек күш салуыңыз керек». 

6. «Сіз ӛз қабілеттеріңізге шын мәнінде сенбейтіндігіңізді білдіреді». 

7. 

10-жағдай 

Оқушы мұғалімге: «Мен дәптерді әкелуді (үй тапсырмасын орындау 

және т.б.) тағы да ұмытып кеттім» дейді. - Мұғалім бұны қалай қабылдауы 

керек? 

1. «Ал, тағы!» 

2. «Сіз бұл жауапсыздықтың кӛрінісі деп ойламайсыз ба?» 

3. «Менің ойымша, бұл мәселеге байыпты қарайтын кез келді». 

4. «Неге екенін білгім келеді?» 

5. «Мұны істеу мүмкіндігіңіз болмаған шығар?» 

6. «Неліктен мен сізге мұны әр кез еске түсіремін деп ойлайсыз?» 

7. 

11-жағдай 

Оқушы мұғаліммен әңгімелесуде оған: «Мені басқа оқушыларға 

қарағанда жақсы қарағаныңызды қалаймын» дейді. - Мұғалім мұндай 

оқушының ӛтінішіне қалай жауап беруі керек? 

1. «Неге мен саған басқалардан жақсы қарауым керек?» 

2. «Мен сүйіктілер мен фавориттер ойынын ойнауды мүлдем қаламаймын!» 

3. «Мен сіз сияқты сӛйлейтін адамдарды ұнатпаймын». 

4. «Мен сізді неге қалған оқушылардан ажыратуым керек екенін білгім 

келеді?» 

5. «Егер мен сізді басқа оқушыларға қарағанда жақсы кӛретінімді айтсам, сіз 

мұны жақсы сезінер ме едіңіз?» 

6. «Сіз қалай ойлайсыз, мен сізге шынымен қалай қараймын?» 

7. 

12-жағдай 

Оқушы мұғалімге ӛзі оқытатын пәнді жақсы игеру мүмкіндігіне 

күмәнданатынын білдіре отырып: «Мен сізді мені не мазалайтынын айттым. 

Енді сіз маған айтыңыз, бұған не себеп болды және мен қалай жүруім керек? 

« - Мұғалім бұған не деп жауап беруі керек? 

1. «Сізде менің ойымша, сізде кемшіліктер бар». 

2. «Сізде алаңдауға себеп жоқ». 

3. «Ақпаратты пікір айтуға дейін, мен мәселенің мәнін жақсы түсінуім 

керек». 

4. «Күтейік, жұмыс істейік және біраз уақыттан кейін осы мәселені 

талқылауға оралайық. Менің ойымша, біз оны шеше аламыз ». 

5. «Мен қазір сізге нақты жауап беруге дайын емеспін, бұл туралы ойлануым 

керек». 

6. «Уайымдамаңыз, мен де кезінде қиындықтар болған». 

7. 

13-жағдай 
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Оқушы мұғалімге: «Маған сіздің сыныпта айтқаныңыз бен 

қорғағаныңыз ұнамайды» дейді. - Мұғалімнің жауабы қандай болуы керек? 

1. «Бұл - жаман.» 

2. «Сіз мұны түсінбейтін шығарсыз.» 

3. «Болашақта біздің оқу барысында сіздің пікіріңіз ӛзгереді деп сенемін». 

4. «Неге?» 

5. «Сіз ӛзіңіз нені жақсы кӛресіз және қорғауға дайынсыз?» 

6. «Әркімнің талғамы әртүрлі». 

7. «Неліктен мен мұны айтып, қорғаймын деп ойлайсыз?» 

8. 

14 жағдай 

Студент кез-келген сыныптасына деген жаман кӛзқарасын айқын 

кӛрсетіп: «Мен онымен жұмыс жасамаймын (оқымаймын)», - дейді. - 

Мұғалім бұны қалай қабылдауы керек? 

1. «Сонда не?» 

2. «Сіз ешқайда бара алмайсыз, бәрібір жасау керек». 

3. «Бұл сенің ақымақтығың». 

4. «Бірақ ол бұдан кейін сізбен бірге жұмыс жасағысы (оқығысы да 

келмейді)». 

5. «Неге?» 

6. «Сіз қателесесіз деп ойлаймын». 

7. 

Нәтижелер мен қорытындыларды бағалау 

Тақырыптың әрбір жауабы - оның сол немесе басқа ұсынылған 

нұсқаларды таңдауы - тӛмендегі кестеде келтірілген кілтке сәйкес ұпаймен 

бағаланады. Осы кестеде тігінен сол жағында педагогикалық жағдайлар 

олардың реттік нӛмірлерімен кӛрсетіледі, ал жоғарғы оң жағында, сондай-ақ 

олардың кезектілігі бойынша, осы жағдайларға балама жауаптар кӛрсетілген. 

Кестенің ӛзінде әр түрлі педагогикалық жағдайларға әр түрлі жауаптарды 

бағалау үшін қолданылатын ұпайлар келтірілген. 

 

«Педагогикалық жағдайлар» әдіснамасының кілті. 

Педагогикалық 

жағдайдың 

реттік нӛмірі 

Таңдалған жауап нұсқасы және оның ұпай саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 3 4 2 5 5 – – 

2 2 2 3 3 5 5 – – 

3 2 3 4 4 5 5 – – 
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4 2 3 3 4 5 5 – – 

5 2 2 3 3 2 4 5 5 

6 2 3 2 4 5 5 – – 

7 2 2 3 4 5 5 – – 

8 2 2 4 5 4 3 – – 

9 2 4 3 4 5 4 – – 

10 2 3 4 4 5 5 – – 

11 2 2 3 4 5 5 – – 

12 2 3 4 5 4 5 – – 

13 3 2 4 4 5 4 5 – 

14 2 2 3 4 4 5 – – 

 

Ескерту. Еркін жауаптар бӛлек бағаланады және сәйкес ұпайлар 

жалпы балға қосылады. 

Педагогикалық мәселелерді дұрыс шешу мүмкіндігі субъектілердің 14-

ке бӛлінген барлық 14 педагогикалық жағдайда жинаған ұпайларының 

жиынтығымен анықталады. Егер субъект 4,5 баллдан жоғары орташа баға 

алса, онда оның педагогикалық қабілеттері жоғары деңгейде дамыған болып 

саналады. Егер орташа баға 3,5-тен 4,4 баллға дейін болса, онда 

педагогикалық қабілеттер орташа дамыған болып саналады. Сонымен, егер 

орташа балл 3,4 балдан аз болса, онда субъектінің педагогикалық қабілеттері 

дамымаған болып саналады. 
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ҚОСЫМША Г 

 

Шығармашылық, жауапты шешімдер қабылдау қабілетін бағалау 
 Қойылған сұрақтарға жауап берер кезде, шын мәнінде қандайсыз - 

содан артық және кем болмауға тырысыңыз. Жауаптарыңыз қаншалықты 

шынайы болса, соншалықты сіз ӛзіңіз туралы нақты және сенімді ақпарат 

аласыз. Сұрақты алғаш оқығанда «иә» немесе «жоқ» сӛздерін белгілеп жауап 

беріңіз. 

1. Жауапты шешім қабылдағанда мен тек ӛзіме арқа сүйеймін және 

ешкіммен ақылдаспаймын (1 - иә, 2 - жоқ). 

2. Мен кӛбінесе менің басшымның пікірімен сәйкес келмейтін 

кӛзқараста боламын (1 - иә, 2 - жоқ). 

3. Мен шешімі жоқ жағдайлар болмайды деген пікірдемін (1 - иә, 2 - 

жоқ). 

4. Мен әрқашан тек шындықты айтамын (2 - иә, 1 - жоқ). 

5. Мен жаңа әрекеттер түрлерін тез игеремін (1 - иә, 2 - жоқ). 

6. Адамдарды бағалау кезінде мен, басқа адамдардың пікірлеріне 

қарағанда, ӛзімнің ішкі түйсігіме сенемін (1 - иә, 2 - жоқ). 

7. Жауапты шешім қабылдай отырып, мен барлық жағымды және 

жағымсыз жақтарын талдап ұзақ уақыт жұмсаймын (2 - иә, 1 - жоқ). 

8. Мен әр бастаған ісімді аяқтауға тырысамын (1 - иә, 2 - жоқ). 

9. Менің ойымша, ұжымда әртүрлі қиындықтар болмауы үшін «ӛзін 

жоғары ұстамаған жӛн» (2 - иә, 1 - жоқ). 

10. Қымбат зат сатып алмас бұрын, мен ӛзімнің жақын адамдармен 

кеңесуге тырысамын (2 - иә, 1 - жоқ). 

11. Мен бір күнмен ғана ӛмір сүруге тырысамын (2 - иә, 1 - жоқ). 

12. Шахмат ойынын және басқа да зияткерлік ойындарды ойнағанда, 

мен барлық жолдармен жеңіске жетуге тырысамын (1 - иә, 2 - жоқ). 

13. Қиын мәселені шешерде, мен оны шешудің барлық мүмкін болатын 

шешімдерін логикалық тұрғыдан ойлаймын (1 - иә, 2 - жоқ). 

14. Мен кӛбінесе еңбек ұжымының отырысында басқалардың пікірінен 

ӛзгеше пікір білдіремін (1 - иә, 2 - жоқ). 

15. Ұжымдық жиналыстарда мен алдын-ала дайындықсыз, жедел түрде 

сӛйлеймін (1 - иә, 2 - жоқ). 

16. Менің ойымша, мен ӛз ӛмірімде үлкен қателіктер жіберген емеспін 

(1 - иә, 2 - жоқ). 

17. Мен кейде орындалуы мүмкін емес, фантастикалық жобаларды 

құрып жатқандай кӛрінемін (1 - иә, 2 - жоқ). 

18. Пікір алмасуларда менің дәлелдерім кӛбінесе сенімді болады (2 - иә, 

1 - жоқ). 

19. Істің мүдделерінен талап етілсе, мен қағидаларымды бұза аламын (1 

- иә, 2 - жоқ). 

20. Мен қай жерде жұмыс жасасам да мен басшылықпен жақсы қарым-

қатынаста боламын (1 - иә, 2 - жоқ). 
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21. Менің ең алғашқы қабылдаған шешімім әрдайым дұрыс болады (1 - 

иә, 2 - жоқ). 

22. Таныстарымның арасында мен кейде күтпеген жерден ерекше нәрсе 

жасағым келеді (1 - иә, 2 - жоқ). 

23. Менің кейбір іс-әрекеттерімнің логикасы тіпті жақын достарыма да 

бірден түсінікті бола бермейді, дегенмен кейінірек мен дұрыс әрекет 

жасағаным белгілі болады (1 - иә, 2 - жоқ). 

24. Менің ойымша, мен ӛз ӛмірімде бірқатар маңызды мәселелерді 

шеше алдым (1 - иә, 2 - жоқ). 

25. Егер мен бір шешім қабылдасам, мені ойымнан тайдыру қиын (1 - 

иә, 2 - жоқ). 

26. Ӛзім үшін ӛмірлік маңызды мәселелерді шеше отырып, мен бәрін 

ұсақ-түйекке дейін ойластыруға және болжауға тырысамын (2 - иә, 1 - жоқ). 

27. Мен сәттілікке жету мүмкіндігі аз болса да, тәуекелді шешім 

қабылдай аламын (1 - иә, 2 - жоқ). 

28. Менің достарымның пікірінше, мен бір күндік ӛмір сүріп жүрмін  (2 

- иә, 1 - жоқ). 

29. Мен ӛз ісім жайлы мүмкіндігінше аз адамдарға айтамын (1 - иә, 2 - 

жоқ). 

30. Ұжым мені қолдайтынына сенімді болмасам, мен басшыға қарсы 

шықпаймын (2 - иә, 1 - жоқ). 

31. Менің достарым мені «перспективасы» бар адам қатарына 

жатқызады (1 - иә, 2 - жоқ).  

32. Мен ӛмірімде ешқашан ешқайда кешіккен емеспін (2 - иә, 1 - жоқ). 

33. Егер мен үшіе неке (некеге тұру) мәселесі тұрса, мен ата-анаммен 

ақылдаспай, шешім қабылдай аламын (1 - иә, 2 - жоқ). 

34. Мен біздің ұжымдағы бір-екі жыл ішінде оқиғалардың дамуын 

болжайтын адамдардың бірімін деп ойлаймын (1 - иә, 2 - жоқ). 

35. Кейде шиеленіскен қиын жағдайда шешім қабылдау үшін тиын 

лақтырып, «оң» немесе «теріс» түсуіне қарай шешім қабылдайтын кездер 

болады (2 - иә, 4 - жоқ). 

36. Ұжымдағылар мені сенімді қызметкер ретінде санайды, маған сенім 

артуға болады деп сенеді (1 - иә, 2 - жоқ). 

37. Мен жүйелі түрде ӛзімнің сәтсіздіктерім мен жетістіктерімді 

талдайтын күнделік жүргіземін (2 - иә, 1 - жоқ). 

38. Менің жұмысымды бір-екі жылға алдын-ала жоспарлайтын әдетім 

бар (1 - иә, 2 - жоқ). 

39. Менің кейбір достарым мен туыстарым мені ӛте сақ адам деп 

санайды (2 - иә, 1 - жоқ). 

40. Менің әріптестерім мені ымырасыз деп санайды (1 - иә, 2 - жоқ). 

41. Менің достарымның арасында маған ұнамайтын адамдар бар (1 - иә, 

2 - жоқ). 

42. Мен уәде еткен барлық нәрсені маған ыңғайлы не ыңғайсыз 

болуына қарамастан әрқашан орындаймын (1 - иә, 2 - жоқ). 
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43. Менде басқалардан жасыруға тырысатын ойларым бар (1 - иә, 2 - 

жоқ). 

44. Менің әдеттерімнің бәрі жақсы және сүйкімді емес (1 - иә, 2 - жоқ). 

45. Кейде мен тексеруден қорықпасам, қоғамдық кӛлікке ақы 

тӛлемеймін (1 - иә, 2 - жоқ). 

46. Мен ӛз денсаулығыма алаңдаймын (1 - иә, 2 - жоқ). 

47. Мен ащы шындықты айтқаннан гӛрі үндемеген жақсы деген 

қағиданы ұстанамын (2 - иә, 1 - жоқ). 

1, 2, 7, 9, 10, 27, 30, 33, 40 сұрақтарға берген жауаптарыңыздың 

нәтижелерін қорытындылай отырып, сіз 11 санын аласыз. Бұл сіздің 

«детерминация» деңгейіңіз «орташадан жоғары» дегенді білдіреді . Немесе, 

мысалы, 4, 9, 33, 42, 43, 44, 45, 46 сұрақтарға жауап беру үшін сіз 17-ге тең 

ұпайдың жалпы санын жинадыңыз, бұл сіздің алдаудың «жоғары» деңгейіне 

ие екеніңізді білдіреді. Яғни, сұрақтарға жауап беру кезінде сіз шын ниетсіз 

болдыңыз және сіздің тестілеу нәтижелеріне сенуге болмайды. 

 
Түрі        Түрі Сұрақта

рға 

берілген 

жауапта

рдың 

қорыты

ндысын 

шығары

ңыз 

Ӛзіне сенімді 9 10 11, 

12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 Сенімсіз 1, 2, 7, 

9, 10, 

27, 30, 

34, 40 

Жауапты 9 10 11, 

12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 Жауапсыз 1, 2, 9, 

14, 20, 

23, 25, 

29, 41 

Стратегияшыл 9 10 11, 

12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 Тактикашыл 11, 12, 

13, 16, 

23, 24, 

28, 35, 

39 

Түйсігі жоғары 9 10 11, 

12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 Логикашыл 6, 11, 

15, 16, 

18, 21, 

23, 26, 

38 

Шығармашыл 9 10 11, 

12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 Ескішіл 1, 3, 13, 

17, 19, 

22, 23, 

30, 32 

Шынайы 9 10 11, 

12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 Ӛтірікші 4, 9, 33, 

42, 43, 
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44, 45, 

46, 47 

Даму деңгейі Ӛ

т

е 

ж

о

ға

р

ы 

Жо

ғар

ы 

Ор

та

ша

да

н 

жо

ғар

ы 

Орташа Орташ

адан 

жоғары 

Жо

ғар

ы 

Ӛт

е 

жо

ғар
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ҚОСЫМША Д 

 

Креативтілік деңгейін зерттеуге арналған сауалнама 

 

1-блок 

1. Сіздің идеяларды ойлап табу қабілетіңіз бар 

2. Сіз проблеманы шешудің креативті (стандартты емес) тәсілдерін 

қолданасыз 

3. Достарыңызды, таныстарыңызды дамытуға идеялардың нұсқаларын 

қарастырасыз 

4. Сізге шығармашылық ізденіс үдерісі ұнайды 

5. Сіз мағыналы идеялар жасауға құзыреттісіз 

6. Сіз шешімі қиын жағдайлардан шығудың жолын таба аласыз 

2-блок 

1. Сіз университетте идея тудыру қабілетіңізді кӛрсетесіз 

2. Университетте ӛз шығармашылығыңызды кӛрсетуге мүмкіндігіңіз бар 

3. Сіз курстастарыңыздың инновациялық идеяларын дамытып, оларды 

жүзеге асыруға кӛмектесесіз 

4. Университетте сіздің инновациялық идеяларыңыздың іске асырылу 

деңгейіне кӛңіліңіз толады 

5. Сіздің университетте креативтілік танытуға мүмкіндігіңіз бар 

6. Сіз ӛзіңіздің креативті ойлауыңыз арқылы беделге ие бола аласыз 

3-блок 

1. Білім беру үдерісінің нақты реттелуі сіздің шығармашылық 

қабілеттеріңізді дамытудың негізгі факторы деп санайсыз 

2. Сіз қаншалықты консервативті адамсыз? 

3. Сіз ӛзіңізді интеллектуалды деп санайсыз 

4. Жасықтық сіздің креативтілігіңізді дамытуға кедергі келтіреді 

5. Сіз әдетте кӛшбасшы / жетекшінің мінез-құлық моделін ұстанасыз 

6. Сіз кітап оқығанды ұнатасыз және жиі оқисыз 

7. Білімді жетілдіруге пайдалы фильмдер мен телешоулар кӛргенді ұнатасыз 

8. Сіз шекараларды бұзуға қабілетсізсіз 

9. Күтпеген жағдайлар туындаған жағдайда сіз үрейге, агрессияға берілесіз  

10. Сіз ӛз әрекеттеріңізге жиі талдау жасайсыз 

11. Сіз жасаған ісіңізге жиі ӛкінесіз 

12. Сіз үшін тәртіп ӛте маңызды 
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13. Сіздің хоббиыңыз бар 

14. Достарыңызбен, таныстарыңызбен салыстырғанда сіздің рухани даму 

деңгейіңіз тӛмен 

15. Сіз үшін креативтілікті дамыту проблемасы - білімнің, дағдылардың 

жетіспеушілігі  

16. Сіз үшін университетте оқыған қызықты 

17. Ӛзіңіз білім алатын университетте сіз даму перспективаларын кӛресіз 

18. Сіз университетте оқудың жеке ӛзіңізге қаншалықты пайдалы деп 

бағалайсыз? 

19. Сіз үшін университетке бару тілек емес – міндет 

20. Сіз адамдармен сӛйлескенді ұнатасыз 

21. Сіз ӛзіңізді командада жақсы сезінесіз 

22. Шығармашылық жұмыстан эмоционалды қанағаттану сезімі пайда 

болады 

23. Сізді жеке креативтілікті даму қызықтырады 

24. Сіз мұғалімдерді, олардың айтқан идеяларын түсінесіз 

25. Мұғалімдер креативтіліктің дамуын ынталандырады 

26. Сіз оқу үдерісінде мұғалімдермен жақсы байланыс орнатқансыз 

 








