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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылған: 

Белсендiлiк - әлеуметтiк және психикалық белсендiлігiнiң турi: жеке 

адамның белгiлi бiр iс-әрекетке бағытталғандығының қарқыны. Тiршiлiк және 

iс-әрекеттерi барысында адамның қарым-қатынас жасау, таным және өзiн-өзi 

тәрбиелеу белсендiлiгi дамиды. 

Интеллект – адамның ақыл-ой бастамасы мен эмоционалдық күйзелісі 

бірлестігіндегі ойлау мүмкіндігі.   

Креативтілік  – (ағылш. Create – жасау, creative – жасампаз, шығармашыл) 

– индивидтің дәстүрлі немесе көпшілік қабылдаған идеялардан ауытқитын, 

түбегейлі жаңа идеяларды қабылдау мен жасауға дайындығымен ерекшеленетін 

және тәуелсіз фактор ретінде дарындылық құрылымына кіретін 

шығармашылық қабілеті, сондай-ақ проблемаларға өзгеше қарап, оларды 

ерекше тәсілдермен шешу қабілеті. 

Қабілеттілік – белгілі бір өнімді іс-әрекетті табысты орындаудың шарты 

болатын тұлғаның жеке дара психологиялық ерекшеліктері.  

Ойлау – объективті шындықты белсенді бейнелеудің жоғарғы 

формасы, дүниені тану мен игерудің жоғарғы сатысы, тұлғаның танымдық 

әрекеті. 

Шығармашылық  адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, 

ізденуі болып табылады. Өмірде дұрыс жол табуы үшін адам ой түйіп, өздігінен 

саналы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі. 

Шығармашылық ойлау – әрбір жаңа жағдайларға сәйкес әрекет 

сызбаларын белсенді құру және қайта құру әмбебап қабілеттілігінен тұратын 

ойлау мәні 

Таным – санада объективті дүниенің психикалық бейнеленуінің және 

қабылдауының процесі, нәтижесі ретінде оның мәні туралы жаңа білім б.т.; 

табиғаттың және қоғамның заңдарын ашуға бағытталған адамның ерекше іс-

әрекеті. Арнайы ұйымдастырылған таным оқу-тәрбие процесінің мәнін 

құрайды. 

Танымдық белсендiлiк – психикалық белсендiлiктiң түрi, қызығушылық, 

зейiн, бiлiмге құмарлық, шығармашылық формасында көрініс табады. 

Тұлға – әлеуметтік-мәдени ортада, біріккен іс-әрекет үдерісі мен қарым-

қатынаста пайда болатын адамның ерекше сапасы, саналы іс-әрекет субъектісі.  

Ынта - адамның белгілі бір таңдаған іс-әрекетке бағытталғандығы. 

Ынталандыру – жағымды әрекетті ынталандыру мақсатындағы 

тәрбиеленушіге педагогикалық әсер ету жолдары. 

Iс-әрекет - философиялық, социологиялық және психологиялық категория: 

бүкiл қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар зерттейтiн құбылыс; адамның 

немесе топтың және дүниенiң өзара әрекетi, соның процесiнде адам дүниенi 

және өзін-өзі саналы және мақсатты бағытталған түрде өзгертедi.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

ҚР – Қазақстан Республикасы 

МЖМБС – Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 

ҚР БжҒМ БҒСБК – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің білім мен ғылым саласындағы бақылау комитеті 

ЖОО – жоғары оқу орны  

ҚазҰПУ – Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті  

ҒЗИ – ғылыми-зерттеу институты 

БТ – бақылау тобы  

ОТҚ – оқытудың техникалық құралдары 

ЭТ – эксперимент тобы  

PhD – философия докторы 

т.б. – тағы басқа 
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеудің көкейкестілігі. Қазақстанның әлемнің үздік отыз елінің 

қатарына және дүние жүзінің жоғары білімді елдерінің қауымдастығына енуі  

жағдайында, заманауи өркениеттік өзгерістер барысында бүгінгі дәуірдің  

әлеуметтік сұраныс мәртебесіне ие болатын бәсекегеқабілетті тұлғаның рухани, 

шығармашылық тұрғыдан дамуына қажеттілік артып отыр. 

Осы тұрғыдан адамзат капиталын, ұлттың зияткерлік әлеуетін дамытуда, 

қоғамның рухани-адамгершілік және мәдени құндылықтарын сақтауда білім 

берудің рөлін өзектілеуге бағдарлау Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жыл 

сайынғы Жолдауларында көрсетілген [1]. Оған қоса Елбасының 2017 жылдың 

12 сәуірінде жарық көрген «Болашаққа  бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласындағы «ұлттық жаңғыру деген ұғым ұлттық сананың кемелденуін 

білдіретіндігін, Қазақстан халқының бойларында «ұлттық салт-дәстүрі, тілі мен 

музыкасы, әдебиеті, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухы мәңгі қалуға тиістігін» 

ескерсек, студенттің шығармашылық ойлауын дамытуды зерттеу қажеттігі 

тереңдей түседі [2]. 

Өйткені, тұлғаның шығармашылық даму деңгейі  құндылық бағдарларға, 

мәдениетке, кәсіби іс-әрекет нормаларына ықпал етеді. Шығармашылыққа 

бағытталған ақпараттың басымдығы жағдайында адам бірқатар «тұлғалық 

негізді» меңгеруі керек. Мұндай «негізді» қалыптастырып, игеруге көмек беру 

– жоғары оқу орнының маңызды міндеттерінің бірі.  

Сондықтан да ҚР Білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының басты мақсаты болып 

«Қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру; 

тұлғаны оқыту мен тәрбиелеу барысында жалпы адамзаттық құндылықтарға 

мән беру; ғылымның ел экономикасына қосатын үлесін ұлғайту» табылады [3].   

Қазақстан Республикасының Президенті  Қ.Тоқаевтың «Сындарлы 

қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 

 Қазақстан халқына жолдауында  (2 қыркүйек, 2019 ж.) шын мәнінде, педагог 

мамандардың кәсіби құзыреттілігі жоғары болуымен қатар педагогика 

саласында жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны қамти отырып, тұрақты 

өзін өзі жетілдіруге  бағыт алған, рухани дүниесі бай, шығармашыл  тұлға, 

 оның кәсіби шеберлігі әдістемелік жұмыстағы шеберлігімен ұштасып, ғылыми 

зерттеу жұмысының  нәтижесін таратып жүрген  ұстаз ретінде көрінуі шарт 

екендігі айтылған [4]. 

Өйткені, кәсіби білікті және шығармашыл ұстаз ғана бәсекегеқабілетті 

ұрпақты қалыптастыра алады. 

Заманауи және әлемдік деңгейдегі қарама-қайшылықтарды, білім берудің 

жаңа ұлттық моделі деңгейінде өзекті мәселелерді шешуде болашақ 

педагогтардың  шығармашылық қабілетін дамыту айрықша талапқа ие.  

Өйткені, ғасырдан ғасырға өз мәнін жоғалтпай, қай уақытта да заманның 

әлеуметтік және рухани талаптарынан туындаған көкейкесті мәселені 

көтеретін, өнер туындысы көркем құбылыстар мен түрлі ағымдар туралы 
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мағлұматтар беріп, олардың ішкі бірлігі мен үндестігін сақтап, оқушының 

теориялық танымын тереңдетуге септігін тигізеді. Шығармашылықтың күрделі 

негізін түсінуде, оның озық тәжірибесін зерттеуде студенттерге білім берудің  

жаңаша әдістемесін ұсыну қажеттігі де осыдан туындайды. Бұл – 

студенттердің, соның ішінде болашақ мұғалімдердің   шығармашылық ойлауын 

даярлау  бағытында жаңаша көзқарастарды қарастыруды талап етеді. 

Шығармашылық ойлаудың дамуы  бәсекегеқабілетті тұлға қалыптасуының 

негізі, бұл бірінішіден, екіншіден шығармашыл тұлғаны мектеп қабырғасынан 

қалыптастырған  дұрыс, ал үшіншіден  балалардың шығармашылық тұрғыдан 

дамуына басым ықпал ететін болашақ педагогтың шығармашылық ойлауын 

дамыту қажеттілігі арта түседі.  

Сондықтан да педагогикалық жоғары оқу орындарында  студенттердің 

шығармашылық ойлауын  дамыту бағытына көп көңіл бөлініп отыр.  

Мұғалімнің шығармашылық тұрғыдан дамуы мәселесі ерте замандарда ақ 

Шығыс философы Кун Фуцзыдан бастап, ежелгі антикалық философтар 

(Платон, Аристотель, Сократ), орта ғасыр ойшылдары (Әл-Фараби, А.Иүгінеки, 

Ж.Баласағұни, Қ.Иассауи) қазақтың ағартушылары (Ш.Уәлиханов, 

Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, Т.Тәжібаев, Ж.Аймауытов т.б) еңбектерінде 

көрініс тапқан [5,6].  

Соңғы уақыттарда ТМД мен Қазақстанда орындалған ғылыми еңбектерге 

жасаған талдау болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлаудың теориясы мен 

практикасы (В.В.Краевский, В.А.Сластенин, В.Кузьмина, Н.Д.Хмель, 

C.Ж.Пралиев, Ш.Таубаева, А.П.Сейтешев, Г.Ж.Меңлібекова, 

М.С.Молдабекова,  С.С.Маусымбаев, А.А.Жайтапова, Г.Т.Хайрулин, 

О.У.Мұсабеков және т.б.) [7-17]; шығармашылықтың жалпы мәселелері 

(И.Я.Лернер, Я.А.Пономарев, Д.Б.Богоявленская, Б.Д.Эльконин, В.В.Давыдов 

және т.б.), шығармашылық қабілеттің құрылымы мен оның түрлері 

(П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Лук және т.б.) 

дарындылық пен қабілеттіліктің шығармашылықпен байланысы (Б.М.Теплов, 

Л.С.Выготский, В.А.Крутецкий, А.М.Матюшкин, В.А.Моляко және т.б.),  

оқушы шығармашылығының ерекшеліктері (В.Сухомлинский, Е.А.Акопян, 

А.Е.Әбілқасымова, М.Ә.Құдайқұлов, Қ.Ғ. Қожабаев,  М.К. Бұлақбаева, 

Р.С.Омарова және т.б.), мұғалімдердің педагогикалық шығармашылығы 

(В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров, Ұ.М.Әбдіғапбарова, Б.А.Тұрғынбаева және 

т.б), өзін-өзі тәрбиелеуі, өзін-өзі дамытуы (Б.К.Альмурзаева, Г.С.Сагаутдинова, 

C.Холландс, Д.B.Морисс және т.б) [18-23] зерттелгенін  көрсетті. 

Аталған зерттеудің аясында қазақстандық ғалымдардың бірқатар еңбектері 

үлкен қызығушылық тудырады. Олардың қатарында шығармашылық 

интеллектуалды тұлғаны оқыту мен дамыту үдерісінің психологиялық 

құрылымы (С.М.Жақыпов, Ж.Ы.Намазбаева), этнопсихологиялық ұғымдардың 

тұлғаны интеллектісі мен өзіндік бағалауын дамытуға әсері (А.Ж.Аяғанова) 

[24], жоғары оқу орындарында болашақ мамандардың креативті сапаларын 

қалыптастырудың педагогикалық шарттары (А.Б.Оспанова, А.С.Швайковский,  

С.А.Нұржанова, Р.І.Қадірбаева,  Р.С.Омарова), білім беруді зияттандыру 
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жағдайында профильдік оқытудың білім беру ортасын дамыту (Қунакова К.У) 

[25-29] және т.б қарастырылған зерттеулерді атауға болады.  

Сондай-ақ, біздің зерттеуімізге жақын келетін соңғы жылдардағы PhD 

диссертациялық зерттеулерде  болашақ педагог-психологтардың зияткерлік 

әлеуетін дамыту (Кенжебаева Б.Т.), арнайы әскери мектептерде оқушылардың 

зияткерлігін дамытудың педагогикалық шарттары (Аширбаева Н.Н.), ұлттық 

музыка құралдары арқылы студенттерді интеллектуалды дамыту (Жанқұл 

Тамараасар),   білім беру субъектіліерінің өзіндік және әлеуметтік белсенділігін 

дамыту (Жиенбаева Н.Б., К.Куанжанова), болашақ ағылшын тілі 

мұғалімдерінде акме шығармашылық қасиеттерін қалыптастыру (Сагдуллаев 

И.И.), білім алушылардың дарындылығын дамыту (Туралбаева А, Сатова А.К., 

Нарикбаева Л.М.)  және т.б. мәселелер жан-жақты қарастырылған [30-32].   

Алайда бұл еңбектерде де білім алушылардың  шығармашылық ойлауын 

дамытудың психологиялық-педагогикалық шарттары өз алдына жеке зерттеу 

пәніне алынбаған. 

Сонымен, жоғарыда көрсетілген ғалымдар еңбектерін талдау 

қарастырылып отырған проблеманың бұрын-соңды мақсатты түрде педагогика 

ғылымында зерттелмегендігін  көрсетеді. Сондай-ақ, проблеманың өзектілігін 

талдау негізінде жоғары оқу орындарында студенттердің шығармашылық 

ойлауын дамытуда қоғамның сұранысы мен  педагогика ғылымында  оның 

теориялық  және практикалық  негізделуі  арасында қарама-қайшылықтар бар 

екендігі байқалды:   

а) Қазақстанның рухани жаңғыруы жағдайында студенттердің 

шығармашылық ойлауын дамытуға қоғамның сұранысы мен практикада оның 

толықтай жүзеге асырылмауы арасында; 

ә) жоғары оқу орындарында студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамытудың керектігі мен оның теориялық негіздерінің жеткіліксіз зерттелуі  

арасында;  

б) студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттарын айқындау қажеттігі мен олардың теориялық, 

әдістемелік негіздерінің зерттелу керектігі арасында; 

в) ) студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттарын іске асыруда жоғары оқу-орны мүкіндіктерінің 

кеңдігі мен оны жүзеге асыру әдістемесінің жасалмауы арасында.  

Осы айқындалған қарама-қайшылықтар зерттеу проблемасын анықтауда 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттарын айқындау қажеттігімен және оны практикада жүзеге 

асыру керектігімен анықталады. Сонымен «Студенттердің шығармашылық 

ойлауын дамытудың психологиялық-педагогикалық шарттары» атты 

зерттеу тақырыбының өзектілігі анық.  

Зерттеудің мақсаты – студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың 

теориялық негіздері мен психологиялық-педагогикалық шарттарын айқындау, 

оны жүзеге асырудың   әдістемесін жасау, тиімділігін тәжірибелік-

экспериментте  тексеру. 
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Зерттеудің нысаны – жоғары педагогикалық оқу орындарындағы оқу-

тәрбие үдерісі 

Зерттеудің пәні – студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың 

психологиялық-педагогикалық шарттары 

Зерттеудің болжамы – егер студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамытудың  мәні анықталса, моделі жасалып, психологиялық-педагогикалық 

шарттары айқындалса, әдістемесі жасалса және ол бағдарламалық-мазмұндық 

қамтамасыздандырылса  (элективті курс бағдарламасы,  мәдени жағдаяттар 

жүйесі,  кезеңлермен дамытудың ғылыми-әдістемелік нұсқаулары)  және 

практикаға ендірілсе,  онда студенттердің шығармашылық ойлауының 

креативтілік деңгейіне жоғарылауы мүмкін болады, өйткені шығармашылық іс-

әрекеттегі субъектілік, өзара субектілік әрекеттестік; проблемалық-іс-әрекеттік 

оқыту негізіндегі мәдени жағдаяттар жүйесін шешуге арналған тапсырмалар 

мен жаттығу-тренингтер олардың интеллектуалдық белсенділігінің  дамуына, 

логикалық ойлауының тереңдеуіне, ой-өрісі, зиятының өсуіне ықпал етеді. 

Зерттеудің міндеттері  

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың теориялық 

негіздерін анықтау; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделін жасау; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттарын айқындау; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың әдістемесін жасау 

және оның тиімділігін экспериментте тексеру. 

Зерттеу әдістері: зерттеу проблемасына қатысты философиялық, 

психологиялық-педагогикалық әдебиеттерге теориялық талдау жасау; контент-

талдау, модельдеу, теориялық негіздеу, ҚР білім беру саласының нормативті-

құқықтық құжаттарымен танысу; озық тәжірибелерге талдау жасау; іс-әрекет 

нәтижелерін жинақтау, талдау; сауалнама, тест, диагностикалық әдістеме, 

статистикалық өңдеу; қорытындылау әдістері мен тәсілдері. 

Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері болып тұлға теориясы, 

тұлғаны дамыту қпғидалары, таным және іс-әрекет теориясы, жүйелі қатынас 

принциптері мен әдістері, іс-әрекеттік және тұлғалық-бағдарлық 

қатынастарының психологиялық тұжырымдамалары, диалектикалық білімдер; 

жоғары білім беру жүйесіндегі қағидалар; шығармашылық,  шығармашылық 

ойлау,  креативтілік, тұлғаның шығармашылық ойлауының дамуы  туралы 

теориялық тұжырымдар табылады.  

Зерттеу көздері: философтардың, әлеуметтанушылардың, психологтар 

мен педагогтардың еңбектері; Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми 

материалдары, Білім және ғылым министрлігінің жоғары білім беру мәселелері 

туралы нормативті құжаттары мен оқу кешендері (тұжырымдамалар, 

стандарттар, типтік оқу бағдарламалары және т.б.); шетелдік және 

қазақстандық педагогтардың ғылыми жетістіктері мен озық тәжірибелері; 

ғылыми мерзімді басылымдар; автордың педагогикалық және зерттеушілік 
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тәжірибесі. 

Зерттеу кезеңдері 

Зерттеу жұмысы 3 кезеңге сәйкес жүргізілді. 

1 кезең (2016-2017жж.) - қарастырылып отырған проблема бойынша 

материалдар жинақталып, оларға талдау жасалды, жүйеленді, ғылыми аппарат 

анықталды, жоғары оқу орындарының, мектеп мұғалімдерінің озық 

тәжірибелері жиналып, қорытыланды, тәжірибелік-эксперимент жұмысының 

бағдарламасы даярланды. 

2 кезең (2017-2018жж.) -  жоғары оқу орнының білім беру ортасында 

пайдаланылатын   студенттердің  шығармашылық ойлауын дамыту 

материалдары сұрыпталды,  аталған дамудың құрылымдық-мазмұндық моделі 

жасалды, психологиялық-педагогикалық шарттары айқындалды.  Элективті 

курс бағдарламасы әзірленіп, мазмұны жасалды. Оларды оқу-тәрбие үдерісінде 

пайдаланудың әдістемесі жасалды, мәдени жағдаяттар жүйесі,  кезеңдермен 

дамытудың ғылыми-әдістемелік ұсыныстары әзірленді. Тәжірибелік-

эксперимент жұмысы жүргізілді, аралық кесінділер алынды.  

3 кезең (2018-2019 жж.) – тәжірибелік-эксперимент жұмысы барысында 

алынған қорытынды нәтижелерге талдау және өңдеу жасалып, диссертациялық 

зерттеу талапқа сай рәсімделді. 

Зерттеудің базасы: Халел Досмухамедов атындағы Атырау университеті, 

С.Баишев атындағы Ақтөбе университеті 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы және теориялық мәнділігі 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың теориялық негіздері 

анықталды; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделі жасалды; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттары айқындалды; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың әдістемесі жасалды 

және оның тиімділігі экспериментте тексерілді. 

Зерттеудің практикалық маңыздылығы 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту деңгейлерін 

диагностикалау мен бағалау әдістемесі жасалды;  

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың әдістемесі жасалды;  

- «Студенттердің шығармашылық ойлауының дамуы» атты элективті 

курсы, мәдени жағдаяттар жүйесі, шығармашылық ойлауды кезеңдермен 

дамытудың ғылыми-әдістемелік нұсқаулары дайындалып, тиімділігі іс-

тәжірибеде тексерілді;  

- зерттеу жұмысының барысында алынған нәтижелер мен олардың 

негізінде дайындалған  нақты ғылыми-әдістемелік ұсыныстарды, зерттеу 

материалдарын  педагогикалық жоғары оқу орындарының, колледждердің, 

жалпы білім беретін мектептердің  оқу-тәрбие үдерісінде, педагог кадрлардың 

біліктілігін көтеру курстарында және қайта даярлау жүйесінде пайдалануға 

болады. 
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Қорғауға ұсынылатын қағидалар 

«ойлау - тұлғаның танымдық әрекетінде жүзеге асырылатын психикалық 

компонент. Ойлау мен шығармашылық ұғымның негізгі мәні олардың 

танымдық, яғни ақыл-ой іс-әрекетінде көрініс табатындығында, екеуі де 

интеллектуалдық белсенділік арқылы іске асатындығында. Сол себепті біз 

шығармашылық дегеніміз жаңаны іздеп ойлап табу үдерісі, ал 

шығармашылық ойлау – ынталылық, эвристикалық, креативтілік деңгейдегі 

интеллектуалдық белсенділікпен, конструктивті дербестікпен жаңаны іздеп 

ойлап табу үдерісі деп тұжырымдаймыз. Студенттің шығармашылық ойлауы 

– бұл оның проблемаларды шешуде,  жаңаны іздеп  табуда логикалық операциялар 

мен эвристикалық, креативтілік тәсілдерді қолданудағы ынтасы, интеллектуалдық 

белсенділігі мен дербес конструктивтік іс-әрекетінің кіріктірілген сапасы. 

- студенттердің шығармашылық ойлауын  дамыту үдерісі мотивациялық-

құндылықты, интеллектуалдық-танымдық, іс-әрекеттік-рефлексивтік құрамдас 

бөліктерінің бірлігін, оған сәйкес өлшемдер мен көрсеткіштерді қарастырады; 

- студенттің шығармашылық ойлауының  дамуы жоғары  оқу орнының 

оқу-тәрбие үдерісінің барлық құрамдарын  қамти отырып, оның барлық 

қатысушыларының өзара іс-әрекеттестігі  мен үздіксіз мониторингі негізінде 

жүзеге асырылады;   

- студенттердің шығармашылық ойлауын  дамыту мынадай 

психологиялық-педагогикалық шарттарды сақтаумен 

қамтамасыздандырылады: шығармашылық іс-әрекетте студенттердің 

субъектілік, өзара субъектілік әрекеттестігін қамтамасыздандыру; пән 

сабақтарын проблемалық-іс-әрекеттік оқыту негізінде құру, педагогикалық 

құралдарды тиімді қолдану.  

Зерттеу нәтижелерінің мақұлдануы  

Зерттеу жұмысының негізгі тұжырымдары, теориялық және практикалық 

нәтижелері халықаралық конференцияларда талқыланды:   

- «Педагогико-психологические основы развития творческой личности у 

студентов» // «Creative World атты халықаралық IV ғылыми-әдістемелік 

конференция (Алматы, 2017);  

- «Особенности развития творческого мышления у студентов» // “The 

Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology” атты 

халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы (Алания, 2018);  

- «Педагогические основы развития творческого мышления у студентов» 

// «Global science and innovations 2019:Central Asia» атты ІV Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция (Астана, 2019);  

Жарияланымдар. Диссертациялық жұмыстың мазмұны 8 еңбекте жарық 

көрді. Соның ішінде 3-уі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 

ұсынған басылымдарда, 2-еуі Scopus деректер қорына енетін жарияланымда, 3-

еуі халықаралық конференциялар (оның 1-еуі шет елдік) материалдарында 

жарияланды.  

Зерттеу нәтижелерінің сенімділігі, мақұлдануы, тәжірибеге ендірілуі – 

зерттеу мақсатына сәйкес нақты әдіс-тәсілдердің  пайдаланылуымен,  
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студенттердің  шығармашылық ойлауын дамытуға арналған  философиялық, 

әлеуметтанушылық, психологиялық-педагогикалық еңбектердегі қағидалардың 

негізге алынуымен; тәжірибелік-эксперимент  жұмысы нәтижесінде алынған 

мәліметтердің статистикалық өңделуімен және алынған деректердің талдау 

қорытындысы негізінде ұсыныс берілуімен қамтамасыздандырылды. 

Диссертация құрылымы мен мазмұны: Диссертация нормативтік 

сілтемелер, анықтамалар, кіріспеден, үш бөлімнен және қорытындыдан, 

пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, қосымшалардан тұрады. 
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1  СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН  

ДАМЫТУДЫҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1.1 Студенттердің шығармашылық ойлауын  дамытудың мәні мен 

мазмұны 

Шығармашылық ойлауды зерттеу – шығармашылық табиғатының 

маңызды әдіснамалық мәселелерін, шығармашылық ойлауды дамыту көздерін, 

осы үдерістегі биологиялық және әлеуметтік, объективті және субъективті, 

жеке және қоғамдық және т.б. арақатынастарды анықтауды  болжайтын күрделі 

мәселелердің бірі. Мәселенің күрделілігі – құбылыстың ішкі мәнін тікелей 

зерттеудің қиындығында. Сондықтан шығармашылық ойлау мәселесі 

көпғасырлық зерттеу тарихына қарамастан, жете зерттей түсуді қажет етеді. 

Ғылыми әдебиеттерде [33] «шығармашылық ойлау» ұғымы 

шығармашылық, жаңашылдық, шығармашылық қабілет, өнімді іс-әрекет, 

шығармашылық іс-әрекет, эвристикалық іс-әрекет, танымдық іс-әрекет, 

ойлаудың шығармашылық стилі, шығармашылық әлеует, креативтілік  және 

т.б. түсініктермен қатар қарастырылады.  Олардың әрқайсысын мұқият қараған 

кезде, олар шын мәнінде бірдей мазмұнда болады, бірақ өлшемдер бойынша 

айырмашылықтары бар: бірлік, бірақ тепе-теңдік емес; процесс, бірақ нәтиже 

емес: жалпы, бірақ жеке емес. Бұл ретте, аталған ұғымдардың бір бөлігі зерттеу 

міндеттеріне, ғылыми мәніне, автордың позициясына және т.б. байланысты 

кейде әртүрлі мағыналардан құралатыны белгілі. 

Біз зерттеу пәнімізге сәйкес «шығармашылық ойлау» ұғымының мәнін 

жоғары білім беру педагогикасы тұрғысынан  анықтауға тырысамыз, яғни 

оқыту үдерісінде студенттерде нені дамыту керек деген сұраққа жауап береміз. 

Осыған байланысты «ойлау» ұғымның мәніне тағы бір рет жүгіну орынды 

болып табылады, өйткені оны түсінудің біздің ой-тұжырымымызды  жамытуда 

әдіснамалық маңызы зор. 

Оның үстіне біз не себепті болашақ мұғалімнің шығармашылық ойлауын 

дамытуға мән береміз. Мәселен, М.Жұмабаев ой туралы пікірін былайша 

тұжырымдайды: «... Ойлау адам өмірінде аса қымбат орын алады. Ойлау 

болмаса, адам, басқа жануар сықылды, заттарды, көріністерді құр жадына, есіне 

ғана алып, жат бір көрініс ұшыраса, оны шеше алмайтын, оған түсіне алмайтын 

бір жан иесі ғана болар еді. Адам ойлаудың арқасында ғана заңдардың, 

көріністердің араларындағы байламды белгілеп, оларды бар қылған сәбәптарды 

табады. Келешекте оларға не болатынын ойлап шығарады. Келешекті болжай 

алады, Қысқасы, ойлай білетін адам – шын мағынасымен адам». 

Сол себепті М.Жұмабаев «Ойлауды өркендету жолдары» туралы айта 

келіп, ойлау – жанның өте қиын, терең ісі деп бағалайды: «Жас балаға ойлау 

тым ауыр. Сондықтан тәрбиеші баланың ойлауын өркендеткенде сақтықпен, 

басқыштап іс істеуі керек. Өркендету жолдары мыналар: 

1) Баланың жанында дұрыс әсерленулер, һәм ашық суреттеулердің көп 

болуына иждаһат қылу керек. Қанша дегенмен адам суреттеулер бойынша 
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ойлайды, сондықтан балаға бір затты ұқтырмақшы болсаң, жалаңаш айту қажет 

емес, бала пікірді суреттеудің өзінен шығарып алсын; 

2) бала заттарды, көріністерді сындары бойынша топ-топқа бөліп үйренсін. 

Мысалы, дыбыстарды, өсімдіктерді, жануарларды және т.б.; 

3) көріністердің, олардың араларындағы байламды һәм олардың 

қатынасының   себеп   екенін   тауып   үйренсін.   Бұл  мысалдардан  ереже,  заң 

шығартқызып үйрету сияқты істермен болады», - деп шығармашылық 

қызығушылық мәселесіне үлкен мән береді [34].  

Осы тұрғыдан  мұғалімнің педагогикалық шығармашылық ізденісінің ең 

басты мақсаты – оқушының танымдық ойлау қабілетін дамыту, яғни өзінің 

бойындағы шығармашылық ізденісі арқылы шәкіртінің шығармашылық 

ойлауын қалыптастыра білу. Ал бұл болса, балаға шығармашылық тұрғысынан 

ықпал ету үшін алдымен педагогтың өзінің шығармашылықты тұлға болуын 

талап етеді.  болашақ педагогты кәсіби даярлау барысында олардың 

шығармашылық ойлауын дамыту қажеттігін көрсетеді. Осы тұрғыдан сөздіктер 

мен ғылыми әдебиеттерде  «ойлау» ұғымына берілген анықтамаларға талдау 

жасап оның бірқатарын кестеде көрсетеміз (кесте 1). 

 

Кесте 1 -  Сөздіктер мен ғылыми әдебиеттерде  «ойлау» ұғымына берілген 

анықтамалар 

 
Авторлар Анықтамалар 

Философиялық сөздік  «адамның сыртқы дүниенің заттары мен құбылыстарының 

өздеріне тиісті қарым-қатынастарын жалпылап жадында 

бейнелеуі» 

Уикипедия — ашық 

энциклопедия 

https://kk.wikipedia.org/wiki 

«объективті шындықты белсенді бейнелеудің жоғарғы 

формасы, дүниені тану мен игерудің жоғарғы сатысы, 

тұлғаның танымдық әрекеті»  

М.Жұмабаев «адам ойлаудың арқасында ғана заңдардың, көріністердің 

араларындағы байламды белгілеп, оларды бар қылған 

сәбәптарды табады. Келешекте оларға не болатынын ойлап 

шығарады. Келешекті болжай алады» 

У.Росс, У.Р.Эшби «кездейсоқтықтан жоғары тұратын іріктеуді болжайтын 

қайсыбір бағдарлама бойынша ақпаратты өңдеу үдерісі» 

И.П.Павлов   «бастапқыда ешқандай ассоциацияны білдірмейді, алдымен 

ішкі заттарға байланысты қарапайым болады, содан кейін 

ассоциациялар тізбегі болады. Демек, әрбір шағын, бірінші 

ассоциация – бұл ойдың туған сәті» 

А.А.Золотарев  «кем дегенде, кездейсоқ жағдайдан жоғары тәртіпке іріктеуді 

болжайтын кейбір бағдарлама бойынша ақпаратты өңдеу 

процесі» 

Т.Т.Гранатов  «үздіксіз (ішкі) іс-әрекет нысаны, адам психикасының 

маңызды компоненті – материалды идеалды, объективті-

әлеуметтік, субъективті, тұлғалық және керісінше түрлендіру 

процесі» 

 

Кестеде берілген анықтамаларға мән берсек, ағылшын кибернетиктері W. 

Ross, Ashby [35] ойлауды кездейсоқтықтан жоғары тұратын іріктеуді 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC
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болжайтын қайсыбір бағдарлама бойынша ақпаратты өңдеу үдерісі  ретінде 

қарастырады. Әрине, адамның ойлау үдерісін тек қана ақпаратты өңдеу 

үдерісімен теңестіруге болмайды, өйткені оның әрі биологиялық, әрі әлеуметтік 

аспектілері бар. Бірақ,  ойлаудың танымдық сипаты сыртқы әлемнен ақпаратты 

белсенді түрде қабылдап, оны өңдеу болып табылады. Яғни, ойлау – ақпаратты 

өңдеу дегенде оның анықтамасын  емес, тек оның бір қасиетін көрсету деп 

түсіну керек. 

И.П.Павловтың айтуынша, «ойлау ... бастапқыда ешқандай ассоциацияны 

білдірмейді, алдымен ішкі заттарға байланысты қарапайым болады, содан кейін 

ассоциациялар тізбегі болады. Демек, әрбір шағын, бірінші ассоциация – бұл 

ойдың туған сәті». Осылайша, бұл заңды сыртқы тітіркендіргіштер тудыратын 

байланыстар (ассоциациялар) ойлау процесінің физиологиялық негізін 

құрайды. 

Біз зерттеуімізде А.Н.Луктың еңбектерінде берілген ойлаудың 

психологиялық сипатына назарға аудара отырып, мынадай негізгі мәселелерге 

тоқталғанды жөн көрдік [36]. 

Тәжірибелік тұрғыда анықталғандай, сезім органдары – адамға қоршаған 

әлем жайлы мәліметтер жіберілетін жалғыз жол. Ал мәліметтерді сезім 

органдарынан миға жеткізетін жалғыз ғана тәсіл ол нервтік импульстер. Біздің 

миымызға әлем жайлы барлық көпбейнені жіберетін тәсіл міне, осы 

импульстердің жиілік модуляциясы. Импульстердің кеңістік пен уақытқа 

байланысты қосындысы, бастың ми қыртысындағы оған тиісті қозуы мен 

тежелуі – бұл адам ойлауының физиологиялық негізі.  Бірақ та, импульстерді 

қосу және өңдеу ол әлі ойлау емес. Олардың артық шуылы електеніп, 

құрылымдық инварианты айрықшаланып, кеңістік пен уақытқа байланысты 

құрылымы қалыптасуы қажет. Құрылымдық  инвариант бейне негізінде  

жатады. Әсерлесудің осы деңгейінен бастап ойлау басталады. 

Бейненің физиологиялық негізі – нейрондық модель. Ол – объектінің не 

оқиғаның таңбалық бейнеленуі.  Модельдің құрылымы бейнеленетін объектінің 

құрылымымен ұқсастықта болуы керек. Құрылым деп объектіні құрайтын 

элементтер мен сол элементтердің статистикалық не динамикалық өзара қарым-

қатынаста болатын тәсілдерін түсінеміз. Құрылымның екі түрін айтуға болады: 

кеңістіктік; уақыттық. Мысалы, баспадан шыққан кітап - кеңістіктік, ал оны 

дауыстап оқу кезінде – ол уақыттық  құрылымда болады.  

Бейнелерді тану қабілеті – мидың іргелі қасиеттерінің бірі. Бірдей 

физиологиялық үдерістер мүлдем әртүрлі мазмұнды жіберуі мүмкін. Бұл  

әртүрлілік ипульстерді қосу деңгейінде көрінбейді, ол бейненің қалыптасу 

деңгейінен басталып, абстракциялаудың елеулі жоғары иерархиялық 

деңгейлерінде өседі. Адам  баспада басылған сөзді оның түсіне, шрифтіне, 

әріптер өлшеміне қарамастан тани біледі. Айтылған сөз дауыстың тембріне, 

жоғары-төмен дауыстылығына қарамастан қабылданылады. Яғни сигналдардың 

физикалық сипаттары кең түрде ерекшеленуі мүмкін,  бұл кезде мидағы 

нейрофизиологиялық оқиғалар да бірдей емес. Бірақ мидың қыртысында 

барлық өзгерістердің астарында жатқан образды ажырататын механизм бар. 
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Ақпаратты осындай тәсілмен іске асырып өңдеу ойлаудың мазмұндық сипаты 

болып табылады. 

Бір қарағанда әріп пен дыбыс арасында ортақ нәрсе жоқ сияқты. Бірақ 

оқылған және жазылған мәтіндер ақпараттық тұрғыдан, интонация арқылы 

берілетін ақпаратты ескермегенде, теңбе-тең. Яғни, оларда құрылымдық 

ұқсастық бар екені анық. Дәл осы сияқты ұқсастық  нейрондық модель 

құрылымы мен бейнеленентін объект құрылымы арасында да бар. Модельдің 

жекеленген элементтерінің деңгейінде бірмәнді сәйкестік жеткілікті, ал модель 

деңгейінде міндетті түрде құрылымдық ұқсастық, немесе модель мен 

объектінің изоморфизмі  орын алады. 

Өзгеріске түсетін объектінің моделі жайлы сөз болған кезде модельдің 

функциональдық ерекшеліктерін, өзгеріс заңдылықтарын және дамуын анықтау 

қажеттігі туындайды. Мидағы модель – ол, мәні бойынша, белгілі бір түрде 

өңделетін ақпарат. Қозу мен тежелудің қозғалысы, олардың бір модельден 

екіншіге өтуі – ойлау процесінің материалдық негізі. Ми қыртысында ой пайда 

болу үшін ең болмаса екі модельді белсенді ету талап етіледі. Сол модельдерді 

салыстыру ойдың нақты мазмұны болады. 

Ойлаудың психологиялық сипатынан басқа,  дұрыс ойлау заңдары мен 

формалары туралы айналысатын философиялық ғылым – логика. Яғни, оның 

зерттеу объекті – ой құрылымы мен оның элементтері байланысының амалы 

болып табылатын ойлау формалары. Сондай-ақ философиялық логикамен қатар 

математикалық логика да бар. Олар ойлау заңдары мен формаларын абстрактілі 

түрде зерттейді. Логиканың оқу құралында ойлау формасы жайлы былай 

деленген: «Ойлаудың негізгі формалары: ұғым – нәрсенің азды-көпті мәнді 

белгілерінің бейнеленуі; пайымдау – нәрсенің бар екендігі, нәрсе мен оның 

қасиеті арасындағы немесе нәрселердің ара-қатынасы туралы бір нәрсенің не 

құпталуы, не терістелуі; ой тұжырымы – нәрселердің неғұрлым күрделі өзара 

байланысы. Егерде, біз өзіміздің ақыл-ой   іс-әрекетінің атомы – ұғым, ал 

молекуласы – пайымдау десек, онда ой тұжырымы – сол ақыл-ой іс-әрекетінің 

өзі деген сөз» [37].   

Осы тұрғыдан А.А.Золотарев ойлауды «кем дегенде, кездейсоқ жағдайдан 

жоғары тәртіпке іріктеуді болжайтын кейбір бағдарлама бойынша ақпаратты 

өңдеу процесі» ретінде қарастырады. Кибернетиканы ЭЕМ көмегімен 

ақпаратты өңдеудің жылдам және тиімділігімен байланысты ойлау аспектілері, 

ойлау және белгі-ақпараттық тілдің (табиғи және жасанды) өзара байланысы, 

бағдарламалау әдістері мен тәсілдері, математикалық қамтамасыз ету 

мәселелері қызықтырады. 

Алайда, адам ойлауын тек ақпаратты өңдеу процесімен ғана теңдестіруге 

болмайды: онда биологиялық және әлеуметтік (табиғи және мәдени) аспектілер 

де бар. Мысалы, Т.Т.Гранатов ойлауды «үздіксіз (ішкі) іс-әрекет нысаны, адам 

психикасының маңызды компоненті – материалды идеалды, объективті-

әлеуметтік, субъективті, тұлғалық және керісінше түрлендіру процесі ретінде 

қарастырады. Онда үздіксіз-дискретті, идеяларды, ұғымдарды, саналарды 

(рефлексия, өзіндік сана-сезімнің әртүрлі деңгейлерімен) өндіруге бағытталған 
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процесс бар. Ол тікелей бейнелеуге қол жетпейтін заттардың мәнін ұғынуға 

бағытталған және бір мезгілде өзара байланыстырылған сана-сезім, бейсаналық 

және эмоциялар, атап айтқанда, сөздік ой-сана-сезім, саналық және 

эмоционалдық бейнелер әрекеттерінде жүзеге асырылады» [38]. Көріп 

отырғанымыздай, мұнда ойлаудың идеяларды өндіруге қабілеттілігі атап 

көрсетілген. 

Жоғарыда  айтылғандар негізінде физиологиялық көзқарас тұрғысынан 

ойлау – бұл мидың үлкен жарты шары қабығының күрделі аналитикалық-

синтетикалық қызметі. Ойлау процесі үшін талдауыштардың ми ұштары 

арасында пайда болатын күрделі уақытша байланыстар маңызды. Қабықтың 

жекелеген учаскелерінің қызметі үнемі сыртқы тітіркендіргіштермен 

детерминацияланатындықтан, оларды бір мезгілде қозғаған кезде пайда 

болатын нерв байланысы объективті әлемнің құбылыстары мен заттары 

арасындағы нақты тәуелділікті көрсетеді. 

Психологиялық көзқарас тұрғысынан ойлау – бұл объективті әлем заттары 

мен құбылыстарының елеулі байланысы мен қарым-қатынасын бейнелеудің 

психикалық танымдық процесі. «Ойлау – адамның қоршаған әлемдегі және 

өзіндегі ең жоғары бағдар құралы». 

Сонымен танымдық аспект бойынша: ойлау – адам миында тіршіліктің 

жалпыланған бейнесі, физиологиялық аспектіде  ойлау – мидың жоғарғы 

нервтік іс-әрекетінің шынайы көрінісі, ал психологиялық аспекті бойынша ойлау 

– іс-әрекеттегі интеллект деп айтуға болады.  

Зерттеушілер [39] ойлаудың бірнеше сипатты белгілерін бөліп көрсетеді. 

Оларды ашып көрсетейік. 

1. Ойлау әрқашан жанама сипатқа ие. Объективті әлемнің заттары мен 

құбылыстары арасындағы байланыстар мен қатынастарды белгілей отырып, 

адам тек тікелей сезімге және қабылдауға ғана емес, сондай-ақ оның жадында 

сақталған өткен тәжірибенің деректеріне де сүйенеді. 

2. Ойлау адамның табиғат пен қоғамның жалпы заңдары туралы біліміне 

сүйенеді. Ойлау процесінде адам алдыңғы практика негізінде қалыптасқан өзі 

білетін жалпы ережелерді пайдаланады, онда қоршаған ортаның жалпы 

байланыстары мен заңдылықтары көрсетілген. 

3. Ойлау «жанды ойлаудан» шығады. Құбылыстар арасындағы байланыстар 

мен қарым-қатынасты көрсете отырып, біз осы байланыстарды белгілі бір, нақты 

байқалатын құбылыс үшін ғана емес, осы қатардағы барлық ұқсас құбылыстар 

үшін ортақ мәні бар ретінде оқшауландырылған және жалпыланған түрде 

көрсетеміз. 

4. Ойлау әрқашан ауызша түрдегі заттар арасындағы байланыстар мен 

қарым-қатынастардың көрінісі болып табылады. Ойлау және сөйлеу әрдайым 

ажырамайтын бірлікте болады. Ойлаудың сөздерге өтуінің арқасында 

абстракция және жалпылау процестері жеңілдетіледі, өйткені, сөз табиғатта өте 

ерекше тітіркендіргіш болып табылады, ол жалпы формада шындық туралы 

сигнал береді. 
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5. Адамның ойлау қабілеті адамның практикалық іс-әрекетімен  

байланысты. Бұл сыртқы дүниенің қарапайым «ойлауы» емес, еңбек процесінде 

адамның алдында туындайтын міндеттерге және қоршаған ортаны қайта құруға 

бағытталған іс-әрекетінің басқа да түрлеріне жауап беретін оның бейнесі [40-42]. 

Ойлаудың жүзеге асу ерекшеліктері оның даму өзгешеліктерімен талап 

етіледі және көрнекі-пәрменді сипатпен; заттармен тікелей операция 

жасаумен; заттар мен олардың қасиеттерін жинақтаумен; заттық 

сипатпен; процесті қайта құрумен; мақсатты түрде зерттеумен; 

абстрактілі-логикалық ойлау қабілеттілігімен сипатталады. 

Ғылыми және оқу әдебиетінде талдау, синтез, салыстыру, абстрагирлеу, 

жіктеу, жүйелеу, жалпылау, нақтылау операцияларын бөліп көрсету 

қабылданған. Сонымен қатар, әдебиетте [43] ойлаудың нақты түрлерін (түсінік, 

пікір, ақыл-ой, ұқсастық) ажыратады. Сондай-ақ ойлаудың белгілі бір түрлері – 

көрнекі-бейнелі (іс-әрекетке тікелей қосылған), бейнелі (адамның бұрын 

қабылдаған бейнелері, түсініктері негізінде жүзеге асырылатын), алдамшы 

(көрінбейтін, алдамшы ұғымдар негізінде жасалатын) анықталады. Соңында, 

ойлау тәсілдері – индукция, дедукция, традукция ажыратылады. 

Әдетте, ойлау түрлерін – шығармашылық қабілетті дамытуда, тапсырмалар 

шешуде, сұрақтарға жауап іздеуде танымдық механизмдердің ерекшеліктерін 

бейнелейтін ой операциялары түрінде қарастырамыз. Олар даму генезисі 

бойынша  мынадай түрлерге бөлінеді: 

- Көрнекі-іс-әрекеттік ойлау – заттардың іс-әрекеттегі қозғалыс сипатына 

қарай қабылдауға байланысты туындайтын ойлау түрі.  

- Көрнекі-бейнелі ойлау – елестету мен бейнелеуге негізделген ойлау түрі. 

-  Сөздік-логикалық ойлау – бақылауға болмайтын логикалық операция-

лардың ойда түсініктер арқылы жүзеге асырылуы. 

- Абстрактілі-логикалық ойлау – құбылыстар мен заттардың байланысы 

нақты және беймәлім жағдайларында көрінуіне негізделген ойлау түрі. 

Теориялық ойлау – теориялық ойлауға және ақыл-ойға негізделген. 

Практикалық ойлау – практикалық тапсырмаларды шешу кезіндегі ой-

пікірлерге және ақыл-ойға негізделген.  

Дискурсивтік ойлау – қабылдау емес, логикалық ойлау арқылы беріледі. 

Интуитивті ойлау – объективті әлемнің заттары мен құбылыстарының 

әсерлерін тікелей сезімдік қабылдау және тікелей көрсету негізінде ойлау. 

Репродуктивті ойлау – белгілі бір көздерден алынған бейнелер мен 

көріністер негізінде ойлау.  

Соңында, шығармашылық (өнімді) ойлау – шығармашылық қиял негізінде 

ойлау. 

Алайда, соңғы уақытта шығармашылық ойлау мәселесіне арналған 

жарияланымдардың көптігіне  қарамастан [44], бұл ұғымның ашылуы өте сирек 

кездеседі. Көбінесе бұл жалпы «шығармашылық» анықтамасы арқылы 

жасалады. 

Осы тұста «шығармашылық» ұғымына берілген анықтамаларға мән 

бергеніміз жөн. 
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Платон мен Аристотель кезеңінен бастап «шығармашылық» ұғымы бұрын 

болмаған нәрсені жасауды білдіреді. Адамзат қоғамының бүкіл тарихында 

шығармашылық ұғымына осындай көзқарас қалыптасты. Сонымен қатар, 

Брокгауз бен И.А.Ефронның энциклопедиялық сөздігінде «шығармашылық» 

ұғымы табиғат пен қоғамның даму ауқымындағы алға жылжу сияқты кез 

келген прогресс ретінде кеңінен түсіндірілді. 

XVIII ғасырда Кант [45] шығармашылық іс-әрекетке ойлау қабілетінің 

өнімі ретінде арнайы талдаулар жасайды. Канттың пікірінше, шығармашылық 

үдеріс адам танымы құрылымы элементтерінің сапалық әрекеті болып 

табылады. Ол шығармашылық қабілет адамның сезімдік қабылдауы мен ақыл–

ой қорытындысын өзара байланыстыратын түйін екендігін көрсетеді. Кант 

білім беру жүйесі туралы ой қорыта келе, оқыту әрекеті адамның өзін–өзі 

бағалауы мен оның жеке тұлғасына құрметпен қарау идеясын көтереді. 

Адамның шынайы еркіндігін моральдық талаптарға сай шығармашылық 

бағдарымен байланыстырады. Канттың бұл ілімін Ф.В.Шеллинг [46] 

жалғастырып, шығармашылық қабілет ойлау өркениетінің сапалы және санадан 

тыс үдерістерінің бірлігінде көрініс беретінін сипаттайды. 

XIX ғасырда А.Бергсон шығармашылық теориясының негізін қалап, 

шығармашылық – жаңаның үздіксіз пайда болуы деп, оның өмірлік мәніне 

тоқталады. Шығармашылық – құрастырудың субъективті әрекетіне қарама-

қарсы (табиғатта – туу, өсу, жетілу үдерісі ретінде; түйсікте – жаңа 

бейнелердің, сезімдердің пайда болуы түрінде) үдеріс деп есептейді. 

Шопенгауэр [47] бұл пікірді қолдай отырып, шығармашылық іс-әрекет 

басқарылмайтын, өздігінен жүзеге асатын беймәлім үдеріс деген тұжырым 

жасайды. Оған керісінше, шығармашылықтың әлеуметтік өмірмен байланысы 

материалистік ілімде көрініс тапты.  

Материалистік философия бойынша шығармашылық «адамның өзіндік 

болмысын көрсету тәсілі», бұл диалектикалық қарама–қайшылықтардың 

үздіксіз жүзеге асуы нәтижесінде көрінетін адам дамуының неғұрлым жоғары 

деңгейін бейнелейтін құбылыс. 

Сонымен, философиялық зерттеулерде шығармашылық екі шешім 

арасындағы  таңдау, оны бағалау мен жаңа мүмкіндіктерді іздестіру 

тұрғысынан қарастырылады. Ғалымдардың пікірлері бойынша, бұл таңдаудың 

жаратылыстану ғылымында гуманитарлық ғылымдарға қарағанда 

айырмашылығы бар. Гуманитарлық ғылымдарда шығармашылық еркіндік 

басым болса, нақты ғылымдарда, мысалы информатикада  ол адамның 

жаңашылдық ынтасына тікелей байланысты болып келеді. 

Қазіргі кезде философтар  мәдениет пен жеке тұлғаның даму идеяларының, 

ынтымақтастық пен өзара әрекет ілімдерінің толыққандылығын атап көрсете 

отырып, жеке тұлғалық – дамыта оқыту әдіснамасын құрайтын жаңа 

философиялық–педагогикалық идеялардың қажеттігін атап көрсетеді. 

Білім беру философиясы бағытында шығармашылық проблемасы жеке 

тұлғаның өзіндік дербес дамуымен тікелей байланысты деп қарастырылады 

(В.Соловьев, В.Розанов) [48]. Мұның негізін жеке тұлғаға бағдарланған оқыту 
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тұжырымдамасы, яғни жеке тұлғаның өзіндік даму үдерісін терең зерделеуге 

бағытталған  практикалық педагогикалық әрекетті жетілдіру ілімі құрайды. 

Сондай-ақ, шығармашылық теориясын дамытуда Б.А.Лезиннің  түйсік 

дамуының философиялық–лингвистикалық тұжырымдамасының маңызы зор. 

Бұл ілім бойынша шығармашылық әрекет арқылы тұлға табиғатының жоғары 

және шексіз деңгейдегі сипаты анықталады, шығармашылық шынайылық 

идеясымен байланыстырылады. Олардың пікірінше, шынайы объективті өмір – 

шығармашылық табиғатына қарсы келетін қажеттіліктер мен тайталас 

әрекеттер әлемі. 

Бірақ егер бұл ұғымды адамның іс-әрекетіне қатысты қарайтын болсақ, 

онда бұл «біздің санамыздың жаңа және түпнұсқалық формада, алаңдатқан ой, 

көркем және практикалық іс-әрекет саласында (салыстырмалы) көрініс 

табуында, жаңғыртылуында немесе комбинациясында көрініс табатын 

психикалық актіні белгілеуге арналған шартты термин». Энциклопедиялық 

мақаланың авторы Ф.Батюшков мұндай түсінікте сыртқы нәтиже емес, ішкі өнім 

шығармашылықтың негізгі белгісі болып табылатынына назар аударады. 

«...Шығармашылық актісі, – деп жазады ол, – біздің көзқарасымызды түсіндіру 

процесі, шығармашылық өнімі – «жаңамен» сананың көкжиегін кеңейту 

көрсеткіштері және ең алдымен біздің санамызға қатысты қайтадан ұсынылады». 

Қазіргі уақытта көптеген кейінгі жұмыстарда, тіпті бізге дейін 

шығармашылықтың осы жағы көлеңкеде қалатыны назар аудартады. Ал бұл 

мәселенің педагогикалық аспектісін қарастыру өте маңызды. 

Қазіргі уақытта шығармашылықтың философиялық, кейде психологиялық-

педагогикалық анықтамаларының көпшілігі «өнім терминінде» ұсынылған. 

Мәселен, Философиялық сөздікте шығармашылық – бұл «сапалы жаңа 

материалдық және рухани құндылықтарды жасайтын адам қызметінің процесі» 

деп айтылған. Ал Үлкен Кеңес Энциклопедиясында: «шығармашылық – бұрын-

соңды болмаған жаңа нәрсе тудыратын іс-әрекет» деп көрсетіледі. «Жаңа» деген 

ұғым өте нақты, айқын емес мазмұнға ие болғандықтан, мұндай тұжырымдамаға 

үнемі қарсылық туындайды. Сондықтан да бірқатар дефиницияда 

жаңашылдықтан басқа, шығармашылықтың негізгі белгілері ретінде әлеуметтік 

маңызы мен мақсаттылығын да көрсетеді. 

Ендеше, шығармашылықты кәсіби сипат ретінде ғана емес, сонымен қатар 

адамның тез өзгеретін әлеуметтік жағдайларға бейімделуіне және әрдайым 

кеңеетін ақпараттық салаға бағытталуына мүмкіндік беретін жеке қасиет ретінде 

де қарастыру қажет. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту мәселесін шешуде 

оқытушылардың олардың бойында шығармашылық қабілеттерді қалыптастыруға 

аса зор мән беретіндігін атап өткен жөн. Сонымен қатар, шығармашылық ойлауды 

дамыту үшін педагог бірізді, мақсатқа бағытталған дамыту жұмыстарын және 

шығармашылық іс-әрекетті жүйелі белсендендіру істерін ұйымдастырады. 

Мұндай жағдайда таным- дық міндеттер есте сақтау қабілетін, зейінді, ойлауды, 

жеке тұлғаның қиялын, ой икемділігін, ойлаудың шапшаңдылығын және т.б. 

қасиеттерді жүйелі дамытуға ықпал етулері қажет [49]. 
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Мысалы, A.M.Коршунов шығармашылықты «субъектінің объектімен 

белсенді қарым-қатынасы, оның барысында субъект объективті заңдылықтар 

талаптарына сәйкес жаңа, әлеуметтік маңызы бар әлемді мақсатты түрде 

өзгертеді» деп анықтайды. 

С.Д.Смирнованың тұжырымдауынша, шығармашылықты адамның 

танымдық және қайта құрушы қызметінің бірыңғай, өзара байланысты және өзара 

шарттасқан процесі ретінде анықтауға болады, нәтижесінде қоғам өзінің дамуы 

үшін пайдаланатын жаңа материалдық және рухани құндылықтар пайда болады. 

Аталған тәсіл шығармашылықты кеңінен түсінудің заңдылығына 

негізделген. Психологиялық-педагогикалық тәсіл бүкіл тарихи даму ауқымында 

емес, жеке адамның шығармашылық ойлауының мәнін зерделеуді білдіреді. Бұл 

мағынада әлеуметтік мән шығармашылықтың сыртқы нәтижелері ғана емес, 

адамның психикасындағы шығармашылық тұлғаның қалыптасуына алып келетін 

ішкі жаңғыруларда пайда болады.Адам ешқандай жаңалық ашпауы да мүмкін, 

қоғам үшін объективті жаңа ештеңе жасамауы да мүмкін. Бірақ егер ол жаңа 

ақиқатқа өз бетінше жеткен болса, өзіне жаңа білім алып, үйреншікті іс-

әрекеттердің шеңберінен шығып кетсе, яғни, біз индивидтің санасында белгілі 

бір жаңа жаңғыртуларды қалыптастыратын шығармашылық үдеріспен 

айналысамыз. Бұл да әлеуметтік маңызы бар өнім, өйткені жеке тұлғаны 

қалыптастыру – кез келген дамушы қоғам құрылысының мақсаты мен шарты. 

Шығармашылықтың сәтті тұжырымы В.В.Серебрянск және М.И.Ясюков 

берген анықтамалардан көрінеді: шығармашылық деп «ойлау және іс-әрекет 

процесінде қағидатты жаңа жолдармен және теориялық және практикалық 

проблемаларды шешу әдістерімен (әртүрлі масштабта және әртүрлі қатынаста), 

тікелей және жанама қоғамдық маңызы бар (сынып немесе жалпы қоғам үшін) 

сапалы жаңа нәтижелермен мазмұнды қамтамасыз ету» түсініледі. 

Н.А. Бердяев шығармашылық табиғатын талдай отырып, мынадай 

қағидаларды бөліп көрсетеді: шығармашылық үдеріс еркіндік болғанда ғана 

жүзеге асады; шығармашылық дара тұлғалық сипатта көрінеді; 

шығармашылық әлемдік, жалпы адамзаттық, ғарыштық және әлеуметтік 

бағытта болады. 

Әдетте, шығармашылық проблемасын зерттеушілер оған өз  көзқарастарын 

білдіру мақсатында өздерінің анықтамаларын беріп жатады. Олардың ішінен 

бірнеше саланы қамти отырып, кейбіреуін атап өтейік (кесте 2). 

 

Кесте - 2 «Шығармашылық» ұғымының анықтамалары 

 
Авторлар Анықтамалары 

Шығармашылық дегеніміз ... 

1 2 

Г.Ф.Гегель      «...  табиғаттағы және рухани әлемдегі қарама–қайшылықтарды 

шешуге бағытталған әдіс»  

К.С.Станиславский  «... оның бірінші және ең негізгі қозғаушысы – сезім болатын, оның 

шыңындағы  адам керемет қуанышқа бөленетін, оны ешбір бақытты 

сәтпен салыстыруға болмайтын, адам әндетіп, билеп кететін күй»  
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2 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 

Луи Пастер        “... ол адам жанында өзі басынан өткізе алатын ұлы тояттану сезімін 

туғызады. Шығармашылық  белгілі бір сезім саласына қатысты бола 

тұра, ақыл-ой іс-әрекетінің жемісі болып табылады. 

Шығармашылық  адам қабілетінің ең тұрақтыларының бірі болып, 

ол ең бір қолайсыз жағдайларда да өмір сүруін тоқтатпайды және ол 

кез-келген кедергілерге қарсы тұра алады”  

В.А.Энгельгардт  «...  ол адамға табиғаттың шексіз ұзақ эволюциялық даму 

жолындағы берген ең жоғарғы сыйы, адам шығармашылық үшін 

жаратылған»  

А.Ребер  «... ерекше және жаңа шешімдерге, ойларға, қағидаларға, 

теорияларға, көркем формаға немесе өнімге келтіретін 

психологиялық үдеріс»  

Б.Д.Эльконин   «... бұл ерекше тұрғыдағы жасампаздық, жаңадан жасалған нәрсе, 

өзінің сонылығымен, ерекшелігімен өзгешеленетін болса, өзін-өзі 

куәландыратын, дәлелдейтін болса, онда бұл нәрсені туғызған 

шығармашылық акт туралы сөз қозғауға болады»  

В.Сухомлинский  «... бұл білімдер жинағы емес, ол интеллектің ерекше бағыттылығы. 

Шығармашылық бұл тұлғаның рухани әлемде өзін көрсету іс-

әрекеті»  

Д.Б.Богоявленская  «... белгінің өз бастамасы бойынша берілген талаптар шегінен шыға 

отырып жасалған кез-келген іс-әрекеттің дамуы»  

Л.С.Выготский «...  жаңалық ашатын әрекет»  

Б.И.Коротяев  « ...ойдың жеке-даралығы, әдеттегіден тыс жауап табу; 

жаңашылдық...» 

Ш.Т.Таубаева  «..адамның белсенділігі мен дербестігінің және қиял-ойын іске 

асырудың жоғары формасы..» 

Ж.Ы.Намазбаева  «.. адамның маңызды ой-тұжырымның бірізділігі негізінде  

логикалық жүйенің және интуициялық сезімнің, оралымды, 

логикалық ойлаудың ерекше тәсілдерінің іске асуы..» 

 

Шығармашылық проблемасы ғылымда түрлі аспектіде қарастырылады: 

жеке тұлғаның ойлау мүмкіндіктері мен интеллектуалдық қабілеттерінің өзара 

байланысы (В.И.Андреев, И.С.Кон, т.б.); шығармашылық қабілеттің сапалық 

көрінісі ретінде креативтіліктің қалыптасуы (Дж.Гильфорд, Е.Л.Яковлева); 

оқушылардың ойлау қабілеттері мен қызығушылықтары (А.И.Кочетов, 

В.С.Шубинский, т.б.); жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамыту 

заңдылықтары (Н.С.Лейтес, М.Л.Субачева, т.б.). Мұғалімнің педагогикалық 

қызметінде шығармашылық сапаларын қалыптастыру мәселесі 

В.И.Загвязинская, В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров, т.б. еңбектерінде 

қарастырылған [50-57]. 

Жоғарыда аталған еңбектерді зерделей отырып, психологиялық тұрғыдан 

шығармашылықты –  адамның өз бетінше іс-әрекетінің және белсенділігінің бір 

түрі, мұнда ол үлгі немесе көшірмеден экспериментке көшіп, қоршаған ортаны 

өзгерте отырып, қандайда бір құнды жаңа нәрсені  жасау, шығармашылық 

актінің болуы деп түсінеміз. Мұндағы шығармашылық акт – жаңашылдығы, 
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ерекшелігі және бірегейлігімен ерекшеленетін өнімді жасауға қабілеттілік, 

түрткі. Сондай-ақ,  адам психикасының жұмысын білімді операциялау үдерісі 

ретінде қарастыра отырып, оның мынадай құраушыларын көрсетуге болады: 

білімді алу, білімді қолдану, білімді түрлендіру. Білімді алу жүйесін оқыту 

сипаттайды, білімді қолдану қабілетін алынған білімдердің негізінде мәселені 

шешу қабілетін көрсететін интеллектпен теңестіру мүмкін., ал білімді 

түрлендіру үдерісін (елестету, фантазия, болжам тудыру т.б.) креативтілік 

(жалпы шығармашылық қабілеті) сипаттайды. Мұндай теңестіру 

интеллектуалдылық және шығармашылық үдерістердің ара қатынасын 

қарастыруға алып келеді.  

Шығармашылық үдерісті (білімді түрлендіру) интеллектуалдықтан (білімді 

қолдану) ажырату үшін адамның психикасында саналы және санадан тыс іс-

әрекеттерді ажырата білу қажет. Мәселен, күрделі шығармашылық 

тапсырмаларды шешу үдерісінде бірнеше сатыдан өтуге тура келеді: алдымен 

жаңа тапсырманың шарттарына дайын білімді қолданады; содан соң табанды, 

бірақ нәтижесіз әрекеттердің арқасында шешім біртіндеп ойда көріне бастаған 

кезде “идеяның инкубациясы” сатысына көшеді; кейіннен ойды тиянақтау 

нәтижесінде шығармашылық шешімді табуды көрсететін білімді түрлендіру 

іске асады. Бұл сатылардың тізбегі ғылыми жаңалықтарды сипаттау кезінде 

бірнеше дүркін қайталанып, бекітіледі. Демек, шығармашылық үдерістің 

интеллектуалдылықтан айырмашылығы, онда сана пассивті болып, 

шығармашылық жағы ғана қабылданады. Санадан тыс әрекет шығармашылық 

өнімді белсенді түрде тудыра отырып, оны санада көрсетеді. Мұндай 

басқарылатын іс-әрекетті жүзеге асыру кезінде басқа да қатынастар болады: 

сана белсенді, ал санадан тыс әрекеттер рецептивті болып,  ақпарат сана үшін 

көрсетіледі. 

Сонымен шығармашылық − индивидтің психикасында білімді қолдану мен 

түрлендіру үдерістерінің  ерекшеліктерімен байланысты үдеріс. Мұндағы іс-

әрекет өнімін шығармашылық ретінде бағалау критерийлері оның 

жаңашылдығы, ерекшелігі, мәнділігі және т.б. болып табылады, сондай-ақ 

шығармашылық  кезеңдеп жүреді. 

В.А.Моляко шығармашылық іс-әрекет үдерісін келесі кезеңдерді тізбектеп 

орындау түрінде көрсетеді: 

1. Адамның проблемалық жағдаймен кездесуі; 

2. Проблемалық жағдайды ұғынуы және проблеманы тұжырымдауы; 

3. Оны шешудің болжамын анықтауы; 

4. Анықталған болжамдарды тексеру; 

5. Алынған нәтижелерді талдау; 

6. Алынған нәтижелерді ендіру. 

Шығармашылық проблемасының бірнеше қырларын А.Лук  былай 

көрсетті: Шығармашылық үдеріс – шығармашыл тұлға, шығармашылық 

қабілет және шығармашылық ұжым. Ол өз еңбегінде: “Адамның 

шығармашылығын дамыту мен қалыптастыру ең алдымен шығармашылық 
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ойлауға байланысты” деген пікір айтып, шығармашылық қабілеттің белгілерін 

төмендегідей  түрде атайды: 

 жүйке жүйесін код арқылы жіберу;  

 тасымалдай білу;  

 ақылдың икемділігі, ойдың тереңдігі;  

 әрекетті бағалау. 

Сондай-ақ, ғалым шығармашылық іс-әрекетті қалыптастыру, дамыту үшін 

қажетті жағдайдың болу керектілігін және қорқыныш, жалқаулық, өзін-өзі 

бағаламау сияқты психикалық кедергілерден тұратын қарама-қайшылықтармен 

күресу қажет екендігін айтады. 

П.К.Энгельмейердің пікірінше  [58], шығармашыл тұлға мынадай үш 

фактордың жиынтығынан тұрады: интуитивтік, дискуссивтік және 

активтік. Интуитивтік  инстинктке жақын сезімдік түйсік, дискурсивтік – 

танымы, ал активтік – бұл адамның эмоционалдық-практикалық әрекеті болып 

табылады.   

Әдетте, психологиялық ғылыми зерттеулерде шығармашылықтың басты  

белгісі - құбылыстар мен заттар, үдерістер немесе олардың бейнелеуіндегі 

көрнекі-сезімдік немесе ойлау түрлерін түрлендіре білу, ал екінші белгісі - оның 

сонылығы, ерекшелігі деп көрсетіледі. Демек, шығармашылықты – қайсыбір 

үдеріс барысында әріптер, операциялар немесе жаңа құралдар көмегімен 

ерекше заттарды не бейнелерді жасау іс-әрекеті деп түсінуге болады. Сондай-ақ 

шығармашылық ұғымын былайша қорытындылауға да болады: шығармашылық 

- өте күрделі үдеріс, өйткені онымен айналысатын адам мақсатты сезінеді, 

міндет қояды және оның  шешімін іздейді; шығармашылық үдерісте ішкі 

түйсіктің де, елестетудің де, қиялдың да орны ерекше; шығармашылық 

мәселелерді шешу: қуану, қанағаттану, тілек т.б. ішкі сезімдермен 

байланысты. Әйткенмен де, бұл кезеңдер шығармашылықтың ерекшеліктерін 

толық ашып көрсете алмайды.  

Д.Айян [59] былай деп жазады: “Өкінішке орай, шығармашылықты туа 

біткен қабілет деп, оны дамытуға болатындығын көп адамдар біле бермейді. 

Әрбір адам бай шығармашылық әлеуетке ие. Тек оны дер кезінде ашып және 

дамыта білуі керек”. “Жеке бастың шығармашылығына араласу керек пе ?” – 

деген сұраққа, “Керек, аса қажет!”– деп, жауап береді ғалым. Өйткені, 

оқушылар шығармашылығы табиғаты жөнінен – ересектердің басшылығымен 

жүзеге асырылатын ұжымдық іс-әрекет.  

Ал,  «Білім  және ғылым» энциклопедиялық сөздігінде [60]: «шығарма-

шылық әрекет - бұрын соңды еш уақытта болмаған, сапалы жаңа өнім жасауға 

бағытталған адамның немесе ұжым әрекетінің түрі. Ынталандырушы-дәстүрлі 

тәсілдермен шешу мүмкін болмайтын проблемалық жағдаят. Проблемалық 

жағдаятты талдау барысында оның элементтерінің арасында дәстүрлі емес 

байланыстар анықталып, қалыпты емес болжамдардың түзілуі негізінде іс-

әрекеттің өзіндік, ерекше өнімі пайда болады және т.б. алғышарттары - сыни да 

оралымды ой, түсініктердің ұқсастығын анықтай алу қабілеті, қабылдаудың 
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тұтастығы және шығармашыл әрекет кез келген адамға тән. Оны анықтап, 

ашып, дамыта алу қажет», - деп көрсетілген.  

Осы айтылғандарды ескеріп, біз  шығармашылық үдерістің мәні барлық 

адамдар үшін бірдей деп айта аламыз. Айырмашылығы олардың нақты 

материалында, жетістіктерінің өлшемінде және оның қоғамдық мәнділігінде. 

Шығармашылық үдерісті үйрену үшін данышпандарды зерттеудің қажеті жоқ. 

Оның бастауы өмірдегі барлық мәселелерді шешуде кездеседі. Тек мұнда 

адамның көрегендік танытуы  және де оның өткір көзбен емес, ең бастысы ми 

арқылы “көре” білуі керек.  

Шығармашылық та басқа іс-әрекеттер сияқты ой түрткіні қажет етеді, 

бірақ барлық ой-түрткі шығармашылық туғызбайды. Олардың ішінде ең 

негізгісі өзін-өзі жетілдіру ой түрткісі. Ол барлық шығармашылықтың көркем, 

музыкалық, техникалық түрлерінде себепші болады. 

Сонымен, шығармашылық үдерістің негізгі ерекшелігі - оның объективті 

және субъективті жақтарының болуында. Шығармашылық объективтілігі 

оның түпкі жемісінің жаңалығы мен әлеуметтік бағалығында, оның нәтижесі 

ғылыми жаңалық, өнертапқыштық, туынды т.б. болуы керек. Егер, жаңалық 

шығармашыл субъект үшін ғана жаңалық болса, онда мұндай жағдайдағы 

шығармашылық тікелей жеке бастікі болып табылады. Егер жаңалық барлық 

адамдар үшін жаңалық болса, онда шығармашылықтың қоғамдық мәні болады. 

Қоғамдық мәні бар шығармашылық қана қоғамды дамыта алады. 

Шығармашылық - субъективті үдеріс. Шығармашылық үдерістің 

субъективтілігі оқыту мақсатында сол арқылы басқару мүмкіндігін береді. 

Көптеген еңбектерде “тұлғаны еркін шығармашылық әрекеттің субьектісі, ал 

адам дамуының өзі – оның еркіндікке деген қозғалысы” деп есептейді. 

Оқушылардың шығармашылығын зерттеген еңбектерді зерделей отырып, 

бастауышта шығармашылық қабілеттілік оқу әрекетінде көрінетінін, ал даму 

өнімі “оқуға құштарлықтары, ынталылықтары” екендігін, ал, жасөспірімдік 

кезеңде оқушы оқу әрекетінің жеке, дара субьектісі ретінде дами 

бастайтындығын айтуға болады. Бұл кезде оқушының әрекет үстінде жеке 

тұлға болып қалыптасуы оның шығармашылықты қажетсінуіне тәуелді екендігі 

түсінікті.Табиғаты жағынан зерттеушінің де, өнертапқыштың да және 

оқушының да шығармашылық іс-әрекетіндегі жалпы ортақ нәрсе, олардың 

барлығы да “заттардың белгісіз байланыстарын” іздеуді жүзеге асырады. Ал, 

оқушыларды белгісіз байланыстарды оқып үйренуге не ізденіске баулу – бұл 

оны болашақтағы еңбек іс-әрекетіне, жалпы шығармашылыққа үйрету болып 

табылады. Бұл шығармашылықты - білімді ауыстырушылық біліктілігі, 

салыстыра білуі, қайта құрастыруы; нұсқаларды ауыстыру бейімділігі, 

шешімдердегі үнемділігі, уақыт пен құралды тиімді пайдалануы т.б. 

әрекеттермен сипаттаудан көрінеді. 

Әдетте, бір нәрсені жасауға, тудыруға деген қабілеттілік балаларда мектеп 

жасына дейін-ақ қалыптаса бастайды. Бұл кезде шығармашылық актілері ойын 

әрекетінде жүзеге асады да, даму өнімі “қиял, елес” болып есептеледі. Осы 

ретте В.В.Давыдов “... жаңа тұлға негізінде шығармашылық бастау жатыр, жеке 
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тұлғаның маңызы оның жасампаздыққа, мұқтаждығына және қабілеттілігіне 

байланысты”,- деп есептейді.  

Б.И.Коротяев  шығармашылықтың сырттай көрінісі – білімді өз бетінше 

игеру және оны іс-әрекетте қолдана білу деген пікірін айқындау үшін оның 

негізгі көрсеткіштері ретінде мына факторларды ұсынады: 

- ойдың жеке-даралығы, әдеттегіден тыс жауап табу; жаңашылдық; 

- ойдың жүйріктігі – кейбір талаптарға сәйкес уақыт бірлігінде пайда 

болатын ассоциациялық идеялар саны; 

- ассоциациялық байланыстардың пайда болуының жылдамдығы және 

дамуы; 

- мәселенің өзектілігі, әдеттен тыс шешімі. 

Қазақстандық ғалымдар Ш.Таубаева, Р.С.Омарова, Қ.Ж.Бұзаубақова, 

Б.А.Тұрғынбаева, Р.Қ.Ізтілеуова [52;61-63]. шығармашылық пен еркіндіктің 

диалектикалық түсінігінің қалыптасу деңгейін қарастыра отырып, 

шығармашылық үдерістің әлеуметтік қатынастармен байланысын көрсетеді 

және шығармашылықты адамның рухани мәдениетін дамыту шарты ретінде 

талдайды. Олар шығармашылықты – адамның белсенділігі мен дербестігінің 

және қиял-ойын іске асырудың жоғары формасы деп, оның маңызды ой-

тұжырымның бірізділігі негізінде  логикалық жүйенің және интуициялық 

сезімнің, оралымды, логикалық ойлаудың ерекше тәсілдерінің іске асуы болып 

табылатындығына тоқталған. 

Адамның рухани, интеллектуалды, басқа да кәсіби әрекетке 

шығармашылықпен өзін-өзі дамыту негіздеріне А.Е.Әбілқасымова, С.Смаилов, 

М.Ә.Құдайқұлов, Қ.Р.Дүйсембінова, Т.Әлсатов, Б.К.Момынбаев және т.б. 

отандық ғалымдардың еңбектерінде де мән берілген [64-66].  

А.Е.Әбілқасымова: “Шығармашылыққа үйрету тұлғаның аспектісі ғана 

емес, оның психологиялық, мінез-құлық ерекшеліктерін де көздейді. Оған 

жігерлілік, жаңа жағдайларға бейімделуге икемділік, қажырлылық пен 

табандылық, тәуелсіздік пен адамгершілік сезімі, ынтымақтастық, белгісіз 

жағдайдағы өзіне сенімділік, аққиқатты іздеудегі және қарым-қатынастағы 

адалдық жатады”,- деп шығармашылықтың және жеке тұлғаның 

қызығушылығын ояту маңыздылығын нақты көрсеткен. “Шығармашылық 

мүмкіндікті қалыптастырудың маңызды міндеті – дарынды балалармен, оларды 

табумен және мадақтаумен, олардың өзін-өзі жоғары дәрежеде дамытуға 

жағдай жасаумен байланысты болып отыр”,-деп тұжырымдайды [64,б. 52]. 

М.К. Бұлақбаева "оқытушылардың педагогигалық шығармашылығы – 

оқытушының теориялық және пркатикалық белсенділігінің индивидуалдық 

өзіндік образды үдерісі, ізденуге бағытталған және жаңаларды жүзеге асыруға, 

педагогикалық тапсырмаларды шынайы шешу, университтетегі студенттердің 

тәрбиесі мен білімін тиімді жоғарылатуға қабілеттілік”,-деп тұжырымдайды 

[67,б. 17]. 

Сонымен, «шығармашылық» ұғымын  талдау бізге мынадай тұжырым 

жасауға мүмкіндік берді. Шығармашылықты тек еңбек және құрастырмалы-

көркем білім дағдыларды үйрететін пән ретінде қарастырмай, ойларды, 
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түйсіктік іс-әрекетті қалыптастыратын пән ретінде қарастыру керек. Оған 

берілген анықтамалар сан қилы, сондықтан да  шығармашылық анықтамалары  

күрделі талдауды қажет етеді.  Оларды талдай келе барлығына ортақ болатын 

бір белгіні анықтауға болады, ол әйтеуір бір жаңаның, ерекшеліктің  жасалуы. 

Шығармашылық - өте күрделі психологиялық үдеріс. Ол тек адамға ғана тән іс-

әрекет. Демек, оны төмендегідей ерекшеліктермен сипатталатын адам әрекеті 

деуге болады:  

- шығармашылықтағы қарама-қайшылықтардың болуы;  

- әлеуметтік және жеке адамға деген мәннің болуы;  

- шығармашылыққа арналған шарттардың, жағдайдың болуы; 

- шығармашылық тұлғаның жекелік қасиеттерінің болуы;  

- нәтиженің жаңалығы, сонылығы.  

Сонымен бірге, психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдаудан 

шығармашылық проблемасы шығармашылық қабілет пен интеллектінің өзара 

ықпалдастығы тұрғысынан қарастырылып, оның дербес фактор, бірақ 

дивергенттік ойлаумен тікелей байланысты іс-әрекет түрінде көрсетілетінін 

анықтадық. Мұндағы дивергенттік ойлауды (Дж.Гилфордтың термині) – бір 

нысанға немесе қандай да бір міндетті шешуге байланысты түрлі және дұрыс 

идеяларды ұсыну үдерісін суреттеу деп түсінеміз. 

Осы айтылған ойларды қорытындылай отырып, «шығармашылық» 

ұғымының мазмұны «шығару», «іздену», «жаңаны ойлап табу» деген мағынаны 

білдіреді,  ол жаңалық ашатын адамның әрекетінен, адамның мақсатқа 

бағытталған қызметіндегі ізденімпаздығы мен белсенділігінен, табандылығы 

мен жігерінен құралып, ақыл-ой мен сезімінің, креативтілігінің бірегейлігінен 

туындайды деп айтамыз. Осыған орай, шығармашылықтың төмендегідей 

анықтамаларын тұжырымдауға болады: 

1) Шығармашылық – жеке тұлғаның танымдық ынталануын, 

қажеттіліктері мен ізденімпаздығын қамтитын, өзін-өзі дамытуды  танымдық 

қызығушылықтар негізінде жаңа нәтижеге жетуге талаптандыратын іс-әрекеті. 

2) Шығармашылық – жеке тұлғаның танымдық бағдары негізінде 

психологиялық сапаларын дамыта отырып, оқыту үдерісінің мақсатты 

жүйесімен сабақтас жүретін, жаңа сапалық құндылықтарға жетелейтін рухани 

интеллектуалдық үдеріс. 

Шығармашылықтың мазмұнды жағы танымдық және мотивациялық іс-

әрекеттердің бірлігі болып табылады. 

Педагогика мен психологияда шығармашылық ойлауға жалпы түрде 

(«шығармашылық – адамның өзіндік қызметі мен белсенділігінің жоғары 

формасы») немесе философиялық көзқарасты қайталайтын тұжырымдар беріледі 

[68].  

Мысал ретінде мынандай анықтамаларды келтіруге болады. 

Шығармашылық – бұл «жоғары формадағы ойлау, туындаған тапсырманы 

белгілі тәсілдермен шешу үшін талап етілетін шектен шығатын ойлау», бұл 

«дербес іздеудің психологиялық процесі және жаңа жаңалық ашу...». Мұндай 
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дефиницияда бұған дейін белгілі болғанмен салыстырғанда ешқандай жаңа 

ештеңе жоқ екені анық. 

И.Я. Лернер [69,с. 79.] шығармашылықты «қоғамдық маңызы бар, яғни 

тұлғаны қоғамдық субъект ретінде қалыптастыру үшін маңызды 

құндылықтарға объективті немесе субъективті түрде жаңа құндылықтарды 

құруға бағытталған білім алушының қызмет түрі ретінде» анықтайды. Көріп 

отырғанымыздай, шығармашылық ойлаудың осы анықтамасы философиядан 

еш айырмашылығы жоқ. Дефиницияның мәні немесе мазмұны бойынша 

анықтама беру қиын болғанда, зерттелетін құбылыстың кейбір қасиеттері басқа 

салаға аударылады. 

Зерттеу барысында ғылыми әдебиеттерде берілген шығармашылық ойлау 

түсінігіне талдау жасалды (кесте 3). 

 

Кесте 3 - Ғалымдардың «шығармашылық ойлау» ұғымына берген 

анықтамалары 

 
Авторлар Анықтамалар 

А.Рошка [70,с. 1] шығармашылық іс-әрекеттің бір бөлігін құрайды, оның 

нәтижелері түпнұсқалығы мен әлеуметтік маңыздылығымен 

ерекшеленеді 

А.Матейко [71,с. 9]  «Кез келген шығармашылықтың бастапқы нүктесі – күтпеген 

ассоциялардың пайда болу жеңілдігі» деп жазды. Оның процесі 

мен нәтижесі соңғы, белгілі, ойлауда пайда болады. 

 

Я.А.Пономарев [72, 

с.99] 

шығармашылық ойлау – шығармашылық іс-әрекеттің 

(шығармашылық процестің) бейтарап психологиялық буыны деп 

санайды. 

В.В.Серебрянников 

пен М.И.Ясюков [73, 

с. 37] 

шығармашылықты ойлау және іс-әрекет процестеріндегі белгілі 

бір мазмұн  

Э. В. Ильенков [74,с. 5] әрбір жаңа жағдайларға сәйкес әрекет сызбаларын белсенді құру 

және қайта құру әмбебап қабілеттілігінен тұратын ойлау мәні 

В.П.Кириченко 

[75,с. 10]. 

«бұл диалектикалық, проблемалық, танымдық белсенділігімен, 

конструктивті дербестігімен сипатталатын және нәтижесінде жаңа 

білім алуды қамтамасыз ететін ақыл-ой іс-әрекеті. Оны оқыту 

процесінде дамыту – бұл ойлауды шығармашылық ретінде 

сипаттайтын қасиеттерді тереңдетуге әсер ету»  

 

Сонымен, Я.А.Пономарев [72,с. 99] шығармашылық ойлау – 

шығармашылық қызметтің (шығармашылық процестің) бейтарап 

психологиялық буыны деп санайды. 

А.Рошка [70,с. 1] шығармашылық ойлауды ол шығармашылық іс-әрекеттің 

бір бөлігін құрайды, оның нәтижелері түпнұсқалығы мен әлеуметтік 

маңыздылығымен ерекшеленеді деп сипаттайды. 

А.Матейко [71,с. 9]: «Кез келген шығармашылықтың бастапқы нүктесі – 

күтпеген ассоциялардың пайда болу жеңілдігі» деп жазды. Оның процесі мен 

нәтижесі соңғы, белгілі, ойлауда пайда болады. 
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В.В.Серебрянников пен М.И.Ясюков [73,с. 37] шығармашылықты ойлау 

және іс-әрекет процестеріндегі белгілі бір мазмұн ретінде  ашады. 

Э.В.Ильенков [74,с. 5] шығармашылық ойлау ерекше процесс болып 

табылады деп есептейді, онда әрбір жаңа жағдайларға сәйкес әрекет сызбаларын 

белсенді құру және қайта құру әмбебап қабілеттілігінен тұратын ойлау мәні 

көрсетіледі. 

Педагогикада сипаттамалық модельдер арқылы шығармашылық ойлаудың 

мәнін ашудың екі негізгі бағытын анықтауға болады. 

Олардың біріншісі шығармашылық іс-әрекет процедураларын сипаттаумен 

байланысты. 

Осылайша, И.Я.Лернер «сол іс-әрекеттің табиғатын, шығармашылық 

адамдардың мінез-құлқын түсінбей, шығармашылық іс-әрекет процедураларын 

талқылау мүмкін еместігін» көрсетеді [69,с. 12].  

Осыған байланысты ол шығармашылық іс-әрекеттің жүзеге асу 

ерекшеліктерін бөліп көрсетеді: 

1) жақын және алыс жаңа жағдайға білім мен білікті жүйеішілік және 

жүйеаралық көшіруді өз бетінше жүзеге асыру; 

2) дәстүрлі жағдайдағы жаңа проблеманы пайымдау; 

3) дәстүрліден басқа объектінің жаңа функциясының көрінісі; 

4) объект құрылымының көрінісі; 

5) міндеттерді шешу кезіндегі баламаларды есепке алу; 

6) жаңа проблеманы шешу кезінде бұрыннан белгілі іс-әрекет тәсілдерін 

біріктіру және түрлендіру; 

7) бүкіл танымал тәсілді жою және принципті жаңа тәсілді (тәсілді, 

түсіндіруді) жасау. 

Шығармашылық ойлаудың мәнін ашудың екінші бағыты 

шығармашылық тұлғаның іс-әрекетінде сыналатын мінез-құлықтарының 

сипаттамасы арқылы беріледі. 

Мысал ретінде А.В. Барабанщиковтің сипаттамалық моделін келтіруге 

болады. 

Көптеген зерттеулердің нәтижелерін жинақтай келе, ақыл-ой іс-әрекетінде 

шығармашылық көрініс табатын адамдарға мыналар тән деген қорытындыға 

келді: 

- шешілмеген өзекті міндеттерді жүйелі іздеу; 

-  туындаған мәселелерді шешудің жаңа жолдарын үнемі іздестіру; 

- өзінің іс-әрекетінің стилін, әдістерін және тәсілдерін үздіксіз жетілдіру; 

- көптеген фактілерді қарау және өзара байланыстың негізін табу 

қабілеті; 

- ойлау мен іс-әрекетте қалыптасқан стереотипінен тез бас тарту, 

репродуктивті іс-әрекеттен шығармашылыққа тез көшу және керісінше; 

- күтпеген жағдайлардың, ассоциациялардың пайда болу жеңілдігі, қолда 

бар тәжірибені трансформациялау және оның негізінде жаңа комбинацияларды 

қалыптастыру қабілеті; 

- егер бұл жасалған тапсырманың оңтайлы шешімі болмаса, жасалған 
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жағдайдан бас тарту қабілеті және т.б. 

Мұндай сипаттамалар басқа авторларға да тән. 

Алайда, бүгін мәселе қандай да бір модельді таңдаудан емес, ойлаудың іс 

жүргізушілік және жеке аспектілерінің өзара тәуелділігін дәлелдеуден тұрады. 

Сондықтан шығармашылық ойлаудың сипаттамалық модельдері іс 

жүргізушілік, сондай-ақ оның жеке сипаттарын қамтуы тиіс. 

Айта кетерлігі, сипаттама үлгілері шығармашылық ойлау туралы түсінікті 

белгілі бір жолмен кеңейтсе де, адамның ойлауы мен іс-әрекетінің 

шығармашылық стилін ұстауы үшін  нені қалай қалыптастыру, тәрбиелеу, 

дамыту керектігін, нені қалай үйрету керектігін бағдарлайды, олар 

шығармашылық ойлау мен іс-әрекеттің ішкі мәндік жағын соңына дейін 

ашпайды. 

Бұл дегеніміз, өзінің мазмұны бойынша эмпирикалық «шығармашылық 

ойлау» ұғымы және барлық сипаттама үлгілері қойылған проблеманы шешу 

үшін ғылыми негізделген, тиімді жолды қамтамасыз етпейтінін білдіреді. 

В.П.Кириченконың зерттеуінде, мысалы, сипаттау үлгісі арқылы 

шығармашылық ойлау ұғымының тұжырымы беріледі: «шығармашылық ойлау 

– бұл диалектикалық, проблемалық, танымдық белсенділігімен, конструктивті 

дербестігімен сипатталатын және ақырында жаңа білім алуды қамтамасыз 

ететін ақыл-ой қызметі. Оны оқыту процесінде дамыту – бұл ойлауды 

шығармашылық ретінде сипаттайтын қасиеттерді тереңдетуге әсер ету» [75,с. 

10]. Көріп отырғанымыздай, автор оқу үдерісінде шығармашылық ойлауды 

басқара отырып дамыту қажеттігін көрсетеді. 

Бірақ осы күрделі процесті жеке қасиеттерді тереңдетуге арналған 

абстрактілі қондырғылар арқылы шығармашылықтың сыртқы көрінісінің 

сипаттамалық моделіне сүйене отырып тиімді басқаруға қол жеткізуге бола ма? 

Шығармашылық ойлаудың ішкі психологиялық мәнін ашу осы зерттеудің 

міндеттерінің бірі және педагогикалық проблеманы шешудің маңызды 

алғышарты болып табылады. Шығармашылық ойлаудың мәнін түсіну оның 

даму факторларын анықтаумен тікелей байланысты. Бұл мәселе әрдайым 

кедергі болды. Шығармашылық ойлауды дамыту факторларының ішінде 

жетекші орынды іс-әрекет иеленеді. Оның сипаты шығармашылық ойлаудың 

ерекшеліктерін білдіреді.  

В.А.Яковлев [76] өз еңбектерінде адамның шығармашылық іс-әрекеті 

материяға тән өзіндік қозғалу мен дамудың шексіз процесінде өзін-өзі 

ұйымдастыру қасиетіне негізделгенін дәлелдейді. И.Р.Пригожиннің  

«диссипативті құрылымдар» теориясына сүйене отырып, ол шығармашылық іс-

әрекетті табиғи дамудың және материяның өзін-өзі ұйымдастыру 

құрылымдарының күрделілік деңгейінің жоғарылауының нәтижесі ретінде 

анықтайды. 

Зерттеу тақырыбының ұстанымына біз бұрын айтқан 

Д.Б.Богоявленскаяның концепциясы күмәнсіз қызығушылық тудырады. 

Шығармашылықтың мәнін анықтау кезінде ол «креативті белсенділік» ұғымын 

енгізеді, ол оның пікірінше, адамның нақты түріне тән белгілі бір психикалық 
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құрылымға негізделген. Д.Б.Богоявленскаяның көзқарасы бойынша, 

шығармашылық адамның берілген проблемадан шығуға ұмтылуында көрініс 

беретін «жағдайлық-көзбояушылық» белсенділігі болып табылады. Автор 

шығармашылық іс-әрекеттің зияткерлік сипатына мән береді. 

Осыған байланысты зерттеуші [77,с. 19] былай деп жазады: 

«Эксперименттік нәтижелерді талдау бізге интеллект пен тұлғаны бөліп 

көрсетуге негіз береді – бұл оның зияткерлік белсенділігі ...». Және әрі қарай: 

«...зияткерлік белсенділік функциясы ретінде біз сыртқы талаптар болмаған 

кезде танымдық іс-әрекеттің жеке сапалық деңгейін сипаттайтын зияткерлік 

бастаманы қарастырамыз». 

Осылайша, Д.Б.Богоявленская шығармашылықтың ерекше бірлігін – 

зияткерлік белсенділікті бөлу қажет деп санайды. Оның түсінігінде 

шығармашылықта мотивациялық құрылым арқылы үзілген интеллект 

туындысы бар, ол оны тежейді немесе оның көрінісін ынталандырады. 

Қазіргі әдебиетте шығармашылық ойлауды нормативтік іс-әрекет ретінде 

қалыптастырудың тағы бір тәсілі бар. Оның өкілдері, мысалы, И.П. Калошина  

танылмаған деңгейдегі немесе эмпирикалық жолмен жүзеге асырылатын 

шығармашылық қызмет жалғыз емес деп жазады. Оның антиподы – танылатын 

деңгейде орындалатын басқа қызмет. Оның авторы нормативтік зияткерлік 

әлеуеті бар қызметті атайды. 

Осыған байланысты Ю.А.Самариннің ескертуін еске алу орынды: «Ақыл-ой 

іс-әрекеті жеке ой операцияларына түспейді. Операциялық тәсіл шеңберінде тек 

шығармашылық ойлаудың логикалық компонентін дамытуға болады». 

«Шығармашылық» ұғымына қатысты Ю.А.Самарин оны ассоциативті деп 

аталатын шығармашылық іс-әрекет тетігіне байланысты қарастырады. 

Шығармашылық іс-әрекеттің ассоциативті теориясы, біздің ойымызша, 

шығармашылық үрдістің интуитивті және логикалық компонентін ескереді, 

себебі ассоциациялар интуитивті деңгейде де, логикалық ойлау арқылы да пайда 

болуы мүмкін. 

«Шығармашылық» және «шығармашылық ойлау» ұғымдарының мәніне 

жоғарыда көрсетілген көзқарастар спектрі ғылымда оларды нақты түсіндірудің 

кездеспейтінін көрсетеді. Біздің ойымызша, мұндай жағдай проблеманың 

жаһандық және күрделілігімен ғана емес, сонымен қатар оны зерттеу тәсілдерінің 

әртүрлі бағыттылығымен де айтарлықтай анықталады. Сонымен, 

шығармашылық ойлау – елестету мен интуицияға байланысты туындай отырып, 

жаңа нәтижелерге қол жеткізетін үдеріс. Шығармашылық ойлау үдерісі күрделі 

проблеманың дәстүрлі тәсілдермен шешілмеуі жағдайында пайда болады. Адам 

бұл проблеманың шешімін кейінге қалдырады, бірақ ол мәселе санадан тыс 

деңгейге өтеді. Егер қандай да бір бейне проблеманың шешіміне түрткі болса, 

бұл жағдайда адамда шабыт оянады. Адам идеяны ұсына отырып, оны шынайы 

өмір жағдайында, саналы әрекеттен кейін де жүзеге асырудың жолдарын 

көрсетеді. Осылайша, шығармашылық ойлауда интуитивтік және логикалық 

ойлау түрлері көбінесе бір-біріне қарама-қайшы болғанына қарамастан өзара 
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әрекетте болады. Сөйтіп, шығармашылық ойлау арнайы мазмұндағы, яғни 

ақыл-ой, танымдық тапсырмаларды шешуге бағытталған.  

Танымдық іс-әрекет – болмысты тану, “болмыс құрамы мен өзара 

байланысын ашу”. Таным мақсаты – ақиқатты іздеу, сондықтан таным шексіз, 

оның деңгейлері, циклдері және кезеңдері болады. Таным әлеуметтік сипатқа 

ие, яғни таным үдерісі адам, қоғам арқылы көрініп, әлеуметтік қатынаста 

индивидтердің, тұлғалардың қатысуымен жүзеге асады және таным үдерісінің 

нәтижелерін әрі қарай дамытады. Шығармашылық ойлау уақыт факторына 

бағынбайды, оның шешімі уақыт көлеміне байланысты емес. Шығармашылық 

ойлау әрекетінің нәтижесі заңдар мен болмыс ұстанымдарын анықтауға 

байланысты болады. Сондықтан шығармашылық ойлаудың негізгі бағыты – 

индуктивтік: “нақты әрекетті тану үдерісінің құбылыстық мәнге өтуі” деп 

түсіндіріледі.  

Әрбір адамның дара ерекшеліктеріне байланысты шығармашылық ойлауы 

да әртүрлі болып келеді. Себебі, бұл адамның ойлау әрекетінің түрлері мен 

формаларына байланысты (көрнекі-іс-әрекеттік, көрнекі-бейнелі, сөздік-

логикалық және абтрактілі-логикалық) дамиды. Сондай-ақ шығармашылық 

ойлаудың жеке ерекшеліктеріне танымдық әрекеттері: ақыл-ой әрекетінің 

нәтижелілігі, ойлау дербестігі, ойының кеңдігі, тереңдігі, икемділігі; ой-өрісінің 

шыншылдығы, ой белсенділігі мен тапқырлығы жатады. Ойлау шапшаңдығы – 

ойлау үдерістерінің қарқындылығынан туындайды. Ойлау дербестігі – жаңа 

проблеманы немесе сұрақты қойып, оны өз күшімен шешу жолдарын көре білу 

қабілеті. Ойлаудың шығармашылық сипаты нақ осы дербестік арқылы көрініс 

береді. Ойлау кеңдігі – түрлі білім және тәжірибе аумағында көптеген маңызды 

сұрақтарды кең түрде қамти алуы. Ойлау тереңдігі – құбылыстың мәнін түсінуі, 

себептері мен болашақтағы нәтижесін, шынайы белгілерін көре білуі. 
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Сурет  1 - Өзекті мәселені шығармашылық тұрғыда шешудегі 

шығармашылық ойлау үдерісінің тетігі 

 

- мотивация (проблеманы  шешуге  ынталануы); 

- проблеманы талдау; 

- жаңаша сипаттағы шешімін іздестіру; 

- жаңа бағдардың дұрыстығын логикалық негіздеу; 

- шешімді жүзеге асыру; 

Шығармашылық ойлау 

үдерісінің құрылымы 

мотивация (проблеманы  

шешуге  ынталануы) 

проблеманы талдау 

жаңаша сипаттағы 

шешімін іздестіру 

жаңа бағдардың 

дұрыстығын логикалық 

негіздеу 

шешімді жүзеге асыру 

жаңа нәтижені тексеру 
қорытындыны 

түзету (коррекция) 
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- жаңа нәтижені тексеру; 

- қорытындыны түзету (коррекция). 

Шығармашылық қабілеттің даму деңгейіне байланысты жеке тұлғаның 

шығармашылық ойлау стильдері қалыптасады. 

Шығармашылық ойлаудың синтетикалық стилі (синтетик) – әрқашан 

жаңаны ойлап табуға, ерекше дүниелерді жасауға әуестенуі, ұқсас емес 

нәрселерді, кейде қарама-қарсы идеяларды өзара біріктіріп, тұтастықты жасауға 

тырысуы. Ол өзіне мынадай сұрақ қояды: “Егер, осылай жасасам, не болады?”.  

Шығармашылық ойлаудың идеалистік стилі (идеалист) –  әрекетке  

бөлшектік талдау жасамастан, интуитивтік, глобальдық өлшемдерге 

бейімділігімен сипатталуы. Үнемі өзіне және басқаға “Біз қайда бара жатырмыз 

және неге?” деген сұрақ қояды.  

Шығармашылық ойлаудың прагматикалық стилі (прагматик) – 

студенттің шешім шығаруда өзінің жеке тәжірибесіне сүйенуі. Ол тез арада 

шешім шығару мақсатымен қолда бар материалдар мен белгілі ақпараттарды 

пайдаланады және “аспандағы айға ұмтылғаннан, қолдағыны пайдаланайық” 

ұстанымымен өмір сүреді.  

Шығармашылық ойлаудың аналитикалық стилі (аналитик) – студенттің  

сұрақтарды жүйелі және жан-жақты қарастыруға бейімділігі. Ол логикалық 

және әдістемелік бағдарға сай проблеманы шешуде бөлшектерге тоқталады.  

Шығармашылық ойлаудың рационалдық стилі (реалист) – студенттердің 

фактілерге ғана бағытталуы.  

Шығармашылық ойлаудың даралық стилі – студенттің проблеманы 

шешуде өзі таңдаған түрлі тәсілдерді тірек етуі.  

Көптеген адамдарда ойлаудың аралас стильдері кездесіп жатады. Бірақ әр 

адамда бір немесе екі жетекші ойлау стилі қалыптасады. Ойлау стилі 

проблеманы шешу үдерісінде мақсатты қоюға тікелей әсер етеді.  

Шығармашылық ойлаудың репродуктивті ойлаудан ерекшелігі, оқушы өз 

бетінше ізденуде жаңа нәтижелерге қол жеткізеді.  

Көрнекті психолог Дж.Гильфорд [53] көрсеткендей шығармашылық 

ойлаудың негізгі төрт ерекшелігі бар:  

- айтылған идеяның қайталанбайтын, өзгеше интеллектуалды болуына 

ұмтылу (басқалардан өзгеше өзіндік шешім табуға ұмтылу);  

- объектінің жасырын көзден тыс қалған жақтарын көре білу; 

- объектінің жаңа қырын ашу, оның жаңаша қолдану жолдарын табу; 

- белгісіз жағдайларды, әртүрлі идеяларды ұсыну.  

В.С.Юркеевич [78] оқушылардың дарындылығы мен қабілеттіліктерін 

былайша сипаттайды: бастапқы кезеңдегі шығармашылық қабілеттің дамуы 

оқушының танымдық қажеттіліктеріне байланысты: қажеттілік неғұрлым 

айқын байқалса, жалпы және арнайы қабілеттіліктер соншалықты «жоғары 

қабілеттілікке» ие болады. Ол шығармашылықтың бастауы - танымдық 

қажеттілік деген пікір айтады. 

Шығармашылық ойлаудың мәні мен мазмұнын анықтау қазіргі таңда 

ғылымда қолданыла бастаған “креативтілік” ұғымына байланысты қарастыру 
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маңыздылығы артып отырғанын ескеру қажет. Д.Б. Богоявленская, В.Д. 

Шадриков, В.Н. Дружинин және т.б. еңбектеріне сүйене отырып, біз 

креативтілік жеке тұлғаның бағытталушылығынан (танымдық мотивацияның 

басым болуы, танымдық қызығушылық, танып-білуге ұмтылу, білімқұмарлық); 

қабілеттерінен (стреотиптерді жеңе білу, проблеманы сезіну, ой жүйріктігі мен 

алғырлығы); мінез-құлқынан (бірегейлік, бастамшылдық, белгісіздікке 

шыдамдылық, зеректік)  танылатын кіріктірілген  сапасы ретінде 

қарастырамыз. 

Креативтілікті сипаттайтын қабілеттер арасынан мыналар ерекшеленеді: 

 ой белсенділігі мен алғырлығы, бірегейлік, білімқұмарлық, болжам 

жасауға қабілеттілік, қиялшылдық; 

 пікір дербестігі; 

 пікірдің өзектілігі; 

 ассоциациялау жеңілдігі, «ойлау процесінің қайтымдылығы». 

Д.Б.Богоявленская креативтілікті жеке тұлғаның «шығармашылық 

дарындылығы» ретінде қарастыра келе, шығармашылықты талдау бірлігі – 

интеллектуалдық белсенділікті (шығармашыл тұлғаның танымдық және 

мотивациялық сипаттарын олардың бірлігінде бейнелеп көрсетеді) және 

интеллектуалдық белсенділіктің үш деңгейін: стимулдық - өнімді, 

эвристикалық және креативтілік деп ажыратады. Алғашқы деңгейге 

интеллектуалдық белсенділігі танымдық ынта  және жігерлілікпен жұмыс 

жасау барысында да бастапқы берілген тәсіл шеңберінде қалатын адамдар 

жатқызылады, олардың  іс-әрекеті сыртқы стимулмен анықталады. 

Эвристикалық деңгейдегі адамдарға өз іс-әрекетінің құрамы мен құрылымын 

талдау, түрлі міндеттерді өзара салыстыру тән, бұл жаңа шешімдерге ашуға 

жетелейді. Интеллектуалдық белсенділіктің креативтілік деңгейіндегі адамдар 

құбылыстардың себептерін түсінуге тырысады, ал бұл өз кезегінде, зерттеудің 

жаңа мақсаттарына айналады, талдау процесін тереңдетеді [79,80]. 

Егер ынталы-өнімді деңгейлі тұлға берілген тәртіп шеңберінде жұмыс 

қарқынын арттырып, іс-әрекетті ұғынбай көшірмелесе, эврист оны жаңа 

тәсілдермен орындайды, ал креативті субъект мәселені теориялық тұрғыда 

түсіну үшін пән мазмұны тереңіне бойлайды. 

Креативтілік, шығармашылық ойлауды қамтамасыз ететін жағдайлар 

арасынан ынталандыру, өзекті сұрақ көптігіне орай мадақтау, ізденімпаздық 

жағдаятын туғызу, дербес, жеке зерттеулерге назар аудару және т.с.с. 

ажыратылады.  

Жоғарыда айтылып өткен, негізделген тұжырымдар негізінде біз 

студенттің шығармашылық ойлау үдерісінің құрылымын жасадық (сурет 2).  
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Сурет 2 – Студенттің шығармашылық ойлауының құрылымы 

 

Сонымен біздің тұжырымдауымызша «ойлау - дүниені тану мен  оны 

материалды идеалды, объективті-әлеуметтік, субъективті, тұлғалық игерудің 

жоғарғы сатысы, тұлғаның танымдық әрекетінде жүзеге асырылатын 

психикалық компонент. Ойлау мен шығармашылық түсініктерін бірі-бірінсіз 

қабылау қиын. Өйткені шығармашылық үдерісі ойлау әрекеті негізінде жүзеге 

асады. Екі ұғымның негізгі мәні олардың танымдық, яғни ақыл-ой іс-әрекетінде 

көрініс табатындығында, екеуі де интеллектуалдық белсенділік арқылы іске 

асатындығында. Сол себепті біз жоғарыдағы кең талдаулар негізінде 

шығармашылық дегеніміз жаңаны іздеп ойлап табу үдерісі, деп түйіндейміз. 

Ал «шығармашылық ойлау – ынталылық, эвристикалық, креативтілік 

деңгейдегі интеллектуалдық белсенділікпен, дербес конструктивтік іс-

әрекетпен жаңаны іздеп ойлап табу үдерісі. Студенттің шығармашылық 

ойлауы – бұл оның проблемаларды шешуде,  жаңаны іздеп  табуда логикалық 

операциялар мен эвристикалық, креативтілік тәсілдерді қолданудағы ынтасы, 

интеллектуалдық белсенділігі мен дербес конструктивтік іс-әрекетінің 

кіріктірілген сапасы. 

 

Студенттің шығармашылық ойлауы 

ЫНТАСЫ КОНСТРУКТИВТІК 

 ІС-ӘРЕКЕТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 

БЕЛСЕНДІЛІК 

Мотивациялық 

(проблеманы 

анықтау) 

- проблеманы 

талдау; 

- шешімін іздестіру; 

- жалпы логикалық 

негіздеу. 

- шешімді жүзеге 

асыру; 

- жаңа нәтижені 

тексеру; 

- қорытындыны 

түзету. 

Деңгейі:  ынталылық, эвристикалық, 

креативтілік 
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC


37 
 

1.2 Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың әдіснамалық 

негіздемесі 

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту мәселесін қарастыру 

барысында нақты ғылыми және технологиялық деңгейлердегі әдіснамалық 

тәсілдерді анықтап алуды дұрыс деп таптық. Проблеманы талдаудың 

философиялық аспектісі диалектика жағдайына, таным теориясына және 

онымен байланысты ойлауға сүйенуді көздейді. Қазіргі ғылымдағы даму 

қарапайымнан күрделіге, төменнен жоғарыға, бастапқы сапалық күйден жаңаға, 

жаңаның пайда болу үдерісіне жеке тұлға үшін барлық маңызды: мотивациялық, 

когнитивтік, зияткерлік, креативтілік және т.б. салаларда рухани өзгеру 

өрлемелі сызық бойынша қозғалатын; сандық өзгерістердің біртіндеп 

жинақталуы сапалық өзгерістердің туындауына әкеп соқтыратын үдеріс 

тұрғысынан  қарастырылады. 

Философтар дамуды материалдық және идеалды объектілердің 

қайтарылмайтын, бағытталған, заңды өзгеруі ретінде қарастырады. Тек 

көрсетілген барлық үш қасиеттің бір мезгілде болуы басқа өзгерістер 

арасындағы даму үдерістерін бөледі. Дамудың көзі мен ішкі мазмұны қарама-

қарсы күрес болып табылады, оның барысында жаңа ескіні жеңеді. 

Даму үдерісінің заңдылықтарын философиялық түсінудің кілті диалектика 

және таным теориясы (гносеология) болып табылады. Гносеологияда танымдық 

үдеріс диалектикалық дамушы, іштей қарама-қайшы ой қозғалыстарындағы 

білімдерді білмеуден, толық емес білімдердің неғұрлым толық, жалпыланған 

үрдістері ретінде қарастырылады. 

Даму үдерісі таным теориясының негізгі принциптеріне негізделеді: тірі 

ойлаудан – дара фактілерді бақылаудан – абстрактілі, жалпыланған ойлауға 

(танымның индуктивтік кезеңі), абстракциялардан, теориялық жинақтаудан 

практикаға, ғылыми таным әдістерін қолдануға (танымның дедуктивтік кезеңі). 

Диссертацияның 1.1 бөлімшелерде көрсетілгендей,  ойлау – бұл адам 

миының шынайылығының жалпыланған көрінісі деп айтсақ, онда ойлаудың 

философиялық, гносеологиялық, яғни теориялық-танымдық аспектісі көрсетіледі. 

Психология адамның сана-сезіміне және психикаға деген көзқарасы 

жағынан, сондай-ақ адамды ынталандыру мотиві жағынан ойлауды зерттейді, 

оның ойлауының жеке ерекшеліктерін анықтайды. Психиатрлар ойлау – бұл іс-

қимылдағы интеллект екенін айтады. Физиологтің тұжырымдауынша, ойлау – 

бұл жоғары жүйке қызметінің мінсіз көрінісі. Педагогика ойлауды оқыту, 

тәрбиелеу және дамыту (білім беру) барысында оқу танымы және өзін-өзі тану 

үдерісін жүзеге асыру тарапынан зерттейді. 

Жаңа идеяларды өндіру немесе жасау шығармашылық үдерісі болып 

табылатындықтан  бұдан ойлаудың шығармашылық сипаты көрінеді. Бұдан 

басқа, шығармашылық ойлаудың психологиялық-педагогикалық тетігінің 

құрамдас бөлігі болып табылатын саналылық, бейсаналық және эмоциялар 

қызметінің өзара шарттасуын атап көрсете отырып және олардың өзара 

әрекеттестігінің нәтижесінде идеялар туады және тұлғаның дүниетанымының 

құрылымдық элементтері ретінде сенім қалыптасады. 
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Бұл тұжырым біздің зерттеу үшін маңызды мәнге ие, өйткені біз 

шығармашылық ойлауды студенттің дүниетанымының құрамдас бөлігі деп 

санаймыз. 

Шығармашылық ойлау проблемасын танымдық теориясы тұрғысынан 

қарастыру бізге ол туралы пайда болған философиялық, мәдени, діни 

тұжырымдамалардың  бейбітшілік пен адамның дамуы мен қайта құрылуын 

ынталандыратын шығармашылық субстанция туралы түсініктермен 

мазмұндалатынын көрсетті. 

Ежелгі гректер ғылымға «поризм» ұғымын енгізді, танымдық іс-әрекетте 

болжауға болмайтын қасиеттерге ие болған жаңа идеяны көрсетті. Бірақ, 

шығармашылық ойдың жұмыс істеу механизмін елестете алмай, олар бұл 

процесті мистикалық құпиямен қоршады. Дегенмен, олар алғаш рет ақылға 

қонымды адамның шығармашылық өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі туралы сөз 

қозғады. Сократ діндарлықты ағартушы мемлекеттегі тұлға дамуының тірегі 

ретінде көрсетпеді. 

Таным теориясын дамыта отырып, Платон оның жан туралы іліміндегі 

сезімдік қабылдауды ойлауға қарсы қояды. Адамның ақыл-ойы мен өзін-өзі 

жетілдіруінің жоғары деңгейі – шындықтың мәнін түсіну. 

Таным теориясының көрнекті ойшыл Аристотельдің логикалық 

тұжырымдамасы антикалық философтардың дәстүрлерін аяқтайды және адам 

шығармашылығының табиғатын түсінуге көмектеседі. Материяның бастапқы 

болмыс негіздері адам санасы материясының қайталануына байланысты. Адам 

әлемді сезімдік және ақылға қонымды қабылдау бірлігінде тануға қабілетті. 

Шығармашылық адам белсенділігімен, адами ақылға ие адам ретінде жасайтын 

таңдау еркіндігімен байланысты. 

Қайта өрлеу дәуірінде жер бетінде өзінің бақытын табуға арналған адамның 

құндылығын бекітуге бағытталған антропоцентрикалық ойлау қалыптасты. Адам 

өзінің шығармашылық қызметінде және ой-пікірінде еш нәрсемен шектелмейді. 

Қайта өрлеу дәуірі адамның өзіндік санасының жаңа деңгейімен сипатталады, 

оған тұлғаның өзін-өзі жоғары бағалауы, гуманизм, өзінің сарқылмайтын 

шығармашылық мүмкіндіктерін сезінуі, таланттың қуаты, оптимизм және 

еркіндік тән. 

Н.Кузанский және Д.Бруно біртұтас және шексіздік, бейбітшілік пен 

адамның шығармашылық дамуы туралы ілімді дамытып, Жаңа кезеңнің 

рационалды философиясы мен жаратылыстануын дамытуға негіз салды. 

Рене Декарт әлемнің ғылыми танымының әдіснамасын дамыта отырып, 

танымның негізінде интеллектуалдық интуицияның – ақылсыз оймен 

танылатын айқын көріністері жатыр деп есептеді. Дидуктивтік әдіс негізінде 

ақыл-ой күрделі мәселелерді шешуге көмектеседі, барлығы күмән тудырып, 

сенімге қабылданған ұғымдармен күреседі. 

Философ-материалист Б.Спиноза адам іс-әрекетін шығармашылықтың 

импульсі ретінде таныды. Адамның өзара белсенді байланыс жасайтын заттар 

шеңбері кең болған сайын, құбылыстардың сыртқы көрінісін ғана емес, 

байланыстардың, себептердің, салдарлардың ішкі үйлесімін тануға ұмтылатын 
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оның ақыл-ойы да неғұрлым тереңірек дамиды. Спиноза табиғат пен өзінің ішкі 

әлемін білетін адамның қызметін «саналы қажеттілік» деп түсіндірген еркіндік 

болған жағдайда ғана шығармашылық әрекет деп санады. Бостандық пен бақыт 

адамның өзін түсінуі және оның өз мүмкіндіктерін адам табиғатының алдын ала 

берілген үлгісіне, ақиқатқа барынша жақындау үшін жүзеге асыруға ұмтылуы 

болып табылады «... шындықтың өзі шындық пен өтіріктің өз өлшемі бар».  

Ф.Беркли «өмір сүру – бұл қабылдану» деген мағынаны, сөйлеуді ойлаумен, 

постулатпен байланыстыра отырып, репрезентативті ойлау (елестету) 

тұжырымдамасын жасады, ал таным объектілері сыртқы объективтік әлем емес, 

бірақ сезім мен қабылдау, жеке «Мен» субъективті танымның жеке өнімдері 

болып табылды. Беркли шығармашылық бастауды таным субъектісімен – 

Құдаймен байланыстырады, «ойлайтын заттардың», «рухтардың» болуына жол 

береді. Сонымен қатар, ол тәжірибе рөлін, өзінің ішкі қызметін ішкі бақылау, сол 

арқылы шындықты шығармашылық тану туралы түсініктерді байытады.  

Э.Г. Юдин «сезім әсерлерін», үрдісті және «рефлексия әсерлерін» шектей 

отырып, процесс ретінде тәжірибені түсінді, бұл ретте Юм интеллектуалдық 

шығармашылық қызметін жад пен қиялдың жұмыс істеуімен байланыстырады. 

Ол агностицизм ұстанымынан құбылыстарды түсіндіруге ғана емес, болжауға, 

түрлендіруге де қабілетті себеп-салдарлық байланыстардың объективті болуы 

мен белсенді таным, адамның шығармашылық ойлауы проблемасын қойды [81].  

Француз ағартушылары адамдардың шығармашылық қызметін өмір 

жағдайларымен байланыстырды. Адамның тұрақты әлеуетін іске асыру үшін 

еркіндік беру мақсатында олар адамдарға бостандық пен әлеуметтік әділеттілік 

кепілдігін беретін құқық Декларациясының негізінде қоғамдық қайта құруды 

жүзеге асыруды ұсынды. 

Д. Дидро жан дүниесінің өлмейтіндігі туралы идеяны шығармашылық 

импульс ретінде қабылдамады, жеке және қоғамдық мүдделердің ақылға 

қонымды үйлесімі адамның шығармашылық қызметімен байланысты 

материяның ішкі шиеленісін туындатады деп есептеді [82]. 

Ж.Ж. Руссо егер адам өзін өзара теңдік негізінде басқа адамдармен 

байланыстырмаса, өзін табиғатпен байланыстырмаса, ол шығармашылық мәнін 

жоғалтады деп санады. Руссо тұлғаның табиғи тәрбиесі теориясын құрды. Ол 

адамның интеллектуалды, сезімтал, физикалық дамуының үйлесімі, жайлы көңіл-

күйі оған еңбек қызметінде шығармашылық қабілеттерін іске асыруға мүмкіндік 

беретіні туралы ой айтты. Шығармашыл тұлғаның өзіндік ерекшелігі – 

бастамашылық пен белсенділік [83]. 

Канттың трансцеденттік философиясы даму идеяларын қорғап қалды. 

И.Кант субъектінің жалпыға ортақ мәселесін қойды. Канттың пікірінше, табиғат 

алдымен адамның ақыл-ойына, субъектінің сыртқы қабілетіне, оның көмегімен 

адам шынайы шындыққа, жанға, яғни адамның өзін-өзі жетілдіру процесінде 

шығармашылық потенциалын іске асыруға ұмтылысына ие болды. Дәл осы 

трансценденттік деңгейдің арқасында адам құндылықтар мен идеалдар 

жасайды,ақыл-ой әрекеттерімен келіспейтін адамгершілік заңдарды бекітеді. 

Осылайша, Кант адамның моральдық өзін-өзі жетілдіруге ұмтылуымен 
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қарқынды шығармашылық ізденістер саласын – «интуицияны» байланыстырады. 

Шығармашылық шарты ол мораль санатына байланысты бостандықты 

жариялайды. Әлемнің имманенттік принципі – еркіндік. Имманенттік – бұл сана-

сезімнен тыс емес, ішкі болмыс. Адам еркіндік арқылы жоғары моральдық 

жетілуге интуитивті қол жеткізеді, өйткені шығармашылық өзгеріс, оның 

негізінде жетілдіруге ұмтылу жатыр, бұл – адам мен адамзаттың жалпыға ортақ 

мақсаты [84].  

Кант Г.Фихте мен Ф.Шеллинг жасауға тырысқан шығармашылық идеялар 

мен әлемді ұтымды тану арасындағы алшақтықты еңсере алмады. 

Г.Фихте шығармашылықпен байланысты ойлаудың тиімді диалектикалық 

жағын зерттеді. Адам эволюциясы процесінде биологиялық инстинктілердің 

әсерінен бос автономды дәлелді сана дамиды. Бұл еркіндік адамды ашық 

шығармашылыққа бастайды. Ф.Шеллинг «Әлемдік жан туралы» жұмысында 

шығармашылық сала индивидтің сана-сезімінің инстинктімен емес, қоғамнан, 

табиғаттан байланысты екенін айтты. Яғни, Ф.Шеллинг шығармашылықты 

адамның өзіндік ерекшелігімен, даралығымен байланыстырды [46,с. 685]. 

Әлемнің логикалық және сезімтал сана арасындағы алшақтық 

диалектиканы жеңуге көмектесті. Гегель шығармашылықтың импульсі ретінде 

адамның белсенді бастауын «субъективті рухтың» жеке санасының объективті, 

содан кейін «абсолюттік Мен», яғни жалпы адамзаттық санамен, бүкіл 

адамзаттың рухани әлемімен, оның даму кезеңдерін қайталай отырып, 

«субъективті рухтың» жеке санасының қозғалысын ынталандыруды 

қарастырды. Рух феноменологиясы – адам жинаған мәдениетті дамытудың 

шығармашылық процесі және бұл тәжірибені индивидтің меңгеруі, «индивидтің 

әлеуметтенуі», адам мәдениетінің байлығын меңгеруіне қарай шығармашылық 

тұлғаға айналатын тұлға. Адам жоғары сатыға – рух сатысына жетеді, сананың 

жоғары түрі – ақыл-ой-түсініктерді игереді, шындықты толық меңгереді және 

өзі осы шындықтың көрінісі болып табылады. «Ақыл-ой – барлық мәні мен 

ақиқаты бар шексіз мазмұн». Шығармашылық – танымның диалектикалық әдісі, 

онда логиканың барлық санаттары, логикалық қозғалыстың барлық кезеңдері 

мен синтездері шоғырланған, яғни бұл адам ойының іргелі рефлексиясы. 

Гегель диалектикасы мен материалистік көзқарастар, Л.Фейербахтың 

антропологиялық натурализм әсерінен дамитын марксизм философиясындағы 

неміс классикалық философиясының соңғы даму кезеңінде адамның еркін, 

шығармашылық мәнін бекітудің гуманистік идеясы айқын айтылды. 

Карл Маркстің психикалық үдерістерді, соның ішінде шығармашылық 

үдерістерін түсінуді байытатын іс-әрекет тәсілінің теориясы үшін 

философиялық базаны құрудағы еңбегі зор. Тұлғаның дамуының барлық 

компоненттері психикалық процестердің тиімді өту жағдайларын зерделеуге 

байланысты қарастырылады. К. Маркс шығармашылығының бастауы 

тәжірибеде – тәжірибеге қарағанда әлемді неғұрлым белсенді тану мен 

бейнелеуді, өз қажеттіліктеріне сай әрекет ететін жануарлар табиғатына қарама-

қарсы адамдардың еркін өндірістік немесе жасампаздық іс-әрекетінің түрлік 

сипатында көрінді. Адам өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға ғана емес, оларды 
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қайта құруға, шындықты жасауға арналған. «Адам практикалық іс-әрекет 

процесінде танылатын сұлулық  заңдарына сәйкес іс-әрекет жасайды», «бүкіл 

қоғамдық өмір практикалық іс-әрекеттің мәні  болып табылады». Адамның 

табиғи құлықтары бар, белсенді іс-әрекет барысында олар қабілетке қарай 

дамиды, содан кейін шығармашылық шиеленіс пайда болады. «Құмарлық – бұл 

биологиялық инстинктарды қанағаттандыруға ұмтылу емес, тәңірлік ізденіс те 

емес, бірақ онда онда адамның табиғи есімдерін, қабілеттерін іске асыруға 

ұмтылатын күш бар. Адамның өзін-өзі іске асыру қажеттілігі шығармашылық 

адам қызметі үшін ерекше болып табылады».  

Танымдық үдеріске практика принципін енгізу Маркс пен Энгельске ойлау 

мен болмыстың ұқсастығы туралы мәселені шешуге, теориялық және 

практикалық ақыл-ойды біріктіруге, классикалық философияның негізгі 

мәселелерін шешуге, ХІХ ғасырдың неміс классикалық философиясын – 

рационализм философиясын қалыптастыру кезеңін аяқтауға мүмкіндік берді. 

В.С. Соловьевтің «тұтас білім» тұжырымдамасы адамдағы ұтымды, 

эмпирикалық немесе иррационалдық үстемдікке қарсы тұрады. Батысеуропалық 

философия мен мәдениеттің жетістіктерін діни философияның соборшылдық 

идеясымен біріктіру өзіндік мәні бар «барлық бірлестіктер» онтологиясына 

әкеледі. Адам таным, шығармашылық, тәжірибе барысында субъектілік негізі 

сезім, ойлау және ерік болып табылатын үш дәрежеден – материалдық, 

формальды-логикалық тұрғыдан абсолюттік мәнге өтуге қабілетті. Шіркеудің, 

теологияның, мистиканың көмегімен алынған игілік, ақиқат және сұлулықтың 

соңғы нысаны – «барлығының бірлігі».  

В.С.Соловьевтің бұл идеялары білімнің концептуалды және жүйелілігі 

туралы, тұлғаның шығармашылық трансформациясындағы әлемнің аяқталған 

суретін ұғынуға құндылық қатынасын қалыптастыру туралы дүниетанымның бір 

бөлігі ретінде шығармашылық ойлау туралы біздің көзқарасымыздың негізіне 

алынуы мүмкін. 

Философиялық әдебиетте кеңінен қарастырылатын шығармашылық және 

шығармашылық ойлау проблемасын зерттей отырып, шығармашылық ойлау 

дүниетанымның бір бөлігі болып табылады деген болжам жасауға болады. 

Дүниетанымды санат ретінде талдау дүниетанымның мәнін, мазмұны мен 

құрылымын, құбылыс ретінде – дүниетанымдық көрініс пен шындықты игерудің 

ерекшелігі ретінде анықтауға, демек, студенттерді іс-әрекетте қалыптастырудың 

құралы мен тәсілдерін анықтауға мүмкіндік береді, бұл өте күрделі процесс. 

Әзірше оның табиғатын, құрылымын, қалыптасу және жұмыс істеу 

механизмдерін ұсыну үшін эмпирикалық сипаттағы материал жеткілікті 

жинақталмаған. 

Кеңестік ғылым ұзақ жылдар бойы марксизмнің негізін қалаушылардың 

жұмыстарында қамтылған дүниетаным туралы ұғымдарға бағдарланды, ал олар 

ғылыми дүниетаным ұғымын екі мағынада тар – ғылыми философия ретінде, 

дәлірек айтқанда диалектикалық материализм және жалпы ғылыми дүниетаным 

ретінде кеңінен қолданған. 
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Тұтас дүниетаным ретіндегі диалектикалық дүниетанымның сипаттамасы  

философиядағы айқын көрінген дүниетанымдық табиғатқа негізделді, ғылыми 

философия ядро, негізгі идеялық-теориялық өзек құрайды, оның айналасында 

сөздің кең мағынасындағы дүниетанымның барлық мазмұнын біріктіреді. 

Марксистік философияны ғылыми дүниетаным ретінде анықтауда кейде және 

жеткілікті негізсіз, мұнда философия және барлық ғылыми дүниетаным бар 

деген қорытынды жасалады. Шын мәнінде, оны толық көлемде алғанда бұл ұғым 

білімнің басқа да бірқатар салаларын, қоғамдық және жаратылыстану 

ғылымдары практикасының көптеген маңызды қорытындыларын қамтиды, атап 

айтқанда: әлемнің, материяның құрылысы мен дамуына, өмірдің пайда болуы 

мен дамуына, адамның шығу тегіне, көптеген тарихи, заңдылық, эстетикалық 

және этикалық құбылыстар мен процестердің мәніне жалпылама материалистік 

көзқарастар. 

Бұл жерде ғылыми дүниетаным ұғымын әлемнің ғылыми көрінісі ұғымымен 

теңестіретін авторлар пікірінің дұрыс еместігін айта кеткен жөн. Соңғы ұғым өте 

кең. Ол өзінің толық көлемінде философиялық, ғылыми-жаратылыстану, 

қоғамдық-ғылыми, техникалық және басқа да білім жиынтығынан тұрады. 

Ғылыми дүниетанымның мазмұндық сипаттамасы  В.И.Вернадский, В.Ф. 

Черноволенко еңбектерінде көрсетілген. А.Г. Спиркин өзінің «Сана және өзіндік 

сана» жұмысында адамның дүниетанымы – қоршаған орта, табиғат, қоғам және 

құбылыстар, сондай-ақ әлемнің жалпы көрінісінен туындайтын адамдардың 

негізгі өмірлік ұстанымдары, нанымдары, әлеуметтік-саяси, адамгершілік және 

эстетикалық идеалдар, материалдық және рухани оқиғаларды тану және бағалау 

принциптері екендігін атап көрсетеді. Барлық дүниетанымдық мәселелер 

шоғырланатын негізгі фокус адам және оның әлемге деген көзқарасы, сондай-ақ 

әлем және оның адамға деген көзқарасы болып табылады. Дүниетаным – 

адамның сыртқы әлемі мен ішкі әлеміндегі әлеуметтік, адамгершілік, 

эстетикалық, теориялық бағдардың мәні, адамның белгілі бір тұжырымдамасы 

мен концепциясы.  

Осылайша, философияда дүниетаным адамның әлемге, өзіне деген қарым-

қатынасында көрініс тапқан жалпылама білім, жүйеленген көзқарастар жүйесі 

ретінде қарастырылады. 

Г.Е. Залесский дүниетанымның мәнін анықтаудың әртүрлі тәсілдеріне жан-

жақты талдау жасай отырып, олардың барлығы (Б.И. Додонов, И.Я. Лернер, Н.А. 

Менчинская, Р.М. Рогова, Н.П. Рябов және т б.) дүниетаным ұғымының 

мазмұнында бірлік, объективті (гносеологиялық) және субъективті 

(аксиологиялық), рационалды және эмоциялықтың бірігуін белгілейді деген 

қорытынды жасайды [85].  Бұл анықтамада тұлға үшін дүниетанымның тұтас 

жағы, табиғатқа, қоғамға, танымға, өзіне күрделі қарым-қатынас жүйесінде 

бағдарлануы үшін ерекшеленеді. 

Педагогикадағы дүниетаным жеке көзқараспен, тұлғаның тәрбиесімен және 

дамуымен, адамның сыртқы әлеммен қарым-қатынасының эмоционалдық 

бағаларымен байланысты. 
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Э. И. Моносзон дүниетаным адамның қоршаған табиғи және әлеуметтік 

ортаға деген көзқарасын білдіретін көзқарастар, нанымдар мен идеалдардың 

жалпылама жүйесін білдіреді деп атап өтеді. Адамның қоғамдық тәжірибесінің 

ерекшеліктері, қоғамдық қатынастардың тарихи нақты жүйесіндегі орны 

көрсетілген білімді, тәжірибені және эмоциялық бағалауларды жинақтау бола 

отырып, тұлғаның дүниетанымы оның бүкіл өмірі мен қызметінің идеялық 

бағытын анықтайды. Оның пікірінше, көзқарастар мен сенімдер тұтас 

дүниетанымның негізгі құрылымдық бірліктерін құрайды. 

Философияда дәстүрлі дүниетанымның бірнеше түрі бар: тірішілік, діни 

және философиялық. Қоғамдық ғылымдардың міндеті – ғылыми дүниетаным 

ретінде ұғынылатын философиялық дүниетанымды қалыптастыру, онда әлемді 

практикалық ұғыну тәжірибесі объективті көрініс табады. 

Объективті әлемді бейнелеудің мазмұнына сүйене отырып, тұлғаның 

дүниетанымында оның үш аспектісі – жаратылыстану-ғылыми, гуманитарлық 

және гностикалық аспекісі бөлінеді. Қоғамдық ғылымдар дүниетанымның 

гуманистік және гносеологиялық аспектісін қалыптастыруға үлкен үлес қосады. 

Дүниетанымның гносеологиялық аспектісі адамның танымдық қызметімен, 

білімді жинақтаумен, философияның негізгі мәселесін шешумен, көзқарастар мен 

сенімдер жүйесін қалыптастырумен байланысты. 

Дүниетанымның құрылымы қандай? И.Т.Фролованың «Философияға 

кіріспе» оқулығында: «дүниетаным – бұл жалпы көзқарасты, бейбітшілікті, 

ондағы адамның орнын және сонымен бірге өмірлік ұстанымдарын, мінез - құлық 

бағдарламаларын, адамдардың іс-әрекеттерін анықтайтын көзқарастар, бағалар, 

қағидаттар жиынтығы» ретінде көрс етілген. Дүниетанымда жалпылама түрде 

танымдық, құндылықтық және мінез-құлық кіші жүйелерде олардың өзара 

байланысында берілген  [86].  Мұндай көзқарасты негізге ала отырып, 

дүниетанымды танымдық, құндылықтық және мінез- ұлықтық үш кіші жүйені 

қамтитын күрделі жүйе ретінде қарастыру қажет. Өз кезегінде әрбір кіші жүйе 

көзқарастар, нанымдар, бағалар, қағидаттар мен идеалдар жиынтығын қамтиды. 

Психологтар мен педагогтар осындай ұстанымды ұстанады. Э.И.Моносзон 

тұлғаның дүниетанымының құрылымына жалпы білім, көзқарастар, нанымдар, 

идеалды жатқызады. Оның көзқарасын Л.И.Божович, В.В. Давыдов, В.Я.Ляудис, 

Н.А. Менчинская және басқалар қолдайды [87].  

«Сендіру» ұғымының психологиялық мазмұнын зерттей отырып, оның 

«білім», «көзқарастар», «сенім», «идеал» категорияларымен бірге жүруін, 

Г.Е.Залесский білім, көзқарастар мен наным-сенімдер дүниетанымның 

элементтері бола отырып, дүниетанымдық қызмет құрылымындағы білім беру 

және қызмет ету тәсілі бойынша ажыратылады деген қорытындыға келеді. 

Мұндай көзқарас адамның дүниетанымы мен оның қатынастары туралы біздің 

пікірімізге қайшы келмейді. Алайда, дүниетанымның мұндай түсінігі оның 

психологиялық аспектілерін бірінші кезекке қояды. 

Бұл Г.Е. Залесский «дүниетанымдық» қызметтің мотивация мақсаттары мен 

операциялық механизмнің құрамы бойынша ерекшеліктері бар екенін атап 

көрсеткен кезде ерекше айқын көрінеді. Психологиялық білім педагогикамен 
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жанама немесе тікелей қолданылады. Педагогикалық ғылым мен тәжірибе үшін 

дүниетанымның әлеуметтік-тәжірибелік бөлігі қызығушылық тудырады. Г.Е. 

Залесский таңдаған проблеманы қою және шешу тәсілі ғылыми дүниетанымның 

философиялық түсінігіне сүйене отырып, ұғымдық торды құрумен сипатталады. 

Ол дүниетанымның (білім, көзқарас, наным) элементтері болып табылатын 

ұғымдарды өрістетуді қарастырады және оларды психологиялық ғылым объектісі 

шеңберінде зерттейді. Осы мақсатта пайдаланылатын мазмұндық және 

функционалдық талдау олардың бірлігінде ғалымға дүниетаным бірлігі ретінде 

сендіру қызметін ашуға мүмкіндік береді: сендіру «құндылық – таңдау актілерін 

орындау кезінде негіз, өлшем, эталон ретінде қызмет етуге қабілетті».  

М. Н. Алексеев пікірі бойынша,  дүниетанымның құрылымы туралы екі 

жоспарда – тік және көлденең жспарда айтуға болады. Дүниетанымның тік бөлігі 

білім жүйесімен, шындық туралы, рухани және материалдық, сана мен 

болмыстың әлемдегі арақатынасы туралы жалпы ұғымдармен сипатталады. 

Дүниетанымдық білім басқа құрылымдық бөліктерден ерте қалыптасады. 

Білімнің шынайылығы дүниетанымды шынайы етеді. 

Дүниетанымның көлденең бөлігі оның екінші бөлігімен, яғни 

көзқарастармен, сенімдермен, принциптермен, қондырғылармен байланысты. 

Екінші тарап білімді дүниетанымдық наным-сенімге жеткізуді қамтиды [88].  

Дүниетаным құрылымына - оқыту, тәрбиелеу және өзін-өзі тәрбиелеу 

барысында ғылыми білімді меңгеру және өмірлік тәжірибені қайта өңдеу 

негізінде қалыптасқан ғылыми көзқарастар мен наным-сенімдер жүйесін, 

қоғамдық және тұлғалық идеалдар жүйесін, адамның шындыққа тұлғалық 

қарым-қатынас жүйесі. 

Адамның әлемге, адамдарға деген қарым-қатынасына баса назар аудара 

отырып, біз дүниетанымға оның санасының жай-күйі ретінде жақындай 

аламыз: сана қарым-қатынастарды көрсетеді; қызмет адамның қарым-

қатынасының жалпыланған және салыстырмалы тұрақты жүйесін анықтайды. 

Дүниетаным сананың жағдайы ретінде, біздің ойымызша, объективті және 

субъективті, ойлаудың және ойдың, көрініс табатын және көрініс тапқан 

біртұтастығын білдіреді. Бұл бірлік объективтіліктен субъективтілікке, 

ойлаудан және ойға өту ретінде көрінеді. Дүниетанымға мұндай көзқарас 

ғалымдардың адамның сыртқы (Э.И. Моносзон, P.M.Рогова) және ішкі (Б.И. 

Додонов, В.В. Столин)  [89] тұтас дүниетанымының функцияларға қатысты 

көзқарасын нақтылайды. 

Ішкі функцияда «сананың шаршаған жоспары» (B.C. Выготский)  ретінде 

мотивациялық саланың құрылысын, адамның мағыналық және диспозициялық 

жүйелерін анықтайтын, қызметтің бағытын, мінез-құлықты және қарым-

қатынасты беретін құндылықтар жүйесі бар. 

Негізі сана құрайтын дүниетанымның сыртқы функциясы (ішкі сыртқыны 

анықтайды) тұтас құрылымдық білім ретінде көрінеді, қызметте, қарым-

қатынаста жүзеге асырылады. 

Сананың жай-күйі ретінде дүниетанымға деген көзқарас одан әрі 

психологиялық ғылымға сүйеніп ғылыми дүниетанымды қалыптастыру 
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тәсілдерін, әзірлеген және апробацияланған ойлауды дамыту тәсілдерін 

анықтауға мүмкіндік береді, оның құрылымына білім, көзқарастар, нанымдар мен 

идеалдар кіреді, яғни дүниетанымның құрамдас бөлігі болып табылады. 

Студенттердің ғылыми дүниетанымын қалыптастыру мәселесін зерттеуде біз 

ғылыми дүниетанымның шығармашылық ойлаудың құрамдас бөлігі ретінде 

қамтитыны туралы ойды негізге аламыз; ал ойлау, білім өндірісіне қатыса 

отырып, студенттерді әлем туралы ұғымдарға,  осы өзгермелі әлемді бағдарлауға, 

бағалауға, адамдармен және т. б. қарым-қатынасқа деген ерекше қажеттіліктерін 

қанағаттандырады. 

Ғылыми дүниетаным бірқатар маңызды қоғамдық функцияларды 

орындайды: 

Білім беру функциясы – ғылыми дүниетанымды адам үшін табиғат пен қоғам 

әлемін түсінікті етеді, ағартушылық сананы қалыптастырады, әлеуметтік, саяси, 

діни жоралар мен сарқыншылықтардан арылтады. Ол методологиямен, бастапқы 

философиялық қағидаттар мен шындықты тану әдістерінің жиынтығымен 

қаруландырады, адамды рухани-құндылықты бағдарлану жүйесімен байытады. 

Ғылыми дүниетанымның тәрбиелік функциясы қабылданған көзқарастар мен 

нанымдар адамнан белгілі бір моральдік-еріктік қасиеттерді және шынайылыққа 

эстетикалық көзқарасты қалыптастыруды талап етуінің нәтижесінде жүзеге 

асырылады. Сенімге адалдық, оларды өмірге енгізу үшін күрес мінездің 

қаттылығын, идеялық төзімділікті, табандылықты және ерік-жігерді болжайды. 

Дамытушы функция дүниетанымның мазмұнын меңгеру бойынша ішкі 

рухани жұмысты белсенді іс-әрекетпен ойлауды қамтуымен ерекшеленеді. 

Ғылыми дүниетанымның негізінде шындықты қарастыру мен меңгеруге 

диалектикалық тәсілдің қағидалары жатыр,бұл ойлауды икемді, шығармашылық, 

қозғалыстағы және өзара байланыстағы құбылыстарды зерттейді. 

Ғылыми дүниетанымның негізінде шындықты қарастыру мен меңгерудің 

диалектикалық ұстанымдары жатыр, бұл ойлауды икемді, шығармашылық, 

қозғалыстағы және өзара байланыстағы құбылыстарды зерттейуге мүмкіндік 

береді. Жаңаша жалпылауға, табиғат пен қоғам құбылыстарын шығармашылық 

тұрғыдан ұғынуға қабілеттілік дамиды. 

Шығармашылық ойлаудың дамуын дүниетанымның құрамдас бөлігі ретінде 

зерттеуімізге байланысты, дүниетанымның бұл функциясы бізде үлкен 

қызығушылық тудырады.  

Осылайша, әдістеменің нақты ғылыми деңгейінде шығармашылық ойлауды 

дамыту проблемасын талдау келесі қорытындыларды тұжырымдауға мүмкіндік 

берді: 

 Ғылыми дүниетанымды қалыптастыру мәселесі бойынша 

психологиялық-педагогикалық және ғылыми-әдістемелік әдебиетті талдау 

көрсетілген мәселе аясында айтарлықтай салмақты ғылыми зерттеулер бар 

екенін көрсетеді, бірақ олардың басым көпшілігі қазіргі әлеуметтік-

педагогикалық жағдайды ескермей жүргізілді және «коммунистік» терминдерін 

«гуманистік» немесе «ғылыми» дүниетанымға ауыстырудан тұрады, ал 

мазмұны мен құрылымы өзгеріссіз қалды. 
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Философиялық әдебиетті талдау шығармашылық ойлауды дамыту 

проблемасы белсенді дамығанын, алайда шығармашылық ойлау мәселесі 

дүниетанымның құрамдас бөлігі ретінде жеткіліксіз әзірленгенін көрсетті. 

«Шығармашылық ойлау дүниетанымның бір бөлігі ретінде» ұғымы және оның 

мазмұны айқындалмаған, студенттердің дүниетанымын қалыптастыру 

контексінде шығармашылық ойлауды дамыту критерийлері бөлінбеген. 

 Біздің проблеманы шешудің негізі іс-әрекет теориясы болып 

табылады, оны енгізу тұлғаны оқытумен және ақыл-оймен дамытумен 

байланысты көптеген практикалық міндеттерді шешуге ықпал етті. 

 Ойлау іс-әрекеті субъектінің ішкі қызметі болып табылады, сондықтан 

жеке тұлғаға бағытталған, демек шығармашылық ойлауды дамыту процесі 

жеке тұлғаға бағдарланады. 

 Философиялық әдебиетті талдау негізінде біз шығармашылық ойлау 

дүниетанымның құрамдас бөлігі болып табылатыны туралы болжам жасадық. 

 Іс-әрекет барысында адам шындықты психикалық бейнелейді, 

нәтижесінде шығармашылық ойлау дүниетанымның бір бөлігі ретінде дамиды. 

Біз шығармашылық ойлауды студенттердің дүниетанымының құрамдас 

бөлігі ретінде анықтаймыз, сол арқылы өнімді ойлаудың ерекше түрін бөлеміз, 

ол жалпыадамзаттық құндылықтардың жеке санасында дүниетанымдық білім, 

көзқарастар, нанымдар, идеалдар мен қайта ойлау деңгейіне дейін дамытылуы 

мүмкін. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың орта 

факторларының бірі ретінде оқытуды көрсете отырып, барлық басқа 

қалыптастырушы әсерлердің арасындағы оның рөлі мен орнына толығырақ 

тоқталайық. Бұл ретте дамыта оқытудың өзіндік мүмкіндіктерін, осы 

мүмкіндіктердің шекараларын анықтаймыз. 

Шетелдік педагогикалық ой өкілдерінің көпшілігі оқытудың ойлаудың 

дамуына айтарлықтай әсерін жоққа шығарады. Зияткерлік дамудың өзі оқуға 

байланысты емес ішкі заңдылықтарға сәйкес өтетін дербес процесс ретінде 

түсіндіріледі. Бұл жағдайда оқыту педагогикалық процесті білім алушының 

интеллектуалды дамуына бейімдеудің шарты ретінде қарастырылады. Басқаша 

айтқанда, педагогикалық процесс дамуды қажет етеді. Мұндай тәсілдің негізінде 

зияткерлік дамудағы тұқым қуалаушылық рөлінің басымдығы туралы тұжырым 

жатыр (Г.Айзенк, К.Джексон және т.б.). 

Сонымен қатар, басқа көзқарас бар. Ол психиканың барлық түрлері мен 

формалары – қарапайым сенсорлық реакциядан бастап шығармашылық мінез-

құлыққа дейін – индивидтің бейімделуінің біртіндеп күрделенетін түрлері 

болып табылады. Шығармашылық ойлау, мінез-құлық формасымен әрекет ете 

отырып, жаттығуға, оқытуға беріледі (Ф.Бартлетт, Ю.Мальтцман және т.б.). 

Сонымен, бір жағдайда зияткерлік даму табиғи заңдарға бағынышты 

процесс ретінде, екіншісінде — зияткерлік дамудың ішкі заңдылықтарымен 

байланыссыз жаттығу заңдарына бағынышты процесс ретінде ұсынылған. 

Педагогика ғылымында ХХ ғасырдың 30-шы жылдары жеке тұлғаның жан-

жақты дамуына бағытталған оқыту жүйесі ұсынылды. Оның негізгі тезисі 
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адамның зияткерлік дамуы, оның жалпы дамуы сияқты оқумен байланысты 

болды. Бұл идея Л.С.Выготскийдің көзқарастары мен оның оқушыларының 

еңбектерінде ашық көрсетілген. Л.С.Выготский дұрыс ұйымдастырылған оқыту 

ақыл-ойдың дамуына алып келеді, оқуға мүлдем мүмкін емес болатын бірнеше 

процестерді жанданырады деп сендірді [90]. Сонымен қатар, ол оқыту адамның 

табиғи емес, тарихи ерекшеліктерін дамыту процесіндегі ішкі қажеттілік және 

жалпы сәт екенін атап өтті. 

Егер тұжырымдаманың негізгі идеяларын жинақтаса, онда олар келесі 

ережелерге негізделеді: 

1) оқыту шығармашылық ойлауды дамытады; 

2) оқыту интеллектуалдық дамудың психофизиологиялық мүмкіндіктерін 

ескереді және оны «жақын даму аймағы» шегінде басып озады; 

3) шығармашылық ойлауда оқыту және дамыту үдерістері тығыз 

диалектикалық бірлікте өтеді: оқыту оған беймәлім емес зияткерлік даму 

процесін қамтиды; 

4) шығармашылық ойлауды дамыту тұлғаның жан-жақты дамуымен тығыз 

байланысты және тарихи қалыптасқан «ойлау стилін» берудің нысаны ретінде 

көрінеді. 

Педагогикада осы идеялардың негізінде көптеген реңктері, тәсілдері бар 

дамыта оқыту тұжырымдамасы белсенді дамып келеді, бірақ оның мәні  оқыту, 

білімді толыққанды меңгеруді қамтамасыз ете отырып, оқу қызметін 

қалыптастырады және сол арқылы ақыл-ой дамуына тікелей әсер етеді. 

Жоғары мектеп  педагогикасында студенттердің дайындығының бір 

құрамдас бөлігі болатын жағдай қалыптасқан. Бұл ретте даму болашақ 

мамандығының талаптарына және жұмыс шарттарына сәйкес студенттердің 

ақыл-ой қызметін функционалдық жетілдірудің мақсатты процесі ретінде 

түсініледі [91]. Ол студенттерде талдау, синтездеу, жалпылау, нақтылау, 

абстракциялау, яғни шығармашылық ойлаудың негізін құрайтын қабілетін 

қалыптастырудан көрінеді. 

Басқаша айтқанда, даму дегеніміз студенттерде шығармашылық ойлау 

құрылымын қалыптастырудың мақсатты үрдісі, тұлғаның интеллектуалдық 

әлеуетін дамытуға әкелетін процесс. Оқу үдерісінде студенттердің 

шығармашылық ойлауын басқарудағы мүмкіндіктері туралы теориялық ереже 

эксперименттік зерттеулердің нәтижелеріне негізделеді. Білім алушылардың 

зияткерлік қасиеттерін дамытудың белгілі бір заңдылықтарына сүйеніп, 

оқытудың дамытушылық әсерге жететіні көрсетілді. Бұдан басқа, бұл үдерістің 

белсенді және терең қызығушылықтың қалыптасуы ақыл-ой қызметіне, үнемі 

өсіп келе жатқан зияткерлік жүктемелерге, эмоциялық және рационалды 

танымдардың үйлесімділігіне, белсенді өзіндік жұмысқа және білім алушының 

өзінің ақыл-ой қызметін түсінуіне тәуелділігі анықталды. Бұл заңдылықтар 

дамыта оқыту қағидаттарында: белсенділік, жоғары деңгейдегі қиындық, 

эмоциялық қанықтық, өзінің ақыл-ой қызметін сезіну және өзін-өзі реттеу 

қағидаттарында айқын көрініс тапты. 
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Эксперименттік зерттеулердің нәтижелері оның негізіне келесі шарттарды 

сақтай отырып, неғұрлым толық көрінетін зияткерлік дамудың объективті 

заңдылықтары алынуы тиіс екенін көрсетті: 

- шығармашылық ойлауды дамыту білім беруші үшін де, білім алушылар 

үшін де объективті және субъективті маңызды мақсат болуы тиіс; 

- шығармашылық ойлауды дамыту кезінде процессуалдық және жеке 

тәсілдердің бірлігін жүзеге асыру қажет, себебі студенттің интеллектуалды 

дамуы оның өмірлік жоспарларымен және тәжірибесімен тығыз байланысты; 

- оқытушы студенттердің зияткерлік сапасын дамытуды басқару тәсілдерін 

меңгеруі, олардың даму деңгейін бағалау өлшемдерін білуі, қажет болған 

жағдайда осы процесті икемді түзете білуі тиіс; 

- студент өз бойында жалпы шығармашылық ойлау мен қажетті 

қасиеттерді дамыту жолдары мен тәсілдерін нақты білуі, біртіндеп «өзін-өзі 

бағалау» интеллектуалды іскерліктерін меңгеруі, күшті жақтарын дамытуға 

және ақыл-ой қызметінің әлсіз жақтарын жеңуге күш-жігерді саналы түрде 

шоғырландыруы тиіс; 

- егер студент танымдық қарама-қайшылықтарды мақсатты құру 

әдістемесін меңгерсе, дамыта оқытудың жоғары тиімділігіне қол жеткізеді. 

Зияткерлік дамуды басқару нысандарының бірі оқыту процесінде проблемалық 

жағдайларды құру болып табылады; 

- икемді ойлаудың қалыптасу процесі оқытушының басшылығымен 

проблемалық міндеттерді шешуден құбылыстардың қарама-қайшы жақтарын 

өз бетінше іздеуге, проблемалық жағдайды табуға және оларды шешуге көшуге 

қарай жүруі тиіс; 

- жоғары деңгейдегі танымдық міндеттерді тиімді шешу үшін студент 

ақыл-ой іс-әрекетінің тәсілдерінің жүйесін дәйекті және саналы түрде меңгеруі 

тиіс; 

- оқытушы тарапынан осы процесті басқарудың үлгілерін көрсету, 

ойлаудың рефлексивті саласына назар аудару, тапсырмаларды шешудің сәтті 

және сәтсіз жолдарын талдау, шығармашылықты ынталандыратын атмосфера 

құру жолымен жүзеге асырылуы керек; 

- зияткерлік дамуды басқаруда шешілетін міндеттердің танымдық 

қиындықтарының деңгейін үнемі арттыру, зерделенетін материалды жинақтау 

және оны оқып-үйренушілердің жадында заңдар, қағидаттар, функционалдық 

жүйелер деңгейінде бекіту саласы арқылы жүзеге асыру қажет; 

- зияткерлік қасиеттерді дамытуды басқаруды оңтайландыру шарттарының 

бірі оқытушы мен студент арасында белсенді ақпарат алмасу, оған оқу, 

ғылыми-зерттеу және кәсіби міндеттерді шешу кезінде зерттеуші рөлінде өзін 

көрсетуге мүмкіндік берілуі тиіс; 

- оқытудың нәтижесі тек теориялық мәселелерді шешуге ғана емес, 

сонымен қатар практикалық бағыттағы міндеттерді шешуге шығармашылықпен 

жақындаудың дамыған қабілеті болуы тиіс. 

Аталған ережелердің көбі соңғы жылдардағы бірқатар зерттеулерде өзінің 

нақтылығын тапты. Сонымен қатар студенттердің шығармашылық ойлауын 
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дамыту мәселесі өзінің толық шешімін әлі таппады. Осыған байланысты XX 

ғасырдың соңында проблемалық-іс-әрекет деп аталатын дамыта оқытудың 

жаңа тұжырымдамасы белсенді түрде ресімделе бастады. Бұл 

тұжырымдаманың негізіне адамның дамуы жеке тұлғаның қоршаған 

шындықпен, өзін-өзі өзгертетін қоғамдық-тарихи үдеріспен байланысты 

екендігі туралы әдіснамалық ереже алынды. 

Осы жерден ЖОО-да оқыту жүйесін тұлғалық-әлеуметтік-қызметтік іс-

әрекетке сәйкес құру қажеттігі, яғни оны қоғамдық қатынастардың нақты 

жағдайларына қосу нысаны ретінде қарастыру және елдегі жоғары мектепті 

қайта құру жөніндегі құжаттарда көрсетілген нақты және перспективалық 

міндеттерді негізге алу қажеттігі туындайды [92]. 

Проблемалық-іс-әрекеттік оқыту тұжырымдамасының әдіснамалық 

принциптерінің бірі оқыту және тәрбиелеу процесінде студент тұлғасының 

белсенді-әрекеттік даму принципі болып табылады, атап айтқанда: 

1. Оқыту мен тәрбиелеудің барлық жүйесінің шығармашылық ойлау стилі, 

кең ғылыми эрудициясы, жоғары кәсіби біліктілігі бар маманды 

қалыптастыруға нақты бағдарлануы. 

2. Оқу-тәрбие процесінде әлеуметтік қатынастардың барлық қазіргі 

заманғы ерекшеліктерін: динамизм, көп қырлылық, қоғамның әлеуметтік 

дамуының қарама-қайшылықтары, барлық жаңа, алдыңғы қатарлыларды енгізу 

атмосферасын жаңғырту. Бұл дегеніміз, аталған ерекшеліктер әрбір оқу 

сабағына, әр тәрбие әрекетіне тән болуы тиіс. 

3. Студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің барлық жүйесінің болашақ кәсіби 

қызметімен тығыз байланысын қамтамасыз ету, кәсіби мәдениеттің жоғары 

деңгейін тәрбиелеу. 

4. Студенттерді өнімді зерттеу стилімен, еңбекті ғылыми ұйымдастыру 

дағдылары, өзін-өзі жетілдіру қажеттілігімен қаруландыру. 

Бірінші қағидатпен басқа әдіснамалық қағидат – проблемалар тығыз 

байланысты. Ол мыналарды болжайды: 

1. Құбылыстарды олардың нақты дамуындағы, басқа құбылыстармен  өзара 

кең әрекеттестікте зерттеу. Студенттер қоғамның, табиғаттың, адамның 

дамуының нақты процестерінің көптүрлілігін, қарама-қайшылығын көруді 

үйренуі тиіс. Басқаша айтқанда, зерттелетін құбылыстар жүйесі статикада емес, 

өзара іс-қимылдың нақты процестерінде динамикада көрсетілуі тиіс. 

2. Өзіндік, шығармашылық еңбектің эмоционалдық, эстетикалық 

тартымдылығымен байланысты танымдық қиындықтарды жоғары деңгейде 

оқыту. Мұндай сападағы оқу процесін модельдеу құралы проблемалық 

жағдайлар мен оларды шешу болып табылады. 

3. Оқу сабақтарының диалогтік формаларын дамыту. Әрбір сабақ оқытушы 

мен студенттер білімді бірлесіп іздеуіне негізделуі тиіс. 

4. Оқытушы мен студенттер тарапынан батыл ғылыми болжам жасау, 

дәстүрлі және дәстүрлі емес ғылыми мәселелерді шешудің жаңа жолдарын 

іздеу. 
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Оқытудың проблемалық-әрекеттік тұжырымдамасының негізгі ережелері 

осындай. Оған ең тән белгілері: 

- жан-жақтылық; 

- әдіснамалық негізділік; 

- теориялық және практикалық дайындықтың іргелі және кәсіби бағыты; 

- оқыту мен оқудағы проблемалардың басым болуы; 

- мотивацияның жоғары дәрежесі және эмоциялық қанықтығы; 

- білім алушылардың өзіндік іздену, оқу және зерттеу қызметінің жоғары 

үлес салмағы; 

- кешенді тапсырмалар оқушылардың танымдық іс-әрекеті басқару құралы 

ретінде; 

- аудиовизуалды техникамен жоғары жабдықталу; 

- мазмұндағы, ұйымдағы, әдістемеде және бақылаудағы кешенділік. 

Ең маңыздыларды сипаттай отырып, бұл мәселе аталған белгілердің ішінде 

оны жетілдірудің жетекші бағыттары болып табылады. 

ЖОО-да оқу кезінде студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың 

өзектілігіне қарамастан, олардың дайындық теориясы мен практикасын одан әрі 

жетілдіру белгілі бір қиындықтарға тап болады. Оларды талдау осы 

проблеманы шешудің жаңа жолдары мен шарттарын анықтаудың нақты 

алғышарты болып табылады. 

Жоғары мектеп педагогикасында ұзақ уақыт бойы оқыту және тәрбиелеу 

схемасы жұмыс істеді, оған сәйкес болашақ маманның тұлғасын қалыптастыру 

мен дамытудың күрделі, қарама-қайшы процестері, оның зияткерлік жетілуі, 

кәсіби қалыптасуы бір сызықты практикамен ауыстырылды. Педагогикалық 

әдебиетте оқу-тәрбие процесінің күрделілігі, диалектілігі, адамның рухани 

әлемінің және т.б. қиындықтары туралы ой жиі айтылып тұрса да, іс жүзінде 

барлық ұсыныстар оқу-тәрбие жұмысының күрделі тәжірибесінде табысқа 

жетудің кепілдігі ретіндегі қалыпқа түсіп отырды. Әлбетте, студенттер мен 

жоғары оқу орындарының оқытушылары осы күнге дейін жоғары мектеп 

педагогикасының теориялық негіздерін көрсетіп, өз қызметінде эмпирикалық 

тәжірибеге сүйенуді қалайтындықтармен түсіндіруге болады. 

Жоғары оқу орнының білім беру жүйесінде қалыптасқан білім беру 

үдерісіндегі іркіліс құбылыстары келесіде байқалады. 

1. Шығармашылық ойлауды дамыту көп жағдайда стихиялы жүзеге 

асырылады. 

2. Жоғары мектеп педагогикасында ұзақ уақыт бойы педагогикалық 

құбылыстар, жеке тұлғаның, ұжымның психологиясы терең психологиялық 

талдаусыз өтті. Психология, өз кезегінде, педагогиканың іргелі мәселелерінен 

алшақтап кетті. Жоғары мектеп дидактикасының нәтижесінде қазіргі уақытқа 

дейін психологиялық оқыту теориясы түрінде қажетті ғылыми негізі жоқ. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың заманауи талпыныстары 

шығармашылық психологиясын терең түсінбей эмпирикалық жолмен жүзеге 

асырылады. 
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3. Теорияның фундаменталды базисінің болмауы педагогикалық ойдың 

қозғалысы, эксперименттік материалды жалпылау үстірт деңгейде жүзеге 

асырылады, студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту тәжірибесі жоғары 

мектеп педагогикасын заңдылықтар, терең ішкі байланыстар түрінде түсіндіре 

алмайды. Бұл жағдай мектеп дидактикасында, жаңашыл педагогтардың жұмыс 

тәжірибесінде жинақталған тәжірибені жоғары оқу орнының ерекше жағдайында 

терең ұғынуға және аударуға мүмкіндік бермейді. 

4. Теория дамуының жеткіліксіз деңгейі жоғары мектеп педагогикасының 

өте әлсіз болжамдық қабілетке ие болуына алып келді, яғни өзінің өзекті 

мәселелерін әлі шеше алмайды. 

Осыған байланысты студенттердің шығармашылық ойлауының көптеген 

сипаттамалары схемалық түрде берілген. Мұндай жағдайда оқыту процесінде 

зияткерлікті дамытуға арналған мақсатты талаптар жалпы тәртіпте  іске 

асырылады. 

Біздің ойымызша, студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту 

проблемасын одан әрі іргелі шешу аталған барлық жағымсыз құбылыстарды 

жоспарлы және табанды еңсеруге байланысты. 

Теориялық әдебиетте және жоғары мектептің практикасында оқу іс-әрекеті 

негізінде кәсіби-шығармашылық ойлауды дамытуға бола ма? деген  сұрақ жиі 

қойылады. Біздің ойымызша, егер мұндай мәселе туындаса, онда оның 

бастауындағы ЖОО өздеріне жүктелген міндеттерді – жеке тұлғаның 

шығармашылық әлеуетін сақтау және дамыту мәселесін соңына дейін 

шешпейтінінен іздеу керек. 

Осыған байланысты мұндай келеңсіздікті еңсеру жоғары мектепті 

реформалаудың басты бағыттарының бірі болып табылады. Алайда, 

шығармашылық ойлауды дамыту – шығармашылық ойлайтын тұлғаны 

дайындаудың күрделі, көп қырлы процесі екенін ұмытпаған жөн. Ал жеке білім 

беру кез келген жағдайда өзін танытуымен ерекшеленеді. Бұл туралы 

А.А.Кокориннің: «Ойлау стиліне оның кәсіби сипаттамалары тұрғысынан қарау 

маңызды. Шынында да, ойлау стилі кәсіби шеберлікті шығарады, бірақ ойлау 

стилін адамның кәсіби мәдениетіне ғана жинақтау дұрыс емес. Кез келген 

адамның іс-әрекеті барысында оның барлық зияткерлік мәдениетінің 

мүмкіндіктері іске асырылады» деген ескертуі нақты деп айтуға болады. 

Сондықтан, егер оқу іс-әрекеті барысында шығармашылық ойлау 

қалыптасса, онда ол өзін кәсіби қызметте жоғары құзыреттілік, уәждемелік 

ұстаным және практикалық міндеттердің кең шеңберін шешудің белгілі бір 

тәжірибесі ретінде танытады деп болжау қисынды. 

Аталған ұстанымдардан бастап ЖОО-да оқуды  іргелі ғылыми білімге 

сүйеніп, өзінің функционалдық міндеттерін орындау кезінде негізделген 

шешімдерді терең талдай және қабылдай алатын, белсенді, ынталы тұлғаны 

қалыптастыруды шығармашылық ойлауды дамытудың өзіндік технологиялық 

процесі ретінде қарастыруға болады. 

Сонымен студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың негізіне 

жалпы философиялық, технологиялық, арнайы деңгейдегі әдіснамалық 
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тұғырлар алынады. Атап айтқанда жалпы философиялық деңгейде іс-

әрекеттік, тұлғаға бағдарлық, жүйелілік әдіснамалық тұғырлар алынса, 

технологиялық деңгейде дамыта оқыту, проблемалық-іс-әрекеттік оқыту, 

жеке бағдарланған оқыту тұғырларына негізделеді. Арнайы деңгейде 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту процесі мәдениеттанымдық 

әдіснамалық тұғыр негізінде  құрылады. Бұл туралы келесі 1.3 параграфта 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың құрылымдық-мазмұндық 

моделін сипаттау барысында кеңінен баяндалады.  

 

1.3 Студенттердің шығармашылық ойлауын  дамытудың   

құрылымдық-мазмұндық моделі 

Студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың құрылымдық-мазмұндық 

моделін жасау барысында ғылыми әдебиетте қалыптасқан модель ұғымына мән 

береміз.  Педагогикалық үдерісті модельдеу негізінде, әдетте, белгілі бір 

дәрежеге ұқсас және сол немесе басқа дәрежеде зерттелетін объектіден 

ерекшеленетін ойлау конструкциясы жатыр. 

Жалпы алғанда  «модель» түсінігі зерттеу пәнінің функцияларын, олардың 

өзара байланысын жаңғыртатын элементтер жүйесі ретінде анықталады. 

«Тиісті» модельді, яғни нормативтік модельді біз болашақта жүзеге асыруға 

қажет қызметтің абстрактілі сипаты ретінде қарастырамыз. Осыған орай модель 

ең жақсы нәтижелерге жету үшін не істеу қажеттігі туралы жалпы түсініктен 

тұрады. Мұндай алмастыру нақты зерттеу объектісі, оның талдау моделі – өнімі 

белгілі бір қатынастарда ұқсастығы болған жағдайда ғана рұқсат 

етіледі.Модель эксперимент алдында болады және зерттеу мақсаты зерттелетін 

процестің немесе құбылыстың шарттары мен факторларының оңтайлы 

деңгейінде өзінің нақты өрнегін табудағы оның ұйымдастырылуын болжайды. 

Алдын ала модельдеу негізінде қандай да бір проблеманы зерделеудің ғылыми 

тәсілі – бұл үлгіге ең маңызды деп белгілеп, қойылған мақсаттарға қол 

жеткізудің нақты және ең тиімді жолдарын табуға болады. 

В.А.Штофф модель өзінің функцияларында орындайтын үш жағдайды 

бөледі: 1) Модель мен түпнұсқаның арасында нысаны анық көрсетілген және 

дәл белгіленген ұқсастықтың қатынасы бар (шағылысу шарты немесе 

тазартылған аналогия); 2. Ғылыми таным процесіндегі модель зерттелетін 

объектінің орынбасары болып табылады (репрезентация шарты); 3)Модельді 

зерттеу түпнұсқа (экстраполяция шарты) туралы ақпарат (мәліметтер) алуға 

мүмкіндік береді [93]. 

Осылайша, педагогикалық құбылыстың белгілі бір жақтары мен 

үлгілерінің кейбір ортақтығының болуы зерттелетін процестің түрлі жақтарын 

оның аналогында, үлгісінде зерттеуге мүмкіндік беретін басты шарт болып 

табылады. 

Сонымен қатар, абстрактілі-логикалық ойлау негізінде жүзеге 

асырылатын, өзінің табиғаты бойынша процедурасы бола отырып, модельдеу 

әдісі зерттеудің басқа рәсімдерімен бірлесіп, оның теориялық бөлігінде зерттеу 

пәнінің зерттелетін  шекараларының белгілі бір логикалық аяқталуын білдіретін 
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логикалық модельдерді құру мүмкіндігін болжайды.Мұнда ақыл-ой үлгісі 

зерттеу пәні туралы модельдік ұсыныспен байланысты және қалыптасқан 

ұғымдар жүйесінің тілінде жұмыс гипотезасы түрінде көрсетілген эталон 

ретінде әрекет етеді. 

Біздің зерттеуіміз үшін модель көптеген жағдайларда танымдық және 

қалыптастырушылық мақсатты көздейді. Басқаша айтқанда, модельдеу процесі 

танымдық ғана емес, сонымен қатар онымен тығыз байланысты 

қалыптастырушы функцияға ие, өйткені модель таным құралы ғана емес, 

модельдеуші объект жағдайының көрінісі болып табылады, «объективті 

шындықта әлі жоқ құрылымды көрсетеді» [94]. 

Білім алушының педагогтің көмегімен сабақтардың қарқындылығы мен 

ұзақтығын өзі анықтайтын еркін модельде педагогикалық әсер етудің қатаң 

жүйесі жоқ, оқытудың мазмұны мен тәсілдерін таңдауда қатысушылардың 

импровизациясы көтермеленеді. Модельдің негізгі элементі – «жеке таңдау 

еркіндігі» (В.С. Библер). 

Тұлғалық модель, оның мақсаты – білім алушылардың жалпы дамуын 

мүмкіндігін беру. Оқыту жоғары күрделілік деңгейінде жүргізіледі, бірақ бұл 

ретте сенімді қарым-қатынас, оқу процесінің вариативтілігі, оқуға жеке 

қабілетін ескере отырып жасалады. Модельдің негізгі элементі – «тұтас 

тұлғалық өсу» (Л.В.Занков). 

Оқу қызметін қайта құруға бағытталған теориялық ойлауды, рефлексияны, 

дербестікті қамтамасыз ететін дамыту моделі. Білім алушының белсенділік 

сипаты өзгереді. Негізгі элемент – «қызмет тәсілдері» (В.В. Давыдов, А.З.Зак, 

Д.Б.Эльконин). 

Оқу процесіне проблемалық жағдайларды енгізу, танымдық қажеттіліктер 

мен зияткерлік сезімдерге тірек есебінен білім алушылардың танымдық 

белсенділік деңгейін арттыруға бағытталған белсендірушілік модель. Негізгі 

кезеңі – «танымдық қызығушылық» (A.M.Матюшкин, М.Н.Скаткин, 

Т.И.Шамова, Г.И.Щукина). 

Білім мен іскерлікті меңгеру процесін мақсатты басқаруды жүзеге асыруды 

көздейтін қалыптастырушы модель. Оның барлық кезеңдерінде арнайы 

ұйымдастырылған оқыту іс-әрекетінің бағдарлы негіздерін ескере отырып, 

берілген сапа бойынша білім мен іскерліктің қалыптасуына кепілдік беруге 

болады. Басты элемент – «ақыл-ой әрекеті» (П.Я.Гальперин, В.П.Беспалько). 

Білім беру нормативін білім алушының субъектілік тәжірибесімен келісуді 

қамтамасыз ететін байыту моделі. Модельдің негізгі элементі – «жеке 

ментальдық тәжірибе» (Ю.Н. Кулюткин). 

«Процесс» ұғымын біз С.Л.Рубинштейн мен Б.Ф.Ломов зерттеуі бойынша, 

құбылыстардың, олардың жай-күйінің, қандай да бір нәтижеге қол жеткізу үшін 

іс-қимыл реттілігінің жиынтығы ретінде қарастырамыз [95]. Б.Ф. Ломов жеке 

тұлғаның дамуының  процессуалдық сипатын атап көрсетті. 

Педагогикалық процесс білім алушылар мен білім берушілердің мақсатқа, 

оны меңгерудің жанама мазмұны мен әдістеріне және әлеуметтік-мәдени ортада 

жасалатын бірлескен қозғалысы болып табылады. Бұл үдерісте үнемі 
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мұғалімнің басшылығын студенттің белсенділігі мен дербестігімен 

байланыстыру қажеттілігі туындайды. 

«Дамыту» термині, егер оны әртүрлі сөздіктердегі түсіндірулер бойынша 

негіздесек, оның көптеген белгілерге ие екенін көруге болады. Оны түпкілікті 

форма беру, толық жетілуге қол жеткізу, түпкілікті даму ретінде анықтайды. 

Н.Ф. Талызинаның пікірі бойынша  дамыту – бұл оқушының әлеуметтік 

тәжірибенің белгілі бір элементін (түсінігін, әрекетін) меңгеруін 

ұйымдастырумен байланысты қызмет. Дамыту және оқыту оқытушының 

қызметімен байланысты, бірақ олардың мазмұны сәйкес келмейді. Біріншіден, 

оқыту ұғымы қалыптастыру ұғымына қарағанда кеңірек. Қалыптастыру термині 

– әдетте студент «не алады?» деген ой сөз болғанда қолданылатын ұғым, дағды, 

қызметтің жаңа түрі [96]. 

Л.Б. Соколовтың айтуынша, оқу үдерісінде білім, білік қалыптасса да, 

студенттердің тұлғасын дамытса да, «тұлға қалыптасады» деген тұжырымға 

келсек, ол тек шартты үлеспен ғана жүреді, өйткені ол қандай да бір қалыпта 

қалыптасса да қандай да бір құрылымға қарсы тұра алады» [97]. Біз студенттің 

дамуына бағытталған жеке басы, білімі өз мақсаттарына қол жеткізетінін, жеке 

адамның талап етілу жағдайын, оның өзін-өзі дамыту күштерін туындататынын 

негізге аламыз. Мәдениет нормаларына сәйкес жұмыс істейтін педагог берілген 

қасиеттерімен жеке тұлғаны қалыптастырумен айналыспайды, субъектінің іс-

әрекеттегі жеке функцияларын толық көрсетуге және тиісінше қалыптастыруға 

жағдай жасайды. 

Біздің ойымызша, дамыту адам өмірінің мән-жайларымен, оның 

қызметімен, тәрбие мен оқытудың мақсатты үдерістерімен детерминацияланған 

даму феноменін тереңдете түседі.  

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту тиімділігі көбінесе 

ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негізін 

құрайтын тәсілдермен, заңдылықтармен және қағидалармен анықталады. 

А.Н.Леонтьев мәдениеттен адам ойлауының жоғары түрлерінің туынды 

сипатын және әлеуметтік тәжірибенің ықпалымен оның даму мүмкіндігін атап 

көрсете отырып: «адамның ойлау қабілеті қоғамнан тыс, тілден тыс, адамзат 

жинақтаған білімдерінен тыс және олар ойлаған іс-әрекет тәсілдерінен тыс 

өмір сүре алмайды», – деп жазды [98,с. 61]. 

Проблеманы қарастыруда біз оқытушы мен студенттің субъектілік қарым-

қатынасын ұйымдастырудағы диалогтік, мәдени мағыналар мен мәндерді 

анықтауды, ойлау қызметінің құндылықты қанықтығын анықтаудағы 

мәденитанымдық тәсілді неғұрлым жемісті деп санаймыз. 

Қазіргі уақыттағыбілім берудің мәдениеттанулық тәсілінің негіздері В.Л. 

Бенин, B.C. Библер, Е.В. Бондаревская, А.П. Валицкаяя, Л.А.Волович, О.С. 

Газман, В.П. Зинченко, Н.Б. Крылова еңбектерінде қарастырылған. 

Мәденитанымдық тәсіл іс-әрекеттің өзара байланысты үш аспектісін 

қамтиды: аксиологиялық (шығармашылық ойлауға құндылық қарым-қатынас), 

технологиялық (қызметтің жаңа тәсілдерінің пайда болуы) және жеке-

шығармашылық (адамның шығармашылық тұлға ретінде қалыптасуы). 
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Шығармашылық ойлауды дамыту процесінің негізін анықтай келе, біз 

әдістеме талаптарын басшылыққа ала отырып, міндетті түрде мынадай 

қағидаттарды атап көрсеттік: қосымша, оқу жағдайындағы іс-әрекеттен өмірлік 

жағдайдағы іс-әрекетке, рефлексия іс-әрекетіне ауысуды басқару. 

Қосымша қағидат оқытушы мен студентті құбылыстарды, пәндер мен 

процестерді әр жағынан зерделеуге, олардың рационалды-логикалық және 

эмоциялық-бейнелі мазмұнын ұғынуға, мәселені көп аспектілі ретінде 

қабылдай білуге, бір мезгілде бірнеше қарама-қарсы жағдайларды, 

алғышарттарды немесе қағидаларды көре білуге, есепке алуға және/немесе 

біріктіре білуге бағыттайды [99]. 

Оқу жағдайындағы іс-әрекеттен өмірлік жағдайдағы іс-әрекетке ауысудың 

принципі өзіндік іс-әрекет жағдайында бұрын қалыптасқан іс-әрекетті 

ауыстыруды,практикалық міндеттерді шешу кезінде алынған білімді 

пайдалануды, қоршаған болмысты талдау мен қайта құруды көздейді [98,с. 61]. 

Оқу жағдайындағы іс-әрекеттен өмірлік жағдайдағы іс-әрекетке ауысудың 

принципі өзіндік іс-әрекет жағдайында бұрын қалыптасқан іс-әрекетті 

ауыстыруды,практикалық міндеттерді шешу кезінде алынған білімді 

пайдалануды, қоршаған болмысты талдау мен қайта құруды көздейді.Ол 

шығармашылық іс-әрекетте басты есте сақтау емес, тұжырымдарды 

тұжырымдау емес, студенттің іс-әрекет тәсілдерін түсінуі, оның мағыналық 

ерекшеліктерін анықтау, студенттің немесе оқытушының білім беру 

жетістіктерін анықтауды қарастырады. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыру принциптерін бөлу 

олардың негізінде жатқан психологиялық-педагогикалық заңдылықтарды 

зерттеумен бекітіледі. Осы үдерістің заңдылықтарын анықтаудағы жетекші 

әдіснамалық негіз ретінде біз жүйелі-құрылымдық тәсіл атап өтеміз. 

Заңдылықтарды сипаттаудың мұндай тәсілдемесі кезінде шығармашылық 

ойлауды қалыптастырудың барлық негізгі сыртқы және ішкі байланыстары 

қамтылады, бұл бізге таңдалған тәсілді дұрыс деп есептеуге негіз береді. Бұл 

үдерістің заңдылықтарына тұтас көзқарас оның тиімді және сапалы құрылуы 

үшін нақты мүмкіндіктерден тұрады: 

1. Шығармашылық ойлау мен әлеуметтік ортаның байланысы. Нақты 

тарихи жағдайлардағы шығармашылық ойлау сипаты қоғамның, экономиканың 

қажеттіліктерімен, ұлттық-мәдени ерекшеліктерімен анықталады. 

2. Шығармашылық ойлау және іс-әрекет байланысы. Шығармашылық 

үдерістегі студенттер қоғам үшін емес, тек субъективті жаңалықтарды құрайды. 

студенттердегі шығармашылықтың әлеуметтік маңыздылығы студенттің 

шығармашылық қызметі үрдісінің ғалым, өнертапқыш, яғни 

шығармашылықпен жетілген адамның осы үдерісімен ұқсастығына 

байланысты.Жеке тұлға үшін қызметтің құндылығы ең алдымен өзін-өзі 

көрсету, өз қабілеттерін қолдану, шығармашылық мүмкіндігімен байланысты. 

Сыртқы әлемнің өзгеруі субъектінің өзін-өзі алмастыруы үшін алғышарттар 

мен шарт ғана болып табылады. Табиғатты түрлендіре отырып, адам өзінің 

даму субъектісі ретінде өзін де өзгертеді. 
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3. Тұлғаның шығармашылық ойлауы мен белсенділігінің байланысы. 

Шығармашылық ойлауды қалыптастыру, егер оның объектісі (студенті) бір 

мезгілде субъект болып табылса, яғни белсенді мінез-құлықты анықтаса, өз 

еркін, дербестік танытса, өз қызметін, оған деген қажеттілікті сезінеді. 

4. Шығармашылық ойлау мен қарым-қатынастың байланысы. 

Шығармашылыққа деген қажеттілік студенттің қызметке, құрдастарымен және 

ересектермен қарым-қатынас жасауға қатысу дәрежесіне тікелей байланысты 

дамиды. Оқу үдерісіндегі шығармашылық тұлға белгілі бір ойлау стилін, 

өзіндік әлемдік көзқарасты, белсенді ұстанымды, жаңа мәселелерді қою 

қабілетін тасымалдаушы ретінде әрекет ететін оқытушымен шығармашылық 

қарым-қатынас процесінде ғана туады. 

Шығармашылық заңы. Шектелмеген тәрбие және білім беру ортасы 

жағдайында шығармашылық адамға еліктеу шындыққа деген шығармашылық 

қарым-қатынасты қалыптастыруға ықпал етеді.Студенттің оқу іс-әрекетінде 

танымдық шығармашылық деңгейі жоғары болған сайын, берілген білімнің 

мазмұны мен таным процесіне құндылық қатынасы да соғұрлым жоғары 

(терең) болады. Бұл адам қызметінің барлық түрлерінде көрініс тапқан 

шығармашылық пен тұлғалық мәнділікті өзара байыту зияткерлік-операциялық 

және мотивациялық-тұлғалық құрамдауыштардың ажырамас бірлігіне 

негізделген. Педагогикалық эксперимент және тәжірибені талдау осы 

байланыстардың қажеттілігі мен мәнділігін  есепке алмағанда шығармашылық 

ойлауды қалыптастыру процесін тиімді ұйымдастыру мүмкін еместігінен 

туындайтынын көрсетеді. Бұл заңдылықтар шығармашылық ойлауды 

психологиялық-педагогикалық феномен ретінде қалыптастыру шарттарын 

сипаттайды. 

Ғылымда шығармашылық ойлауды қалыптастыру мүмкін емес деген 

көзқарас бар. Біз онымен келіспейміз.Бұған А. Маслоудың, Р.С.Немовтың, 

шығармашылық ойлау ерекше нәрсе емес деп мәлімдейтін ұстанымдары дәлел 

болып табылады. Оның көрінісі мен дамуы үшін әрбір адам үлкен немесе аз 

дәрежеде әлеуетке ие болу керек.Бұл әлеуеттің іске асырылуы бірқатар 

жағдайларға байланысты. Ғылымда «шарт» ұғымы бір нәрсеге байланысты 

жағдайды білдіретін философиялық санат ретінде түсіндіріледі. 

Сонымен қатар, шарттар құбылыстар пайда болатын және дамитын 

ортаны, жағдайды құрайды, «бір нәрсе неге байланысты (негізделген), бұл 

заттың, жай-күйінің, процестің болуы мүмкін  қажеттіліктен, шарасыздықтан 

бірдеңе (іс-әрекет, іс-әрекет нәтижесі) туындататын себептерге және зерттеудің 

қисынды шарты болып табылатын негізге қарағанда, бірдеңенің, жағдайдың, 

процестің болуы мүмкін болады» [100].Бұл категорияның келтірілген 

түсіндірмесі педагогикалық қайта ойлауды және негіздеуді талап етеді. 

Біздің зерттеуде «психологиялықшарттар» ұғымы «педагогикалық шарт» 

категориясымен және ЖОО-дағы білім беру үдерісінің ерекшелігімен (соңғысы 

студенттің жеке тұлғасын қалыптастыруға бағытталған) сәйкес келеді. Бұл 

«психологиялық-педагогикалық шарттар» санатын екі позициядан зерттеуге 

мүмкіндік берді. 
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Біріншіден, педагогикалық шарттар – бұл оқу процесінің пайда болу, өмір 

сүру және даму көзі,оның мүмкіндіктерінің кепілі. Арнайы жасалған 

педагогикалық шарттар тұтас педагогикалық үдерісті реттеу қабілетіне, оның 

құрылымдық элементтерін бір-бірімен сәйкестендіріп жасау мүмкіндігіне 

иеболады. 

Екіншіден, психологиялықшарттар оқыту процесінің «атмосферасы», оның 

тиімділігіне әсер ететін объективті және субъективті факторлардың жиынтығы 

болып табылады. Оқытудың өту сипаты, оның дамуы, жетілуі, тиімділігі 

психологиялық-педагогикалық шарттар жүйесінің мақсатқа бағытталуына, 

ұштастырылуына, логикалық үйлесімділігіне байланысты. 

Біз А.В. Хуторскийдің көзқарасын педагогикалық шарттар бөлеміз. 

Автордың пікірінше, олар оқытушының шеберлігі мен талантына байланысты 

емес, бірақ оқыту процесін жүзеге асыру кезінде ескерілуі қажет объективті 

факторлардың жиынтығы болып табылады, оларды құру – басқарылатын және 

бағытталатын процесс болып табылады (педагогтің таланты, педагогке және 

білім алушылардың пәніне қатынасы) субъективті факторлар [101]. 

Осылайша, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, біз психологиялық 

шарттарды студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда субъектілік, 

өзара субъектілік әрекеттестікті қамтамасыздандыру, ал педагогикалық 

шарттарды біз оқыту процесі жағдайында тұлғаның дамуын қамтамасыз ететін 

мазмұнның, формалардың, әдістер мен материалдық-техникалық факторлардың 

объективті мүмкіндіктерінің жиынтығы ретінде анықтаймыз (Бұл туралы 

диссертацияның 2-нші тарауында кеңінен баяндалады).   

Психологиялық-педагогикалық шарттардыңсанатын тар аспектіде, атап 

айтқанда студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру үдерісі 

шеңберінде қарастыра отырып, біз психологиялық-педагогикалық шарттарды 

өзара байланысты және өзара шарттасқан факторлар ретінде анықтаймыз, бұл 

процестің тиімділігін, оның қойылған мақсаттар мен міндеттерге сай 

ұйымдастырылуын қамтамасыз ететін шығармашылық ойлауды қалыптастыру 

процесі үшін барынша оңтайлы ортаны құрайды.  

Шарт – бұл заттарға әсер ететін нәрсе ғана емес, сонымен қатар бұл оның 

пайда болуының алғышарты, негізі болып табылады. 

«Кешен» латын тілінен аударғанда «байланыс, комбинация, жекелеген 

бөліктерді тұтас етіп біріктіру» дегенді білдіреді. Бүгінгі күнде «кешен» ұғымы 

педагогикада кеңінен қолданылады. Бұл ретте ғалымдар (М.Е.Дуранов, О.В. 

Лешер, И.Ф. Харламов)кешен деп жекелеген компоненттердің немесе 

процестердің бөліктерінің қарапайым сомасының біртұтас тұтастыққа сапалы 

қосылуы деп түсіндіреді. Бүтіндік кешен құрылымның компоненттерінің 

арасында орнатылған байланыс сипатында көрінеді. 

Ғалымдар  қосымша немесе интегративтілік принциптерінің негізінде 

туындайтын құрылым неғұрлым тиімді екендігін дәлелдеген [102]. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, студенттің шығармашылық 

ойлауын тиімді қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық шарттардың  

кешені деп құрылымы біртұтас, икемді, динамикалық болып келетін, осы 
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үдерістің әрбір жаңа кезеңінде оңтайлы режимде өрістетуді ескеретін білім 

беру үдерісі шараларының өзара байланысты жиынтығы ретінде түсінеміз. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастырудың 

психологиялық-педагогикалық шарттарының мәнін түсінуде біз үшін Г.И. 

Щукина көрсеткен қызметтің педагогикалық теориясының келесі ережелері 

үлкен маңызға ие болады. 

 Оқу үрдісінде қызметтің дамуы жеке тұлғаның қарқынды дамуын 

білдіреді. Іс-әрекет және оған деген қарым-қатынас негізінде танымдық 

қызығушылық, құндылықты бағдар сияқты жеке тұлғалық білім беруді дәйекті 

түрде қалыптастыру жүзеге асырылады. 

 Оқытушы мен студенттің субъектіаралық қарым-қатынасын дамыту 

студенттің оқу-танымдық үрдісте белсенді ұстанымымен, дербестігімен, 

мақсаттылығымен, рефлексиясымен сипатталады. 

Іс-әрекет сипатының өзгеруі студенттің позициясының атқарушылықтан 

белсенді, субъект позициясына дейін өзгеруіне де әсер етеді. 

Жоғарыда аталған ережелерге сәйкес, тұлғаның дамуындағы негізгі рөлді 

және тиісінше шығармашылық ойлауды оқу-танымдық іс-әрекет атқарады. 

Сондықтан біздің зерттеуіміз психологиялық-педагогикалық шарттарды 

ашумен шектеледі. 

Студенттің шығармашылық ойлауын дамыту үшін тиімді болатын 

психологиялық-педагогикалық шарттарға біз келесілерді жатқызамыз: 

 - білім беру процесінің оқу іс-әрекетінің шығармашылық контекстін 

ескере отырып, студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыруда 

субъектілігін қамтамасыз ететін оң мотивацияны дамытуға бағытталуы; 

- білім беру процесі мен оның мазмұнын проблемалық-іс-әрекеттік оқыту 

негізінде құру; 

- студенттің шығармашылық ойлауын дамытуда педагогикалық 

құралдарды тиімді пайдалану; 

- студенттің жеке шығармашылық тәжірибесін шешуге бағытталған мәдени 

шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін қосымша 

қағидаттың басымдығы; 

 - студентке шығармашылық қызметтің өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік 

беретін рефлексия жасау, мәселелерді шешу үшін эвристикалық тәсілдерді 

саналы түрде қолдану. 

Ғалымдар [98,с. 61; 103] студенттің психикалық белсенділігінің шарттары 

мен көздері адамның туа пайда болған қасиеттері мен қарым-қатынастары 

негізінде ортаның ықпалымен тәрбиеленетін қажеттіліктердің, мотивтердің, 

мүдделердің, ниеттердің, ұмтылыстардың күрделі жүйесі болып 

табылатындығын анықтады. Студенттердің жеке шығармашылық тәжірибесін 

шешуге бағытталған мәдени шығармашылық шарттар жүйесін құруды 

қамтамасыз ететін қосымша қағидаттың басымдылығы студенттердің оқу 

қызметінің мәдени шығармашылық жағдайын талдау, мақсат қою, 

дидактикалық құралдарды таңдау сияқты маңызды компоненттерімен 

байланысты [99,с.195]. 
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Шығармашылық тәжірибе жинақтауға мәдени шығармашылық жағдайлар 

жүйесі ықпал етеді, олар біртіндеп мағыналық күрделіліктің , қиындықтардың 

өсуі, барабарлықтың артуы есебінен күрделенеді. Осындай жағдайлардың 

әсерінен студенттер шығармашылық білімнің маңыздылығын түсінеді, 

рефлексия дағдыларына ие болады. Студенттің шығармашылық қызметтің 

өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік беретін рефлексия жасау, мәселелерді шешу 

үшін эвристикалық тәсілдерді саналы түрде қолдану  шығармашылық 

қызметтің пассивті объектісі ретінде емес, оқу және оқудан тыс мәдени 

қызметтің белсенді субъектісі ретінде қарастырылуымен байланысты. 

Рефлексия студентке оқу-танымдық шығармашылық процестің белсенді 

қатысушысы болуға мүмкіндік береді. 

Шығармашылық ойлауды қалыптастыру үдерісі бірқатар кезеңдерден өтеді 

(кесте 5). Тәжірибелік-ізденушілік жұмысы көрсеткендей, кезеңдерді 

ауыстырудағы қозғаушы күш танымдық мотивация болып табылады. 

Ғылыми әдебиетте мынадай көзқарас бар: ойлау дағдыларының 

арасындағы алғашқы үшеу (білім, түсіну, қолдану) – бұл төменгі деңгейдегі 

дағдылар, ал келесі үшеу (талдау, синтез, салыстырмалы бағалау) – жоғары 

деңгейдегі дағдылар. 

Бұл тәсіл зерттеушіге нәтижелерді көп деңгейлі жоспарлау міндетін 

шешуге мүмкіндік береді. Осыны ескере отырып, біздің процесс студенттердің 

білімді өз бетінше игеру және қолдану әдістері мен дағдыларын меңгертуге, 

білім алу тәсілдерін меңгертуге, ойлау операцияларын кезең-кезеңмен 

меңгертуге бағытталған.Соңғысын анықтайық: «ойлау операцияларын меңгере 

отырып, субъект стихиялық, жартылайстихиялық және саналы сатылардан 

өтеді» деп есептейді Н.Н.Поспелов пен И.Н. Поспелов [104]. Біз бұл жағдайда 

осы көзқарасты негізге алдық. 

 

Кесте 4 -  Студенттің шығармашылық ойлауын дамыту процесі 

 
    Процесс кезеңдері Нәтиженің көрінісі Диагностика  әдістері 

 
1 2 3 

1.Дайындық Мамандыққа оң мотивация,  

шығармашылық ойлаудың мәні  

Логикалық сауалнама  

2. Негізгі Студенттердің кәсібилігінің 

қалыптасуында шығармашылық 

ойлаудың маңыздылығын түсіну 
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4 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 

3. Нәтижелік Шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру тәсілдерінің жеке 

жүйесі, білім беру қызметінде өзін-өзі 

жүзеге асыру. 

– шығармашылық 

ойлаудың құралы,  

тестілеу, әңгімелесу, 

мәдени шығармашылық 

жағдаяттарды құру,  

мақсатты 

педагогикалық бақылау, 

математикалық 

статистика әдістері,  

өзара бағалау әдісі,  

саралау,  

жобалау және т.б. 

 

Жағдаяттық  деңгейде студент тәжірибедегі ойлау операциясын жүзеге 

асырады, бірақ оны қалай жасайтынын түсінбейді. Жарты жағдаяттық деңгейде 

студент ойлану операциясын іс жүзінде жүзеге асырады, ол мұны қалай 

жасайтынын түсінеді, бірақ бұл операцияның мәнін түсінбейді, оны қолдану 

қандай да бір ережелерсіз өзі жүзеге асады деп санайды. Соңғы кезеңде студент 

ережелерді саналы түрде қолданады, ойлау әрекетінің рефлексиясын жүзеге 

асырады. 

Іс-әрекеттің мұндай сипатын есепке алу диагностикаға оңай беріледі және 

білімді меңгеру деңгейлерінің сипаттамасымен (репродуктивті, іздестіру-

атқарушылық, дербес-шығармашылық) сәйкес келеді. «Жаңа құралды белсенді 

шығармашылық игеру және пайдалану жағдайында ғана, – деп жазды 

Л.С.Выготский, – субъектіні психикалық дамудың неғұрлым жоғары деңгейіне 

жылжытуға қол жеткізіледі, мұндай дамуды дайын құралдарды ресми 

пайдалану қамтамасыз етпейді». Біздің зерттеуіміз шығармашылық ортада 

белсенді және жақын даму аймақтары туралы мәселе пәрменді екенін растады. 

Л.С.Выготский былай деп нақтылайды: «оқыту дамытпайды, бірақ ол 

дұрыс ұйымдастырылған жағдайда, ақыл-ойдың дамуына алып келеді». Бұл 

идеялар бізге шығармашылық ойлау білім беру процесін ұйымдастыруды, ол өз 

кезегінде, біз анықтаған дидактикалық жағдайлар кешенін қамтамасыз ететін 

студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру моделін әзірлеуді талап 

етті. 

Шығармашылық ойлауды қалыптастыру процесін басқару мақсатын 

түсінуде біз шығармашылық ойлауда тәрбие педагогикалық басқаруда тиісті 

шығармашылық ортаны ұйымдастыру, студенттердің жеке ерекшеліктерін 

есепке алу, ойлау іс-әрекеті бағытында және жаңа, әлі танылмаған іздестіруге 

дайындықты қалыптастыру болып табылады деп есептейміз. 

Ф.Ш.Терегуловтың социогеном теориясына сүйене отырып [105], 

шығармашылық ойлауды қалыптастыру бас миының үлкен жарты шарының 

талдамалы-синтетикалық қызметінің күрделі процесі болып табылады деген 

қорытындыға келдік. 
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Ми функциясын соңғы зерттеулер мидың екі жарты шарының арасында 

функциялардың бөлінуі ойлау қызметінің сипатына байланысты олардың 

сызықтық ауысуын білдірмейді. Іс жүзінде кез келген жұмыс әрдайым екі 

жарты шардың қатысуымен жүзеге асырылады, тек белгілі бір жарты шардың 

басымдығын айтуға болады.  

Қазіргі заманғы оқыту  ұсынылған дағдыларды мидың сол жақ жарты 

шарында (логикалық, бірізділік, символдық) дамытуға бағытталған. Оң жақ 

жарты шары жетекші студенттер дәрменсіз және оқуға қабілетсіз деп саналады, 

бірақ олардың шығармашылыққа деген құлшыныстары жоғары болады. 

Сонымен, студенттердің тұлғалық және интеллектуалды дамуының 

оңтайлы жолдарын табу-шығармашылық ойлауды қалыптастыру бойынша 

білім беру үдерісін ұйымдастырудың негізгі шарттарының бірі. Егер сабақ 

барысында студент болжамдарды бақылап, эксперимент жасап, салыстыра, 

талдап, ұсынып, оларды тексеріп, алған білімдерін жинақтап, жүйелейтін болса, 

оқытудың мазмұны, құралдары, әдістері жас және жеке дамудың 

психологиялық заңдылықтарын ескере отырып әзірленеді. 

Блоктар түрінде ұсынылған студенттің шығармашылық ойлауын 

қалыптастыру процесінің моделі (сурет 3) студенттің шығармашылық ойлауын 

қалыптастыру процесін бақылауға ғана емес, сонымен қатар мотивациялық-

құндылық, интеллектуалдық-танымдық, іс-әрекеттік-нәтижелік 

компоненттерінің қалыптасу деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 

Біз үшін зерттелетін феноменнің мақсатының, мазмұнының, әдістерінің, 

формаларының, нәтижесі мен кезеңдерінің өзара байланысы ретіндегі тұтас 

педагогикалық үдерісті бейнелейтін зерттелетін процестің құрылымдық-

мазмұндық  моделі барынша барабар болды, бұл болашақта үдерісті дамыту 

мен түзету бағыттарын жобалауға мүмкіндік береді.Қазіргі уақытта әртүрлі 

жүйелердің, технологиялар мен әдістердің пайда болуы оқытушыға ең өнімді 

модельді таңдау мүмкіндігін береді. Алайда, тұлғалық бағдарлы білім беру 

басты бағыт болып қала береді. 
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Мақсаты Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту 

Әдіснамалық 

тұғырлары 

іс-әрекеттік, жүйелік-құрылымдық, тұлғалық-бағдарлық, 

мәденитанымдық 

Принциптері 

 

мәдениетке сәйкестілік; жүйелілік және дәйектілік; 

дамудың шығармашылық сипаты; табиғилық сипаты; 

оқу жағдаяттары іс-әрекеттерінен өмірлік жағдаяттарға 
көшуді, рефлексияны басқару  
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Мазмұны оқу бағдарламасы, жеке сабақтар, іс-шаралар 

бағдарламасы 

Әдістері ойындық өзараәрекеттер, арттерпаиялық ықпал ету, 

проблемалық-ізденушілік жағдаяттар, өзіндік жұмыстар, 

жобалық іс-әрекет, жеке зерттеу іс-әрекеті 

Формалары Іскерлік-рөлдік проблемалық ойындар, диспуттық, 

дебаттық пікір-таластар, тренингтер, семинарлар, 

практикумдар 

Құралдары Оқу құралы, компьютерлік-техникалық құрал, бейне 
таспа, бейнефильм, ұлттық бұйымдар, ұлттық киімдер, 

мультимедиа, құжаттамалық материалдар және т.б. 
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Дамыту процесі Дайындық, негізгі, нәтижелік 

Оқытушы мен 

студенттің өзара 

рефлексиялық 

кезеңдері 

 Рефлексивтік талдау; конструктивтік бағдар, түрақтандыру, 

жүйелі рефлексия 

Эксперимент анықтау, қалыптастыру, қорытындылау 
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Компонент 

тері 

Мотивациялық-құндлықтық, интеллектуалдық-таымдық, 

іс-әрекеттік-рефлексивтік 

Өлшемдері Шығармашылық ойлауға құндылықты қатынасы; 

Шығармашылық білім-біліктерін саналы және жүйелі 

қолдануы; Жаңа проблемаларды интеллектуалды 
белсенділікпен шешуге қабілеттілігі 

Деңгейлері Ынталылық, эвристикалық, креативтілік 

 

Нәтижесінде: студенттердің шығармашылық ойлауы дамиды 

 

Сурет 3 – Студенттердің шығармашылық ойлауын  дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделі 

 

Психологиялық-педагогикалық білімдікіріктіре отырып, мәдени 

шығармашылық жағдяттар жүйесіне айналған оқу қызметінің мазмұны дәріс, 

Шығармашыл, 

креативті 

мұғалімге 
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зәрулігі 
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семинарлар, практикумдар, рөлдік және проблемалық ойындар, тренингтер, 

студенттердің зерттеу іс-әрекеті барысында меңгеріледі. 

Студент пен оқытушының жұмыс істеу әдістері кезеңнен кезеңге 

(дайындық, негізгі, қорытынды) өткен сайын шығармашылыққа айналады: 

проблемалық әдіс студентке ғылыми және өмірлік мәселелерді шешу тәсілдерін 

меңгеруге мүмкіндік береді; эвристикалық жағдайда - студент жаңа идеяларды 

ұсыну, стандартты емес шешім шығару әдістерін іздеу қабілетін дамытады; 

зерттеу әдісін қолдану студенттердің ғылыми таным әдістерін меңгеруіне, жаңа 

мәселелерді шешу бойынша ізденушілік шығармашылық іс-әрекет тәсілдерін 

қалыптастыруға және дамытуға ықпал етеді. 

Күтілетін нәтиже шығармашылық ойлау қабілеті бар және өзін-өзі үнемі 

шығармашылықпен жетілдіру мен дамытуға қабілетті студент болып табылады. 

Ол стандартты емес мәдени шығармашылық жағдайларға қызығушылық, 

шығармашылық ойлаудың құндылығына сенімділік, оны қалыптастыру 

бойынша әдебиетті талдау, жаңа мәселелерді өз бетінше қою және шешу және 

осы үдерістің рефлексиясымен ерекшеленеді. 

Ғылыми әдебиеттерді талдау студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамытуда математикалық пәндердің педагогикалық әлеуетін анықтауға 

мүмкіндік берді. 

В.А. Крутецкий математика пәндері бойынша шығармашылық ойлау 

құрылымындағы келесі элементтерді бөледі: 

 - математикалық материалды формальды қабылдау қабілеті, есептердің 

формальды құрылымын алу; 

 - сандық және сапалық қатынастар, сандық және таңбалы символика 

саласында логикалық ойлау қабілеті, математикалық символдар негізінде ойлау 

қабілеті; 

 - математикалық ойлау процесін және тиісті іс-әрекеттер жүйесін 

жетілдіру қабілеті, құрылымдармен ойлау қабілеті; 

 - математикалық іс-әрекеттегі ойлау үдерістерінің икемділігі; 

 - шешімдегі анықтыққа, қарапайымдылыққа, үнемділікке және 

ұтымдылыққа ұмтылу; 

- ойлау процесінің бағыттылығын тез және еркін қайта құру қабілеті, 

ойдың кері жүрісіне тікелейге ауысу; 

- математикалық жады (математикалық қатынастарға жалпыланған жады, 

типтік сипаттамалар, пайымдаулар мен дәлелдер сұлбалары, есептерді шешу 

әдістері және оларға көшу принциптері); 

- ақылдың математикалық бағыты. 

Математикалық мәтіндік есептегі проблемалар, бұл тапсырма студенттің 

алдында осы жағдайды (деректерді) орындау және оның шешімін енгізу үшін 

бар элементтермен біртұтас жағдай ретінде әрекет етеді (белгісіз). 

Математикалық есептерді шешудегі мәдениеттанулық тәсіл келесі аспектілерде 

көрсетіледі: Тарихи (олар қалай пайда болды, олар не үшін қажет, қалай 

қолданылады); пәндік (математикалық тапсырмада нақты заттар, қатынастар 
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қарастырылады). Өмірлік жағдайдың математикалық моделін құру үлкен 

әлеуетке ие болады. 

Ғалымдар математиканы көп дәрежеде дамытатын тұлғаның қасиеттерін 

атап өтеді: дәлелді ойлау мәдениеті; арнайы ақыл-ой операцияларын меңгеру: 

салыстыру, ұқсастық, жіктеу, жалпылау, талдау, синтез; айқындық, 

аналитикалық ойлау; ерік-күші; еңбексүйгіштік. Шығармашылық іскерлікті 

қалыптастыруға ерекше рөл беріледі: өз бетінше білім алу, жаңа сұрақтар қою, 

себеп-салдарлық байланыстарды орнату, қорытындыларды қолдану, нәтижеге 

бағытталған жағдайлардың әсерін бағалау. 

Математикалық пәндерді оқыту барысында шығармашылық қиял дамиды, 

танымдық қызығушылық артады, шығармашылық ойлау үшін қарама-

қайшылықтарды бөліп, мәселелерді шешу, болжамдарды ұсыну және тексеру, 

мақсатқа жетудің бастапқы жолдарын табу үшін қажеттілік қалыптасады. 

Біз таңдаған критерийлердің және деңгейлік көрсеткіштердің тәртібі мен 

мазмұны дәлелдеуді талап етеді. Біз психологтардың субъектінің сыртқы 

(материалдық) және ішкі (психикалық) қызметінің бірыңғай екендігі туралы 

жағдайын қабылдауға бейімбіз. 

Олардың пайда болу тәртібі интериоризация қағидатымен бекітілген,оған 

сәйкес қызметтің ішкі, психикалық нысандарының мәні сол қызметтің сыртқы 

түрлері ретінде өзгеше болмайды. Ішкі қызмет екінші реттік және сыртқы 

пәндік қызметті интериоризациялау процесінде қалыптасады. Практикада өзара 

салыстырылатын, нақтыланатын, толықтырылатын сыртқы және ішкі 

жоспарлардағы (іс-қимылдар мен операциялар) іс-әрекеттердің параллель, бір 

мезгілде және қарама-қарсы бұрылуы орын алады. 

К.X.Брюггенер шығармашылық ойлауды қалыптастыруға басшылық ету 

барысында оқытушы қызметінің келесі компоненттерін ерекшелейді: жақын 

және алыс мақсаттарды қою, студенттерді оларға қол жеткізуге бағыттау; 

студенттердің танымдық іс-әрекетін және олардың шығармашылық ойлауын 

жандандыру және ынталандыру; әр студентке қатаң жеке көзқарас; оңтайлы 

психологиялық климат құру; ұжымдық қарым-қатынасты дамыту және 

қолдану. 

Сонымен, студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыру 

педагогикалық қызмет мәдениетін қамтамасыз етеді. Шығармашылық ойлауды 

қалыптастырудың процесс ретінде екі өзара байланысқан және өзара кіріккен 

жақтары бар - жеке тұлғаның өзін-өзі дамыту логикасы және студентті 

шығармашылық ойлауға тартатын оқытушының қызметі. Бұл үдерісте ең 

маңыздысы студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру процесін 

ұйымдастырудағы студенттің субъектілік ұстанымы бастымәселе болып 

табылады. 

Т.И.Шамованың әзірлеген рефлексивті басқару моделіне сүйене отырып, 

біз шығармашылық ойлауды қалыптастырудағы оқытушы мен студенттің 

рефлексивті өзара іс-қимыл циклін әзірледік. 

Бұл ретте цикл ретінде біз оқытушы мен студенттің тікелей өзара іс-

қимылын түсінеміз, ол субъектінің жеке сипаттарын кеңейтуге, орындаушы 
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позициясынан шығармашылық ойлауды қалыптастыруды ұйымдастырушы 

позициясына көшуге, мәдени шығармашылық жағдайларды шешу кезінде 

дербестіктің өсуіне алып келеді 

Әрбір цикл келесі кезектілікпен ұсынылуы мүмкін: рефлексиялық талдау, 

конструктивті-бағдар сатысы, тұрақтандыру, жүйелі рефлексия. Циклдылықты 

ескере отырып рефлексивтік функциялардың өзгеруі болады: талдаудан 

жоспарлау мен жобалауға, бұдан әрі – ұйымдастыруға, бақылауға және 

түзетуге. 

Шығармашылық ойлауды қалыптастыру процесінде рефлексияның әрбір 

кезеңін қарастырайық. 

1-кезең – рефлексивті талдау. Оның мақсаты өзара іс-қимылға 

қатысушылардың шығармашылық қызметінің субъективті тәжірибесін анықтау 

мен ашу және оның қалаған нәтижесін анықтау болып табылады. Рефлексия 

кейбір «білмеу» тіркелген сәттен басталады, «білмеу туралы білім» пайда 

болады. Ол келесі кезеңдерді қамтиды: 

1.1 мәселе қою (студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру); 

1.2 мәселенің әртүрлі көзқарастарын анықтау (біріншіден, теорияда 

шығармашылық ойлауды қалыптастыру проблемасына әртүрлі көзқарастар бар; 

екіншіден, талқылау барысында оқытушылар мен студенттер оны 

қалыптастыру тәсілдері мен механизмдерін әртүрлі ұсынады); 

1.3 тәсілдерді талдау. Жүзеге асырылатын рефлексивті талдау 

оқытушының студенттермен өзара қарым-қатынас жасауға ұмтылысы ретінде 

қарастырылады, онда келесі бірлескен және жеке шығармашылық қызметке 

қатысты идеялар мен ұсыныстар пайда болады. Мұндай жұмыстың нәтижесінде 

әрбір қатысушының шығармашылық ойлау проблемасын түсіну саласындағы өз 

тәжірибесінің өзара әрекеттестігін түсінуі жүзеге асырылады: оқытушы 

өзектендіреді, шығармашылық қызмет тәжірибесін белгілі бір түрде қайта 

қарайды; студент өзінің субъективті тәжірибесін ашады, өзін-өзі тануды жүзеге 

асырады. 

Рефлексия бастамасының екінші сатысында студенттерді шығармашылық 

ойлауды қалыптастыру субъектісі ретінде белсенді әрекеттестікке қосу қажет. 

2-кезең – құрылымдық-бағдар сатысы. Бұл сатының мақсаты-рефлексивті 

талдау мәліметтерінің негізінде студент қоршаған ортаның  мүмкіндіктері мен 

жеке мүмкіндіктерді тиімді пайдалану үшін өзі анықтайтын жағдайлар 

жасалады. Оқытушылар мен студенттер мәселенің маңыздылығын түсінеді, 

оны шешу жолдарын талқылайды, өзара іс-қимылдың әртүрлі құрылымдарын 

құрады. Мысалы, проблемалық топтар, ғылыми-зерттеу кеңесі. 

3 - кезең-тұрақтандыру сатысы. Бұл кезең студенттің шығармашылық 

ойлауын қалыптастыру бойынша бірлескен қызметті тұрақты жүзеге асыруды 

қамтамасыз етеді. Оқытушының басқару мәні  әртүрлі ұйымдастырушылық, 

бақылау және реттеуші іс-әрекеттерді жүзеге асыруын болжайтын 

студенттердің өзіндік шығармашылық қызметін қолдаудан тұрады. Ол келесі 

тұрақтандыру тәсілдерін пайдаланады: 
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- студенттерді мәдени шығармашылық жағдайларды шешу жолдарын өз 

бетінше іздеуге ынталандыру; 

 - қойылған мақсаттар мен міндеттерді іске асыруға көмек көрсету; 

 - өз жұмысының нәтижелерін өз бетінше бағалауға және оларды түзетуге 

ынталандыру. 

4-кезең-жүйелі рефлексия сатысына проблеманы шешурефлексиясы, 

мәдени шығармашылық жағдайды шешу саласындағы өз тәжірибесінің барлық 

субъектілерінің рефлексиясы, оқытушы мен студенттердің іс-әрекетінің өзара 

рефлексиясы кіреді. 

Өз негізінде рефлексивтік қызмет тәжірибені бір кеңістіктен екінші 

кеңістікке көшіруге негізделген. Ол – шығармашылық ойлаудың негізгі, 

маңызды құрамдас бөлігі. Студентті шығармашылық қызметті жүзеге асыра 

білуге үйрету үшін оны рефлексия жасауға үйрету қажет. 

Жүйелі рефлексия нәтижесінде студенттің шығармашылық ойлау 

проблемасын, оның қалыптасуының маңыздылығын түсіну (барлық 

құрамдастардың бірлігінде), білім беру процесінде студенттің шығармашылық 

ойлауын қалыптастыру бойынша іс-әрекеттің құндылығын түсіну, қызмет 

түрлерін ұйымдастыру және рефлексивті кеңістікті жобалау жүреді. 

 

Кесте 5 - Шығармашылық ойлауды дамыту процесінде оқытушы мен 

студенттің рефлексиялық өзара іс-қимылы 

 
Кезеңдері Оқытушының 

әрекеті 

Студенттердің 

әрекеті 

Өзара іс-қимыл 

алаңы 

Өзара іс-

қимыл 

нәтижесі 

1 2 3 4 5 

Рефлексивті 

талдау 

сатысы 

рефлексивті 

талдау жағдайын 

құру; 

субъектілік 

тәжірибенің 

негізгі сәттеріне 

талдау жасау 

барысында 

студенттердің 

назарын аудару; 

өз іс-әрекетінің 

рефлексиясы. 

рефлексивті 

ұстанымдағы өзінің 

субъектілік 

тәжірибесін талдау; 

басқалардың 

субъектілік 

тәжірибесін түсіну; 

оқытушының 

стратегиясы мен 

ұстанымдарын 

ұғыну. 

субъектілік 

тәжірибені 

өзектендіру 

және талдау 

бойынша 

оқытушы мен 

студенттің 

бірлескен 

шығарма-

шылық қызметі 

шығармашыл

ық ойлаудың 

субъектілік 

тәжірибесі-

нің 

құрылымы 

құндылық 

қарым-

қатынас, 

білім және 

іскерліктер) 

Конструк-

тивті 

бағдар 

сатысы 

мәселе қойылады 

және 

талқыланады; 

іс-әрекет 

жоспарын 

құрастыруға 

бастамашылық 

жасау; 

студенттермен  

рефлексивті 

позицияда бұрынғы 

тәжірибені қалпына 

келтіру; 

жеке тәжірибеде 

күшті жақтар мен 

кемшіліктерді бөлу; 

мәдени-

шығармашылық  

өзінің 

шығармашы-

лық қызметін 

құру бойынша 

оқытушы мен 

студенттің 

бірлескен 

қызметі 

оқытушы 

мен 

студенттің 

алдағы іс-

әрекетінде 

өзін-өзі 

анықтауы. 
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5 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 5 

 бірге мәдени 

шығармашылық 

жағдаятты қою 

және оны шешу; 

көптеген 

өлшемдер 

бойынша мәдени 

шығармашылық 

жағдаяттың 

шешімін бағалауда 

кері оң және теріс 

байланыстарды 

іске асыру; 

студенттергекеңес 

беру 

жағдайларды шешу 

және 

шығармашылық 

қызметтің жалпы 

бағдарын іздеу 

процесінде өзінің 

жеке ресурстарына 

сүйену. 

 

  

Тұрақтандыр

у сатысы 

кері оң және теріс 

байланыстарды 

жүзеге асыру; 

студенттерге кеңес 

беру 

өзіндік 

шығармашылық 

қызметін 

жоспарлау; 

жоспарларды іске 

асыру; бірлескен 

қызмет 

мақсаттарына қол 

жеткізу бойынша 

басқа 

субъектілермен 

бірлесу 

қойылған 

мақсаттарды 

іске асыру 

бойынша 

оқытушы мен 

студенттердің 

бірлескен 

қызметі 

мақсатқа 

жету 

(мәдени 

шығарма-

шылық 

жағдаятты 

шешу және 

студенттің 

шығарма-

шылық 

ойлауын 

дамыту) 

Жүйелі 

рефлексия 

сатысы 

жүйелі рефлексия; 

жүйелірефлексиян

ыжандандыру 

өз іс-әрекетінің 

рефлексиясы; 

шығармашылықойл

аудыдамыту 

субъектісі ретіндегі 

өз рефлексиясы; 

өзара іс-қимылдың 

басқа 

қатысушылары іс-

әрекетінің 

рефлексиясы 

өткізілген 

жұмысты 

талдауға 

бағытталған 

оқытушы мен 

студенттердің 

бірлескен 

рефлексивті іс-

әрекеті 

бірлескен 

және жеке 

шығарма-

шылық іс-

әрекеттің 

мақсаттарын

а қол 

жеткізу 

дәрежесін 

бағалау 

 

Оқытылатын процестің құрылымдық-мазмұндық моделі студенттердің 

шығармашылық ойлауын дамыту процесін ұйымдастырудың толықтығы мен 

сапасына эталон және бағдар бола алады. Әзірленген модель тәжірибелік-

эксперимент жұмысында апробацияны талап етті, оның барысы мен мазмұны 3-

тарауда ұсынылған. 

Л.Н.Собчик жеке тұлғаның дамуы ортаның жалпы қабылданған 

нормативтік талаптарын толық сақтауды қамтамасыз ететін өзін-өзі таныту мен 

сапалық қасиеттерін дамытумен ерекшеленетіндігін айтады. Егер 
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“қалыптылық” кенеттен өзін-өзі таныту әсерінен өзін-өзі бақылаудың 

әлсіреуіне байланысты бұзылған жағдайда, онда, тұлға мен әлеуметтік орта 

мүдделерінің қайшы келуі, мінез-құлық реакцияларынынан өз көрінісін табады 

және бұл теңсіздікті әлеуметтік ортада туындайтын кедерілерге әкеліп соғады. 

Шығармашылыққа бейімделу маңызды құрылым аясында кәсіби сапа ретінде 

ғана емес, адамға тез өзгеруші әлеуметтік жағдайларға  бейімделуге және 

ұлғайып отыратын ақпараттық ағымда бағдарлануға мүмкіндік беретін, қажетті 

жеке тұлғалық қасиет ретінде де қарастыруға болады. 

 

Кесте 6 -  Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың өлшемдері, 

көрсеткіштері, деңгейлері 

 
Компоненттер Өлшемдер Көрсеткіштер Деңгейлер 

Мотивациялық-

құндылықты 

Шығармашылық 

ойлауға 

құндылықты 

қатынастағы 

субъект 

Шығармашылық ойлауын дамытуға 

эмоционалдық жағымды 

қатынасының болуы, шығармашылық 

ойлауын дамытудың болашақ кәсіби 

іс-әрекетіне қажеттігі мен 

маңыздылығын түсінуі, проблемалар 

қоя білу 

Ынталылық 

 

Интеллектуалдық-

танымдық 

Шығармашылық 

білім-біліктерін 

саналы және 

жүйелі 

қолданатын 

субъект 

«Ойлау», «шығармашылық ойлау» 

ұғымдарының болашақ кәсібіндегі 

және өмірлік жағдаяттардағы мәнін 

түсінуі; тұлғаның шығармашылық 

ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттарының; 

рефлексиялық кезеңдерінің, 

моделінің мазмұнын білуі;  мәдениет 

жағдаяттарын құру мен оларды 

шешуді білуі 

Эвристикалық 

Іс-әрекеттік- 

рефлексивтік 

Жаңа 

проблемаларды 

интеллектуалды 

белсенділікпен 

шешуге қабілетті 

субъект 

Білім мазмұнын проблемалық-іс-

әрекеттік оқытуға құра алуы, 

шығармашылық ойлауын дамытуда 

субъектілік, өзара субъектілік 

әрекеттестігін қамтамасыздандыра 

алуы, педагогикалық құралдарды 

тиімді қолдана алуы; зерттеу іс-

әрекеттерінде ұшқыр қиялын, терең 

ойын, дербес талдауын көрсете алуы, 

интеллектуалдық белсенділігін 

таныта алуы  

Креативтілік  

 

Демек, шығармашылық жүйелі ойлау – шығармашыл жеке тұлғаның 

маңызды сипаты ретінде жаңа заман, ХХІ ғасыр адамның қажетті қасиеті (сурет 

8). Білім беру процесінде шығармашылық жүйелі ойлаудың қалыптасу 

нәтижелілігі көбіне шығармашылық ойлаудың негізгі компонентерінің 

қалыптасу деңгейімен айқындалады:  
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- талдау мен жинақтауға, салыстыру мен себеп-салдарлық байланыстарды 

таба білу қабілеттілігі; 

- ойлаудың сыншылдығы (түрлі келіспеушіліктер мен қателерді таба білу) 

және қарама-қайшылықтарды аңғара білуге қабілеттілік; 

- дамудың мүмкіндігін болжау; 

- кез-келген жүйені немесе нысанды, өткен шақ, бүгінгі күн, келешек 

тұрғысынан көре білуі; 

- әрекеттер тәртібін құру, жаңа идеяларды ұсыну және бейнелі-белгілік 

түрде шешімін табуды ұсыну. 

Келесі 2-ші бөлімде студентердің шығармашылық ойлауын дамытудың 

психологиялық-педагогикалық шарттары жан-дақты қарастырылып, 

баяндалады. 
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2 СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН  

ДАМЫТУДЫҢ  ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

    

Зерттеу барысында студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту үшін 

тиімді болатын психологиялық-педагогикалық шарттарды айқындап, олардың 

келесілерден құралатындығын 1.3 параграфында көрсетіп, модельдің ішкі 

құрамында көрсеткенбіз: 

- білім беру процесінің оқу іс-әрекетінің шығармашылық контекстін ескере 

отырып, студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыруда субъектілігін 

қамтамасыз ететін оң мотивацияны дамытуға бағытталуы; 

- білім беру процесі мен оның мазмұнын проблемалық-іс-әрекеттік оқыту 

негізінде құру; 

- студенттің шығармашылық ойлауын дамытуда педагогикалық 

құралдарды тиімді пайдалану; 

- студенттің жеке шығармашылық тәжірибесін шешуге бағытталған мәдени 

шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін қосымша 

қағидаттың басымдығы; 

- студентке шығармашылық қызметтің өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік 

беретін рефлексия жасау, мәселелерді шешу үшін эвристикалық тәсілдерді 

саналы түрде қолдану. 

Диссертацияның екінші тарауында осы айқындалған психологиялық 

шарттарды үш параграфқа бөліп, кеңінен мазмұндаймыз: 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда субъектілік, өзара 

субъектілік әрекеттестікті қамтамасыздандыру; 

- проблемалық ісәрекеттік оқыту – студенттердің шығармашылық 

ойлауын дамытудың шарты тұрғысынан;  

-    студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда педагогикалық 

құралдарды тиімді пайдалану. 

 

2.1 Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда субъектілік, 

өзара субъектілік әрекеттестікті қамтамасыздандыру                                                                                             

Психологиялық-философиялық әдебиеттегі «субъект» ұғымының 

мазмұнына көзқарасты салыстыра отырып, ұғымның философиялық 

түсіндірмесі субъект туралы идеалды құрылым, жоғары даму деңгейі, 

белсенділік көзі, шығармашылық туралы түсінікпен; психологиялық түсінік 

даралылық, оның өзін-өзі дамыту мүмкіндіктері, өз өмірін жасаушы, өз таланттары 

мен қабілеттеріне иелік етуші туралы түсінікпен байланысты екенін атап өткен жөн. 

Педагогикалық зерттеулерді талдау (В.В. Краевский, В.В. Сериков, 

Г.И.Щукина) «субъект» ұғымы адамның өз болмысының және мақсатты 

белсенділігінің өзін-өзі итермеленуіне қабілетін көрсету үшін қолданылатынын 

көрсетеді [106-108]. Субъект сыртқы әлемнен ішкі тәуелсіздікті, мінез-құлықтың 

мақсаттары мен тәсілдерін таңдаудағы дербестікті, ішкі және сыртқы әлемге 

түрлендірілген көзқарасты, рефлексия қабілетін сипаттайды. 
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Біздің зерттеуіміз үшін субъектінің жеке сипаттамалары маңызды болды, олар 

студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру практикасында белсенді 

сүйенуге мүмкіндік беретін: белсенділік, іс-әрекет бастауы, мақсатты болжамдау, 

вариативтілік, рефлексия, жауапкершілік. 

Белсенділік. Бастапқыда белсенді бола отырып, адам индивид, бірақ қарым-

қатынас, қызмет және басқа да белсенділік түрлері процесінде субъект болады. С.Л. 

Рубинштейн атап өткендей, субъект «субъект тарапынан шығармашылық 

өнерпаздық әрекет болған кезде ғана қалыптасады». Субъектінің іске асырылуы 

«тиісті әлеуметтік орта болған жағдайда ғана» жүзеге асатынын атап өту керек [95, 

с. 78]. Бұл ретте субъект өзінің мәндік сипаттамаларын көрсетеді: субъектілік – 

жағдайдың жаңа жағдайларында белсенді ден қою және субъективтілік – белгілі 

бір түрде ден қою қабілеті. Б.Г.Ананьев атап өткендей, адамның субъективті 

қасиеттерінің жоғары интеграциясы шығармашылық болып табылады [109]. 

Әрбір субъекті қызметінің бастауы. Қызмет субъектісі заттар мен 

идеяларды өндіру, қайта құру, жаңаларын құру; іске асыруға бағыттылығының 

«ӨЗДІГІМЕН...»; көзқарастардың, нанымдардың, мағыналардың, уәждердің 

тұрақтылығы; өзара іс-қимылға, ынтымақтастыққа, қарым-қатынасқа 

ұмтылуды ынталандыратын жеке сипаттамаларға ие болуымен ерекшеленеді. 

Субъектілік-объектілік қатынастар қызмет орталығы болып табылады. 

К.А.Абульханова-Славская іс-әрекеттің қандай да бір дербес білім болып 

табылмайтынын, оның мәні қайраткердің мәнінен туындайтынын айтады. 

Субъектінің және іс-әрекеттің мәндік байланысы талдаудың жүргізушісі 

субъектінің санаты болған кезде анықталады. Іс-әрекеттегі объективті және 

субъективті іс-әрекет бірлігінің мәні, мақсат қою, пәндік, мағыналық, мінезді 

түрлендіруші ретінде іс-әрекеттің маңызды қасиеттерін білдіреді. 

Біздің зерттеуімізде «материалдың ішкі және маңызды қатынастарын 

ашатын оқу қызметіне ерекше көңіл бөлінеді» [110]. Ол материалдағы белгілі 

бір жеке түрлендірулерді немесе сыртқы және ішкі, құбылыс пен мән, салдар 

мен себеп арасындағы дайын байланыстарды алуды болжайды, бұл дәстүрлі 

педагогикада кеңінен қолданылады. Оқу іс-әрекетінің шығармашылық 

контекстінде оқытушы «білім беру мазмұнына өзінің эмоционалдық-

құндылықтық қарым-қатынасын енгізеді, мәдениет фрагментінен өзінің ой-

пікірін табады және студенттің жеке тұлғасына қарап, шынайы білім құруға 

алғышарттар жасайды: студенттердің сұралатын қызметіне ықпал етеді, оларды 

өз тәжірибесін өзектендіруге ынталандырады, оны қайта құру және түзету үшін 

жағдай жасайды, білім беру мазмұнын ұғыну бойынша бірлескен қызметті 

ұйымдастырады» [111,с. 147]. 

Белсенділікті бөлетін және қолдайтын субъектінің осы үдеріске 

қатысуынсыз жаңа білім алу мүмкін емес. Ғалымдар бұл рөлді мотивация 

орындайды деген қорытындыға келеді. 

Біз шығармашылық ойлау субъектісінің мотиві – бұл шығармашылықтың 

қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған шығармашылық іс-әрекетке 

шақыру деп қабылдаймыз. Осыған байланысты "шығармашылық ойлауды 
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ынталандыру" санаты деп жеке тұлғаның шығармашылық ойлауын 

ынталандыратын және бағыттайтын барлық уәждерінің жиынтығы түсініледі. 

Біз ішкі мотивация сыртқы ойға қарағанда шығармашылық ойлаудың 

жоғары өнімділігі мен тиімділігін қамтамасыз ететін көзқарасты бөлісеміз. 

Біріншіден, ішкі себептер оларды проблеманы шешуге бағыттай отырып, 

зияткерлік резервтерді жұмылдырады; екіншіден, сәтсіздікке, қолайсыз сыртқы 

бағалауға байланысты әлеуметтік-психологиялық кедергілер («Мен бұл 

мәселені шешпесем, не болады? ...») алынып тасталады. Шығармашылық ойлау 

субъектісі үшін ішкі мотив – рахаттану, жаңа білім алу процесінің өзінен алған 

қанағаттану, зияткерлік табысқа ұмтылу, мәселелерді шешу және табу, ақыл-ой 

жұмысын беру. 

Алайда мұндай тәсіл шығармашылық ойлаудың сыртқы себептерін 

ескермейді. Шын мәнінде, сыртқы және ішкі себептер бір-бірімен тығыз 

байланысып келеді: «тек бірге өмір сүріп қана қоймай, күресіп қана қоймай, 

бір-біріне ауысады» [112].  

Экспериментте біз сыртқы мотивация шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру үшін түрткі болуы мүмкін екенін ескердік, бірақ студент «шын 

мәнінде» шешілетін мәселемен әуестенуі қажет. Сонымен қатар, лайықты, бірақ 

өлшеусіз бағалаулар, мақтаулар, марапаттар ішкі мотивацияның жоғалуына 

әкелуі мүмкін. 

Осыған байланысты бізді студенттің шығармашылық ойлауының ішкі 

уәждемесін қалыптастыруға ықпал ететін факторлар қызықтырды. 

Ф.Херцбергтің пікірінше, мотивацияны зерттеушілердің көбі адамды нақты оқу 

ортасынан тыс жерде  қарады, ал кез келген оқыту белгілі бір уақытта және 

нақты жерде жүреді [113].  

Сипатталған тәсілдерді салыстыру мотивацияның қалыптасу 

заңдылықтарын қарастырудың тағы бір маңызды қырын анықтады, атап 

айтқанда: оқытушының студенттерге және оқу жағдайына қатысты ішкі 

ұстанымы шығармашылық процестің барлық барысы мен нәтижесіне үлкен 

әсер етеді. 

Ф. Херцберг мотиватор ретінде студенттің орындалатын жұмысқа деген 

жағымды сезімін тудыратын себептерді: жетістік, мойындау, жауапкершілік, 

алға жылжу және жеке өсу сезімдерін түсінді. Ол мотиваторларды заңды түрде 

оқу процесіне қатысушыларды орындайтын тапсырмаларға оң қарауға «мәжбүр 

ететін» ішкі факторларға жатқызды. Мотиваторлар тікелей орындалатын 

жұмыстан туындайды. Демотиваторлар қанағаттанбаушылық сезімін тудырады. 

Олар қандай да бір қызметті орындау процесінде сыртқы факторлардан 

туындайды. Олардың мәні оқу тобының жұмысын дұрыс  басқармауда, 

оқытудың әдістері мен тәсілдерін дұрыс таңдауда және пайдалануда, топ ішінде 

қанағаттанарлықсыз қарым-қатынасты орнатуда, яғни жалпы оқу қызметіне 

дұрыс жағдай жасамауда. Ф.Херцбергтің пікірінше, демотиваторлар ұзақ 

мерзімді сипатқа ие. 

Біз оқытушының шығармашылық ойлаудың мотиваторы ретіндегі 

ұстанымдарын зерделедік: 
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1) оқу өзгерістері барлық адамдарға тән, оларды біздің барлық студенттер 

қалайды; 

2) студенттер өз оқу нәтижелері үшін жауапкершілікті қабылдауға дайын; 

3) адамға тән ішкі факторлар емес, сыртқы факторлар оқытудағы қиял, 

шығармашылық және өнертапқыштық көріністерін тежейді (мұндай тежеуші 

факторлардың арасында білім беру жүйесінің өзі, қоғамдағы білім беру 

жұмысының модельдері немесе стереотиптері де кездеседі); 

4) барлық студенттер өзін-өзі дамытуға қабілетті. 

Ф.Херцбергтің көзқарасын дамыта отырып, А.Роджерс «бұл екі факторлар 

жиынтығы мотивациялық жағдайдың жай ғана артықшылығы мен кемшіліктері 

емес; мотиваторлардың болуы және демотиваторлардың әлсіреуі оң 

мотивацияға қол жеткізу үшін тең дәрежеде қажет» деген қорытындыға келеді. 

Мотиваторларды күшейтпей демотиваторларды алып тастау оқыту 

тиімділігінің өсуіне әкелмейді [113,76р.]. 

Бірқатар ғалымдардың зерттеулері шығармашылық ойлауды қалыптастыру 

тұлғаның мотивациялық саласына бағытталған ықпалға, шығармашылық іс-

әрекетке деген қызығушылықты ынталандыруға негізделген деп тұжырымдауға 

мүмкіндік береді [114]. 

Біздің зерттеуіміздің контекстінде студенттердің оқуға және 

шығармашылыққа деген қызығушылығының арақатынасы туралы, 

шығармашылық ойлаудың көріну ерекшелігіне деген уәждердің әсер ету 

сипаты туралы, шығармашылыққа деген қызығушылықты қалыптастыру 

қажеттілігі, мотивацияны шығармашылық үдеріске енгізу туралы сұрақтар 

туындайды. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиетте қызығушылық тұлғаның бағыты 

ретінде, индивидтің саналы қажеттілігі [115], іс-әрекет мотиві [116], тұлғаның 

әлемге деген  көзқарасы ретінде қарастырылады [117]. 

Танымдық қызығушылық – бұл мотивациялық білім беру, онда 

эмоционалдық компонентпен қатар (оң эмоционалдық әсер – үдеріске 

қанағаттанушылық), басқа да білімге, жаңалыққа деген қажеттілік бар. 

Танымдық қызығушылық – белгілі бір пәнге немесе шынайылық 

құбылысына белсенді танымдық бағыт, әдетте объектіні тануға немесе белгілі 

бір шындықты игеруге оң эмоционалды  көзқараспен байланысты болып 

табылады. 

Мұндай қызығушылық өздігінен пайда бола алмайтынын және өмір сүре 

алмайтынын атап өткен жөн, ол әрқашан пән туралы белгілі бір ақпаратқа 

негізделеді, яғни біліммен тығыз байланысты. 

Қалыптасқан мүдделер нақты адамға арналған білімнің қандай да бір 

саласының басымдығын ғана емес, сонымен қатар одан әрі қызметті таңдауға 

іріктеуді негіздейді. Біз үшін Г.И.Щукинаның ұстанымы маңызды, ол 

танымдық қызығушылықтан студенттің белсенді субъектілік позициясының 

едәуір реттеушілік мүмкіндіктерін, демек, шығармашылық ойлауды 

қалыптастыруды көреді. 
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Бірқатар ғалымдардың зерттеулері оқу іс-әрекетінің компоненті бола 

отырып, танымдық қызығушылық бірден байқалмайтынын көрсетеді.  

Ол өз дамуының дәйекті сатыларынан өтеді: оқылатын құбылыстың 

тартымды жақтарына сүйене отырып, ішкі ниетке дейін – оқу қызметінің 

мотивіне (қызығушылығына) және, ақырында, студенттің белсенді, 

шығармашылық қызметін нығайтатын жеткілікті тұрақты жеке білім алуына 

дейін (танымдық қызығушылығына). Әуесқойлық – үстірт қызығушылық; ол 

нәзік, тұрақсыз және тез жоғалады, жеке адамның өмірінде ешқандай із 

қалдырмайды. Білімге құштарлық – тұрақты қызығушылық, ол жағдайдың 

аяқталуына байланысты одан әрі жанданады. Бұл қызығушылық оны 

қанағаттандыруға қарай өсуде. Алынған жауап қызметті тоқтатпайды, ол 

адамға қандай да бір білімнің жетіспеушілігін анықтауға мүмкіндік береді және 

оларды байытуға ынталандырады. 

Шығармашылық мотивтердің болуы студент «оқу жұмысының тәсілдерін 

және оқу барысында үлгі ретінде ұсынылатын қарым-қатынас тәсілдерін 

меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар оқу іс-әрекетінің жаңа тәсілдерін және 

ынтымақтастық формаларын, қоршаған адамдармен қарым-қатынасты іздеуді» 

білдіреді. 

Ғылыми әдебиетті талдау шығармашылық ойлауды қалыптастыруға әсер 

ететін келесі мотивтер топтарын анықтауға мүмкіндік берді: 

- оқу іс-әрекетінің мазмұнымен және оны орындау процесімен байланысты 

танымдық мотивтер (уәждер); 

- студенттің басқа адамдармен әртүрлі әлеуметтік қарым-қатынасына 

байланысты әлеуметтік мотивтер (уәждер). 

Танымдық мотивтер бірнеше топқа бөлінуі мүмкін: 

- жаңа білімді меңгеруге бағытталған кең танымдық мотивтер. Олар 

деңгейлері бойынша ерекшеленеді. Бұл деңгейлер білімге деген 

қызығушылықтың тереңдігімен анықталады. Бұл жаңа қызықты фактілерге, 

құбылыстарға қызығушылық; құбылыстардың маңызды қасиеттеріне, бірінші 

дедуктивті қорытындыларға қызығушылық; немесе оқу материалындағы 

заңдылықтарға, теориялық қағидаттарға, негізгі идеяларға қызығушылық және 

т. б.; 

- білім алу тәсілдерін меңгеруге бағытталған оқу-танымдық мотивтері: өз 

бетінше білім алу тәсілдеріне, ғылыми таным әдістеріне, оқу жұмысында өзін-

өзі реттеу тәсілдеріне, өзінің оқу еңбегін ұтымды ұйымдастыруға 

қызығушылықтар; 

- оқушылардың білім алу тәсілдерін өздігінен жетілдіруге бағытталған 

өздігінен білім алу мотивтері. 

Танымдық мотивтердің бұл деңгейлері студенттерде «жетістік мотивінің» 

болуын қамтамасыз ете алады, ол өздерімен үнемі жарыс барысында табысқа 

жетуге ұмтылудан тұрады, өзінің алдыңғы нәтижелерімен салыстырғанда жаңа 

нәтижелерге қол жеткізуді қалайды. 

Әлеуметтік мотивтер да бірнеше топқа бөлінеді: 
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- оқу қажеттілігін түсінуде және жауапкершілік сезімін құрайтын кең 

әлеуметтік мотивер. Мұнда әлеуметтік қажеттіліктерді ұғынудың, борыштың 

маңызы зор. Сондай-ақ, кең әлеуметтік мотивтерге таңдалған мамандыққа 

дайындалу ниеті де жатқызылуы мүмкін; 

- белгілі бір позицияны, қоршаған ортамен қарым-қатынаста орын алуға, 

олардың мақұлдауын алуға, олардың беделіне лайық болатын тар әлеуметтік 

(позициялық) мотивтер. Бұл мотивтер адамның қарым-қатынасқа деген кең 

қажеттілігімен, қарым-қатынас процесінен, басқа адамдармен қарым-қатынас 

орнатудан, олармен эмоционалды өзара іс-әрекеттен қанағаттануына 

байланысты. Мұндай мотивтердің бір түрі – оқытушылар, ата-аналар және 

жолдастар тарапынан тек қана мақұлдауды алуға талпынуда көрініс тапқан «әл-

ауқат уәждемесі» деп саналады. Ол сондай-ақ әртүрлі өзін-өзі бекіту 

әрекеттерінде – көшбасшының орнын алу, басқаларға әсер ету, топта үстем 

болу ниетінде көрінеді; 

- әлеуметтік мотивтер (әлеуметтік ынтымақтастықтың мотивтері) – студент 

басқа адамдармен қарым-қатынас жасауды  қалап қана қоймай, сонымен қатар 

оқытушымен және жолдастарымен қарым-қатынас жасау тәсілдерін, 

формаларын түсінуге, талдауға, осы формаларды үнемі жетілдіруге ұмтылады. 

Бұл мотив өзін-өзі тәрбиелеудің, тұлғаның өзін-өзі жетілдіруінің маңызды 

негізі болып табылады. 

Мақсатшылдық. Шығармашылық ойлау субъектілерінің «тікелей 

болмыстың міндеттері мен талаптары шеңберінен шығу қабілеті»[118], яғни өз 

алдына жаңа мақсаттар қоюымен ерекшеленеді. 

Осылайша, сөздің тар мағынасында шығармашылық алдын-ала қойылған 

міндетті шешуге болмайтын жерде басталады. Сонымен қатар, ол шешім және 

жауап болып қалады, бірақ оның шығармашылық мәртебесін анықтайтын бір 

нәрсе «жоғарыдан» болады. 

Іс-әрекеттің мақсаты - оның алдын ала алынған нәтижесі. Мақсат жалпы 

немесе нақты, алыс немесе жақын, сыртқы немесе ішкі, сезілетін немесе 

сезілмейтін болуы мүмкін. Мақсат қою – болжамды нәтижені  болжау. Жақсы 

түсінікті және белгіленген мақсат оны тұжырымдаған адамның тиісті 

нәтижесіне «әкеледі». Мақсатты қояды, оларды адамдар жасайды, яғни олар 

субъективті. Бірақ олардың шығу көзі объективті, яғни адамзат өзі шеше 

алатын міндеттерді ғана қояды.  Мақсаттар объективті-субъективті сипатқа ие. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыру субъектісі ретінде 

біз келесі мақсаттарды бөлдік: 

- тұлғалық мақсаттар - білім беру мақсатын ұғыну; өзіне, өзінің әлеуетті 

мүмкіндіктеріне сену; шығармашылық қабілеттерін жүзеге асыру. Олар: жеке 

және ұжымдық шығармашылықта өз ұстанымын ұғынуда; тұлғалық рефлексия 

мен өзін-өзі реттеу дағдыларын меңгеруде; саналы өзін-өзі тану мен өзін-өзі 

көрсету нәтижесінде өзін-өзі анықтау деңгейіне қол жеткізуде көрінеді; 

- пәндік мақсаттар - оқылатын пәнге оң көзқарасты қалыптастыру; 

оқылатын тақырыпқа кіретін негізгі ұғымдарды, құбылыстар мен заңдарды 

білу; тақырып бойынша типтік немесе шығармашылық міндеттерді шешу; 
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- креативті мақсаттар - есептер жинағын құрастыру; жаратылыстану-

ғылыми трактісін құрастыру; техникалық модельді құрастыру; суретсалу; 

- когнитивті мақсаттар - қоршаған шындық объектілерін тану; туындайтын 

мәселелерді шешу тәсілдерін зерделеу; дереккөздермен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеру; эксперимент қою, тәжірибе жүргізу; 

- ұйымдастыру іс-әрекеті мақсаты - шығармашылық іс-әрекетті өзін-өзі 

ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; өз алдына мақсат қоя білу, іс-әрекетті 

жоспарлау; топта бірлескен шығармашылық жұмыс дағдыларын дамыту; 

эвристикалық тәсілдерді меңгеру [119,с. 93]. 

Шығармашылық ойлау субъектісі үшін мақсат-бұл дербес әрекеттердің 

өнімі. Жаңа мақсаттарды құрудың алғышарттары ретінде: жаңа қажеттіліктер 

мен мотивтер, мүмкін болатын нәтижелер туралы жаңа білімді игеру, жаңа 

талаптарды алу, қиындықтардың туындауы, жаңадан танылмайтын әрекеттің 

алдын алудың пайда болуы мүмкін. 

Нәтижеге қол жетімділікті бағалау, әрдайым жеке тұлға болып 

танылмайды, жаңа мақсаттарды (мақсатты болжау) қалыптастыру процесіне 

енгізіледі. Іс-әрекеттің болашақ нәтижесінің саналы бейнесінен басқа, нақты 

мақсат осы нәтижедегі танылмайтын бағалауды да қамтиды. 

Әдебиетте мақсатты болжаудың мынадай механизмдерін бөліп көрсетеді: 

а) мотивтерді ұғыну кезінде оларды мотив - мақсатқа айналдыру; б)әсердің 

жанама нәтижелерін мотивпен байланыс арқылы мақсатқа айналдыру және 

нәтижені ұғыну; в)танылмайтын нәтижелерді саналы түрде түрлендіру; 

г)кедергілермен, бірлескен практикалық қызметпен, заттың бірнеше 

қажеттіліктермен арақатынасымен, оның затының қажеттілігін ішінара 

қанағаттандырумен байланысты аралық мақсаттарды бөлу. 

Субъект жаңа мақсат қою үшін мақсаттың туу көзі қажет. В.А.Петровский 

пікірі бойынша, осындай көз ретінде адамның уайымдауы мүмкіндіктері («Мен 

істей аламын» күйі) қызмет етеді. Мұндай мүмкіндіктер – әлі мақсаттар емес, 

бірақ оларға қол жеткізу мен қою шарттары ғана. Бірақ, алаңдаушылық бола 

отырып, мүмкіндіктер тікелей, қосымша ынталандырусыз ойлар немесе мінез-

құлық қозғалысына айналады, белсенділікпен жүзеге асырылады. Уайымдау – 

бұл жерде біз В.К. Вилюнас пікірін қолдаймыз – адамның белсенділігінің 

шынайы детерминанты ретінде қызмет ететін «әлем бейнесінің» бір бөлігін 

құрайды [120]. Және сол шамада дәрменсіздікті уайымдау (мен істей 

алмаймын!) белсенділікті  адамды қалай дәрменсіз етеді. 

Зерттеудің талдауы [121] шығармашылық ойлауды қалыптастыру 

генетикалық факторларға ғана емес, қоршаған орта факторларына да 

байланысты деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Сонымен бірге, 

Р.Стернбергтің пікірінше, орта тұқым қуалаушылыққа қарағанда маңызды рөл 

атқарады. Біздің зерттеуіміздің логикасында біз «орта" феноменін студенттің 

шығармашылық ойлауын қалыптастыру субъектісі ретінде қалыптасуына 

ықпал ететін жағдайларды зерттеуге жүгінеміз. 

Психика мен қызметтің біртұтастығы принципіне сәйкес орта және 

әлеуметтік тәжірибе субъектіге тікелей емес, оның қызметі арқылы әсер ете 
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отырып, білім алушылардың қабілетін қалыптастырады. Бұл педагогті 

тұлғаның өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу үшін жағдай жасау 

қажеттілігіне объективті түрде бағыттайды. В.С.Ротенберг және 

В.В.Аршавский «іздеу қажеттілігі баланың іс-әрекетке, құрдастарымен және 

ересектермен қарым-қатынас жасау дәрежесіне тікелей байланысты дамиды» 

деп ойлайды [122,с. 32]. Ересек адамға тапсырма бергенде, алдымен студент 

оны студент оны шешілмейтін ретінде қарастырады («Мен қалай әрекет ету 

керектігін білмеймін, маған көмек керек»). Содан кейін ол толық анықталмау 

міндетіне ауыстырылуы мүмкін («Мен бұл тапсырманы шеше аламын, егер 

...»), яғни қарама-қайшылық берілген, студент білмеу туралы білімді 

қалыптастырады. Ол оқытушыға жетіспейтін білім туралы болжаммен жүгіне 

алады. Тек бұл жағдайда студент бірлескен оқу қызметінің субъектісі болады. 

Осыған байланысты В.В.Давыдов ынтымақтастықтың екі түрін бөліп отыр: 

ересектермен және құрдастарымен. Студент бақылау-бағалау саласында 

дербестікке қол жеткізу үшін оқытушы студенттердің іс-әрекеттерін 

ұйымдастыра отырып, тікелей өзара әрекеттестік жағдайынан шығуы тиіс. Тең 

жетілдірілген серіктестермен ынтымақтастық студенттің рефлексивті табиғаты 

бар оқу іс-әрекетінде бастамашылдығын тудырудың қажетті шарты болып 

табылады. 

Сонымен, білім беру процесі әр күн сайын өздерімен бірге субъектіден 

әртүрлі ойлардың жаңа комбинацияларын және «қандай да бір шығармашылық 

қасиеттердің көріністерін талап ететін күтпеген мінез-құлық жағдайларын 

әкелетіндей ұйымдастырылуға тиіс». Біздің зерттеуімізде шығармашылық 

қызметті ұйымдастыру құралы мәдени шығармашылық жағдайлар болып 

табылады. Шығармашылық іс-әрекет тәжірибесін жинақтаудың жетекші 

тәсілдерінің бірі ретінде мәдени шығармашылық жағдайлар жүйесін құру оқу 

іс-әрекеті теориясының негізгі ережелеріне сүйеніп жүргізіледі [123]. 

Мәдени шығармашылық жағдаят деп жеке адамның ішкі дүниесін 

ұйымдастыруға бағытталған, тұлғаның эмоционалдық-құндылық қарым-

қатынасы мен шығармашылық қабілеттерін дамытуды ынталандыратын жаңа 

білім мен психологиялық шиеленіс тәжірибесі арасындағы қайшылықтарды 

анықтау процесінде туындайтын жағдайды түсінеміз. Ол бір мезгілде тұлғаның 

шығармашылық әлеуетін дамытып, ынталандыратын жаңа әдіс, қабылдау, 

қызмет құралдарын іздестіруге итермелейді. 

Рефлексия. Қазіргі заманғы философиялық-әдіснамалық және 

психологиялық әдебиеттерде рефлексия деп ерекше түрдегі ой процестері 

түсініледі, олардың ерекше белгісі – өзіндік іс-әрекеттер жүйесін және олардың 

мазмұндық негіздерін ұғынуға бағытталуы. Рефлексияны мұндай түсіндіруде 

оның көмегімен мәдениетте түбегейлі жаңасын құру мүмкін емес, ал рефлексия 

өзі тану әрекеттерінен айрықшалануды тоқтатады. Бізге П.И.Пидкасистый 

берген: «рефлексия - тұлғаның жаңа сапасы, интроспекция, өзін-өзі бақылау 

және жақсы болу ниеті бар жүйе, алдыңғы тәрбиелеудің кемшіліктерінен 

құтылу» деген анықтама жақын. Осындай «рефлексиялық өзін-өзі жобалау ... 

мінез-құлықтың, қарым-қатынастың және қызметтің жаңа тәсілдерін жасауды, 
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сондай-ақ шығармашылықта тұлғаның әлеуетін іске асырудың мағыналық 

перспективаларын жасауды қамтамасыз етуде мойындалған». 

Рефлексивті қызмет студентке өзінің пәндік қызметін және оның өнімдерін 

талдаудан «көрінетін» өзінің жеке даралығын, бірегейлігін және мақсатын 

түсінуге мүмкіндік береді, өйткені студент өзі үшін болмыстың басым 

салаларында және оның даралығына тән іс-әрекет тәсілдерінде өзін танытады. 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.М. Матюшкин, О.К. Тихомиров 

[124,125] еңбектерін қорытындылай келе, біз рефлексия феноменін келесі 

негізгі аспектілерде: кооперативтік; коммуникативтік; тұлғалық; 

интеллектуалдық аспектілерде оқытылады деп бөлдік. Бұл ретте алғашқы екі 

аспектілер ұжымдық қызмет түрлерін зерттеуде, ал екіншісі – ойлау көрінісінің 

жеке түрінде ерекшеленеді. 

Коммуникативтік аспект. Рефлексия адам танымының ерекше сапасы 

ретінде дамыған қарым-қатынастың және тұлғааралық қабылдаудың маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады.  

Кооперативтік аспект субъекті-субъектілік қызмет түрлерін талдау кезінде 

аса өзекті және ұжымдық қызметті жобалауды қамтамасыз етуде белгілі бір рөл 

атқарады. 

Жеке рефлексия іздеу процесіндегі адамның өзіне бағытталған және 

тиісінше оның бүкіл қызметін қайта пайымдауға әкеледі. Ю.Н. Кулюткин, 

С.Ю.Степанов, И.Н.Семенов еңбектерінің негізінде [126,127] біз мәдени-рухани 

ахуалда тұлғаның көрініс табуының төрт тәсілін: репродуктивті, регрессивті, 

прогрессивті, өнімді белгіледік. Олар сыналушының жағдайды шешу 

мысалында тұлғаның көрсеткен төрт тәсілдерінің кезекті ауысуын сипаттайды. 

Алдымен сыналушы оның бірегейлігін байқамайды және оны бұрын белгілі 

тәсілмен дайын әрекет ету схемалары есебінен шешуге тырысады, бұл 

репродуктивті тәсілдің көрінісі болып табылады. Жағдай белгілі құралдармен 

шешілмейтіндіктен, сыналушы оны шешілмейтін немесе тіпті ақылға 

сыймайтын, логикаға негізделмеген тұжырым ретінде түсіне бастайды. Ішкі 

қақтығысты еңсеруге ұмтыла отырып, субъект оның шешілмеуін негіздейді, 

яғни «мен» жүзеге асырудың регрессивті тәсілін жүзеге асырады, оның көрінісі 

жеке стереотиптерді өзектендірудің түрлі нұсқалары: мәдени шығармашылық 

ахуалдың беделін түсіру, өзін-өзі бағалауды демонстрациялық төмендету, 

қалыптасқан пікірлер мен беделдерге аппеляция, шешім уақытын созу болуы 

мүмкін. Осылайша, даулы жағдайларда өзін сәтсіздіктен сақтау мақсатында 

қорғаныс механизмдері іске қосылады. 

Дәл осы сәтте сыналушы үшін жағдайды шешудің маңыздылығын атап 

көрсету есебінен қол жеткізілетін жеке және зияткерлік рефлексия 

белсендірілуі қажет. Жеке тұлғалық рефлексия жүзеге асырылуының арқасында 

жеке тұлғаның өзін-өзі бағалауы оның шешілуіне байланысты жағдайды 

тұлғалық-маңызды ретінде ұғынуда көрінетін жеке тұлғаның прогрессивті 

көрінісі пайда болады. Тұлғаның интеллектуалды рефлексиясы мәдени 

шығармашылық жағдайды шешудің нәтижелі тәсілін белсендіреді. 
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«Менді» жүзеге асырудың төрт тәсілінен басқа, зерттеушілер, сондай-ақ, 

сыналушы үшін өзінің шығармашылық мүмкіндіктерін ашу шарты ретінде 

әрекет ететіндігімен сипатталатын мәдени шығармашылық жағдайда жеке 

тұлғаны танытудың өзіндік шығармашылық тәсілі бар екенін атап өтті. 

Интеллектуалды рефлексия мәдени шығармашылық ахуалдың пәндік мазмұнын 

және ондағы өз орнын, оны қайта құру мүмкіндігін талдауға бағытталған [128]. 

Сонымен, рефлексияны меңгере отырып, субъект өзінің мақсатына жету, өз іс-

әрекеттерін жобалау және түзету, өз қызметінің нәтижесін бағалауға мүмкіндік 

беретін қабілетке ие болады. Егер адам үшін сезімнің физикалық органдары 

оның сыртқы тәжірибесінің көзі болса, рефлексия – ішкі тәжірибе көзі, өзін-өзі 

тану тәсілі және ойлаудың қажетті құралы. 

Рефлексивті үдерістердің болуын келесі ережелер нақтылайды: рефлексия 

өзінің түсінеушілігін сезіну процесінде пайда болады, үйреншікті тәсілдер «іске 

асырылмайды»; рефлекстік позициядан берілген сұрақтар қиындықтардың 

немесе қателердің себептерін анықтауға, өз әрекетінің дұрыстығын немесе 

дұрыс еместігін бағалауға бағытталған. 

Жауапкершілік. Субъект шығармашылық қызметтің нәтижелері үшін 

жауаптылықпен, табиғи және әлеуметтік шындық құбылыстары үшін 

жауапкершілікке қатыстылығымен, өз ішінде өзіндік «Менді» таңдауды 

негіздеуге, анықтауға ұмтылуымен ерекшеленеді. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын сәтті қалыптастыру үшін біз 

студенттердің жас ерекшеліктерін зерделедік. 

Біріншіден, дәл осы жастық шақта гипотетико-дедуктивтік ойлаудың 

қарқынды дамуы, мәдени шығармашылық жағдайларды шешу үшін баламалы 

гипотезаларды қалыптастыру және таңдау қабілеті, проблеманы өз бетінше 

тұжырымдау қабілеті, талдау пәні ретінде өз ойын жасау қабілеті тән [129-131].  

Екіншіден, орталық психологиялық процесс өзін-өзі көрсету, өз даралығын 

білдіру ниетінде не көрінетін жеке тұлғаның дүниетанымы мен сана-сезімінің 

қалыптасуы болып табылады [132]. 

Үшіншіден, жас ұрпақтың жаңа түзілімдерінің бірі-зерттеушіліктер 

рефлексивті қабілеттер мен мақсат қоюға қабілеттілікті дамытады. 

Осылайша, студенттік жас-бұл студенттің өзіндік шығармашылық ойлауын 

қалыптастыру, оны субъектілік позицияға аудару үшін қолайлы кезең. 

Субъект ретінде оқу іс-әрекетінде белсенділік танытатын, мақсат қоя 

алатын, оқытушылармен және басқа студенттермен өзара іс-қимыл жасай 

алатын, жағдайларға байланысты іс-әрекет әдістері мен тәсілдерін өзгерте 

алатын, шешім қабылдай алатын және олар үшін жауапты болатын студент 

аталады. Шығармашылық ойлауды қалыптастыру субъектісі болу – дамыған 

жеке қасиеттерге ие болу, оны қалыптастыру тәсілдері мен тетіктерін белсенді 

меңгеру, шығармашылық қызметтің өнімін дербес жасауға қабілетті және 

тұрақты өзгеретін ортада өзін мақсатты түрде қайта құруға және жетілдіруге 

дайын болу. 
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Психологиялық-педагогикалық әдебиетті талдау студентті шығармашылық 

ойлауды қалыптастыру субъектісіне айналдыру үшін принциптерді бөліп 

көрсетуге мүмкіндік берді. 

1. Тәрбие және оқыту стратегияларын есепке алу. Б.М. Якобсонның 

пікірінше, шығармашылық белсенділіктің төмендігі және шығармашылық 

қызметке қабілеттіліктің төмендігі диктат сияқты стратегияларды бастан 

кешірген балаларда басым; педагогтар мен ата-аналардың демократиялық 

қарым-қатынасы жағдайында жоғары қабілеттер байқалады. 

2. Қол жеткізу және ынтымақтастық мотивтерін дамыту. Біз X. Хекхаузен 

айтқан ынтымақтастық мотивтері мен табыс мотивтері адамның 

шығармашылық ойлау қабілетін қамтамасыз ететіні туралы пікірді ескереміз: 

біріншісі - жеке тұлғалық, екіншісі – әлеуметтік деңгейде. Табысқа ұмтылу, 

мысалы, адамның шығармашылық ресурстарын белсендіреді, ол табысқа және 

сәттілікке үміттене отырып, тәуекелге барады [133]. 

3. Оқытушының өзінің мінез-құлқының шығармашылық компонентін 

өзектендіру қажеттілігі. В.Н. Дружинин регламенттелмеген тәрбие және білім 

беру ортасы жағдайында шығармашылық адамға еліктеу іс-әрекетке 

шығармашылық қарым-қатынасты қалыптастыруға ықпал етеді деп болжады 

[134]. 

4. Байқағыштықты, сезімталдықты дамытуға арнайы жаттығуларды қосу. 

С. Парнсоның пікірінше, шығармашылық жағдайды жасау тәсілдерінің бірі – 

сезімталдықты дамыту, сезімталдықты арттыру, кеңдік пен 

айналасындағылардың қабылдауының қанықтығы, бұл төртінші принцип 

ретінде белгіленуі мүмкін. 

5. Шығармашылық көріністерге ішкі кедергілерді жою және бағалаудан 

бас тарту. Студенттер шығармашылық ізденіске дайын болу үшін оларға 

қоршаған ортамен - топтастарымен, оқытушылармен өзара қарым-қатынасына 

деген сенімділікке қол жеткізуге көмектесу керек [135]. 

Студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыруға ықпал ететін аталған 

қағидаттардан басқа, ғалымдар оған теріс әсер ететін факторларды бөліп 

көрсетеді: жағдаяттық (уақыт шектеулігі, күйзеліс жағдайы, тез шешім табу 

ниеті, өзін-өзі жоғары бағалау, дұрыс шешім шығаруға итермелейтін шешім 

шарттарын көрсету қабілеті және т.б.); жеке тұлғалық (конформизм, өзіне 

сенімсіздік немесе өз-өзіне сенімділік, эмоциялық басымдылық және теріс 

эмоциялардың тұрақты үстемдігі, қауіпті мінез-құлықтан аулақ болу, жеке 

тұлға ретінде жоғары мазасыздық, жеке қорғану және т.б. күшті механизмдер). 

Сонымен, осы параграфта қарастырылған субъектінің тұлғалық 

сипаттамалары студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың субъектісі бола 

алатынын және оның шығармашылық ойлауын дамытуда субъектілік пен өзара 

субъектілік әрекеттестікті қамтамасыздандырудың психологиялық шарт 

тұрғысынан қажеттігін негіздеуге мүмкіндік берді.  
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2.2  Проблемалық-іс-әрекеттік оқыту – студенттердің шығармашылық 

ойлауын дамытудың шарты 

Отандық педагогика оқу процесінде мамандардың шығармашылық ойлауын 

дамытудың объективті заңдылықтарын тануға негізделген қазіргі заманғы 

кадрларды ғылыми негізде даярлау қағидаттарының жүйесін негіздеуге 

ұмтылады. Бұл мәселе бойынша бірқатар зерттеулердегі Д.И. Богоявленский, 

Н.Д. Добрынин, Н.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинский, С.Л. Рубинштейн, 

Ю.А. Самарин, А.Ф. Эсаулов, т.б. еңбектерінен негіздеме ретінде алынған 

оқытудың ассоциативті-рефлекторлық теориясына бағдарланған. Онда білім 

алушылардың шығармашылық ойлауын дамыту білім, іс-әрекет тәсілдері, 

танымдық мотивация, зияткерлік белсенділік және т.б. сияқты 

жаңашылдықтардың қалыптасуымен анықталады. Бұл процесс психикадағы 

бұрын пайда болған байланыстардың үзілуі (объектіні өшіру) және оларды 

сапалы жаңа байланыстарға түрлендіру (объектіні қосу), яғни диссоциация және  

ассоциация ретінде жүзеге асырылады. 

Шығармашылық процесті қамтамасыз ететін негізгі психологиялық 

механизм ретінде синтез арқылы талдау қабылданады. Бұл туралы 

С.Л.Рубинштейн былай деп жазды  [95,с. 98-99]: «Қысқаша және жалпы 

айтқанда, бұл талдаудың негізгі нысаны, ойлау процесінің негізі мыналардан 

тұрады: ойлау процесінде объект барлық жаңа байланыстарға қосылады және 

осыған байланысты жаңа ұғымдарда тіркелетін барлық жаңа қасиеттерге ие 

болады; объектідегі барлық жаңа мазмұндар таусылады; ол әр жолы өзінің 

басқа жағына бұрылады, онда барлық жаңа қасиеттер анықталады». 

Басқаша айтқанда, шығармашылық ойлауды дамыту міндетін шешу 

ассоциативтік қордың жинақталуымен, оның жүйелігімен, шығармашылық 

ізденістердің мақсаттылығымен, түсініктердің тиісті жүйесіндегі құбылыстарды 

салыстырумен және жаңа синтез жасау жолымен осы жүйеге шығумен, 

жалпыланған сипатқа ие ақыл-ой қызметінің тәсілдерін меңгерумен, зияткерлік 

қасиеттердің дамуымен байланысты. 

Оқыту заттар мен құбылыстарды сезімтал қабылдаудан басталатыны 

белгілі, содан кейін ұғыну кезеңі жүреді, соның нәтижесінде есте сақтау жүзеге 

асырылады. Практика танымның бастапқы пункті, кері байланыс пен 

нығайтудың тұрақты көзі, ал қорытынды кезең – бағдарламалық материалды 

меңгеру сапасының қатаң «емтихан алушы» кезеңі болады. 

Зерттеушілер атап өткендей [136-138], білім алушылардың танымдық іс-

әрекетін  басқару екі негізгі арна бойынша жүзеге асырылады. Олардың 

біріншісі – оқу іс-әрекетіне белсенді, саналы қарым-қатынасты, тұрақты 

танымдық қажеттілікті қалыптастыру. Оқу материалы жүйесі мен аналитикалық-

синтетикалық операциялар жүйесінің күрделенуі білім алушылардың танымдық 

іс-әрекетін басқарудың екінші маңызды бағытын білдіреді. Ол: а) алдыңғы 

өмірлік тәжірибеге сүйенуді; б) білім алушылардың әлеуетті мүмкіндіктерін 

ескере отырып, оқу материалын біртіндеп күрделендіруді және білімді 

жүйелендіруді жүзеге асыруды; в) талдаудың, синтездің, абстрагирлеудің және 

қорытудың әртүрлі тәсілдерін саналы меңгеруді және қолдануды; г) 
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құбылыстардың елеулі белгілерін анықтау және елеусіз абстрагирлеу 

мақсатында тапсырма жағдайларымен тұрақты түрде түрленуді; д) іс-әрекеттің 

стандартты тәсілін талап ететін тапсырмалардан, білім берудің көптеген 

белгілерін ескеруді талап ететін тапсырмаларға біртіндеп өтуді; е) білім 

алушылардың алдына оқу-танымдық міндеттер қою, пайда болатын 

диалектикалық қайшылықтарды шешуді талап ететін проблемалық жағдай 

жасауды болжайды. Қарама-қайшы проблемалық жағдайларды шешу арқылы 

шығармашылық ойлауды дамытудың психологиялық механизмін анықтау және 

негіздеу отандық педагогикада өзіндік ғылыми бағыт – проблемалық оқытуды 

құру және дамытуды қамтамасыз етті. Қазіргі уақытта орындалған 

эксперименттік жұмыстардың нәтижелері проблемалық оқыту әдістемесі 

тұлғаның интеллектісін дамыту тұрғысынан өте жоғары тиімділікпен 

ерекшеленетінін көрсетті [139-143]. 

Проблемалық оқытудың мәнін зерделеу білім алушылардың білімді, 

дағдыларды, іскерлікті табысты меңгеруіне және шығармашылық ойлауды 

қалыптастыруға ықпал ететін сәттерді бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. 

Әсіресе, адамның танымдық қиындықтармен, проблемамен қақтығысы кезінде 

объективті түрде пайда болатын тұлғаның белсенділігін (зияткерлік, ерік және 

эмоциялық) дамытудағы проблемалық оқытудың рөлі маңызды. Студенттерді 

проблемалық оқыту тәжірибесі көрсеткендей, проблемалық мәселелерді шешу 

кезінде оларда білімді саналы меңгеруді қамтамасыз ететін және таным 

процесінде тұрақты қызығушылықты дамытатын қанағаттану, эмоционалдық 

нығайту сезімі пайда болады. Сонымен қатар, проблемалық оқыту психиканың 

интеллектуалды, эмоционалдық және ерік саласындағы жаттығудың әсерін 

арттырады. Демек, проблемалық мәселелер мен жағдайларды қою және шешу 

арқылы проблемалық оқыту шығармашылық сипаттағы зияткерлік процесті 

модельдейді деп  тұжырымдауға болады. 

Алайда, ойлаудың мотивациялық-энергетикалық деңгейінің механизміне 

назар аудара отырып, проблемалы оқыту семантикалық-ақпараттық және 

реттеу деңгейлерін шетке ығыстырады, бұл шығармашылық ойлауды дамыту 

тұжырымдамасын едәуір жеңілдетеді. Нәтижелі танымдық қызметті 

белсендіретін проблемалық міндеттер мақсатқа жету жолындағы тиімді 

басқару, оны ұтымды ұйымдастыру мәселесін әзірге шешпейді. 

Осылайша, проблемалық оқыту шығармашылық ойлауды 

ынталандырудың қажетті құралы және студенттердің дайындық сипатын 

жалпы анықтайтын ұстанымдардың бірі ретінде бағалануы мүмкін. Бірақ бұл 

ретте ол ынталандыруға да, шығармашылық сипаттағы танымдық процесті 

басқаруға да бағытталған оқытудың басқа түрлерімен қатар оқытудың жалпы 

теориясының элементі ғана бола алады [144]. 

Біздің бақылауымыз, проблемалық оқыту білім алушыларды алдын ала 

дайындау жағдайына әсер ететінін нақтылайды. Бұл проблемалық принципті 

толық көлемде білім, дағды, машықты меңгерудің тұтас жолының белгілі бір 

бөлігінде ғана іске асыруға болатынын білдіреді. 
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Педагогикада оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту мәселесін 

шешу ақыл-ой әрекеттерін кезең-кезеңмен қалыптастыру теориясы негізінде де 

жүзеге асырылды. Осы теорияның ұсыныстарына сәйкес әзірленген әдістемелер 

бойынша оқыту оның барынша жоғары нәтижелілігін көрсетті. Осыған 

байланысты шығармашылық ойлаудың дамуына әсер ететін факторларға 

адамның болжамды ойлау қызметінің заңдылықтарын жатқызуға болады. 

Мұндай бағдарлы негізді құру іскерлігін қалыптастыру, күмәнсіз, дербес 

шығармашылық ойлаудың маңызды элементі болып табылады. Ойлаудың 

қатаңдығы, қисындылығы – шығармашылықтың маңызды алғышарттары. 

Алайда, ақыл-ой әрекеттерін кезең-кезеңмен қалыптастыру теориясы 

шығармашылық ойлаудың нақты даму кезеңінің алдын ала алатын осындай 

оқытудың теориялық негізі болып табылатындығын байқамауға болмайды. 

Қызметтің бағдарлы негізіне (ҚБН) жататын сызбасы  және дайын түрде 

оқытылатыны шығармашылық деп саналмайды, өйткені іздеу процесі, іс-

әрекеттердегі қателесуі және т.б. жоққа шығарылады. Сонымен қатар, белгілі 

бір жағдайларда осы теорияға сәйкес әдістеме шығармашылық ойлаудың 

дамуын айтарлықтай тежей алады. Шығармашылық үшін нақты кәсіби 

сипаттағы білім, дағды, білік үшін, шығармашылық ізденістің қандай да бір 

стратегиясын таңдау мен бағдарлаудың қалыптасқан тәсілдері түріндегі негіз 

қажет. Онсыз күрделі шығармашылық міндеттерді шешу өнімділігіне сенім 

арту қиынға соғады Сонымен қатар, оқытудың алдын ала кезеңінде бұл 

әдістеме үлкен рөл атқаратынын атап өткен жөн, бұны оқу материалының 

репродуктивті және өнімді игерілуі қажет жалпы логикасын құру кезінде 

ескеру қажет. 

Жоғары мектептің педагогикасында әдістемелік әзірлемелерде оқытудың 

заманауи концепцияларын бір жазықтыққа келтіруге бірнеше рет әрекет 

жасалды. Көптеген зерттеушілер бұл идеяны іс жүзінде жүзеге асыруға 

тырысты (В.П.Давыдов, Г.А. Давыдов, Ю.Ф. Худолеев және т.б.). Осы және 

басқа да зерттеулердің нәтижесінде білім алушылардың шығармашылық 

ойлауын дамытудың ұтымды тәсілдерін кешенді түрде оқытудың 

проблемалық-іс-әрекеттік тұжырымдамасын негіздеуге мүмкіндік берді. 

Сонымен қатар, Л. Б. Ительсонның айтуынша [145], жоғары оқу орнында 

оқу процесінде студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту тәжірибесін 

жетілдірудің пайдаланылмаған мүмкіндіктері бар. Ол үшін ең алдымен 

шығармашылық ойлау психологиясына жүгіну, тапсырмаларды шығармашылық 

шешу процесінің ішкі құрылымы мен механизмдерін анықтау қажет. 

Шығармашылық ойлаудың қызмет ету шарттарын түсіну арқылы педагогикалық 

теория мен практикада жинақталған шығармашылық қабілеттілікті дамыту 

тәжірибесін толық және жан-жақты талдауға, дамыта оқытудың нақты 

психологиялық моделі негізінде оны жинақтауға, бұл процесті педагог 

тарапынан басқарылатын тұтас, динамикалық жүйе ретінде ұсынуға болады. 

Шығармашылық ойлаудың дамуын оңтайландырудың психологиялық және 

педагогикалық құралдарын білу заманауи ЖОО-да барлық оқу процесін қайта 

құрудың, проблемалық-іс-әрекеттік оқытудың жаңа түрлерін, әдістері мен 
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құралдарын анықтаудың, осы процестің жаңа технологиясын құрудың кең 

перспективаларын ашады. 

Қазіргі заманғы зерттеулерде әлі де шығармашылықтың функционалдық 

актісінің жалпы теориясы құрылмаған, сондықтан ол өзінің дамуы кезінде ойлауға 

қосылатыны туралы тұтас түсінік қалыптаспаған. Осы сұрақтарды зерттеу 

мақсатында шығармашылық механизмдерінде микропроцесстерді анықтауға 

тырысамыз. Содан кейін, осы бастапқы позицияға сүйене отырып, кең жеке 

деңгейге шығып, макропроцесстерді зерттеуге тырысамыз. 

Кез келген білім алушының шығармашылық ойлауының нақты актісі өте 

күрделі болып келеді. Сондықтан біз шығармашылық сипаттағы міндеттерді 

шешу бойынша ой қызметінің аяқталған циклі түсіндірілетін шығармашылық 

ойлаудың функционалдық актісін бастапқы зерделеуде белгілі бір оңайлатуды 

есепке аламыз. Кез келген қозғалысты, процесті біз «... үздіксіз үзбестен, бөлмей  

елестете алмаймыз». 

М.Н.Морозовтың сөзі бойынша, шығармашылық ойлаудың шынайы 

табиғатын түсіну тек міндеттерді шешу процесін мұқият зерделеу жолында ғана 

жүзеге асырылуы мүмкін. Бүгін шығармашылық ойлау адамның проблемалық 

міндетпен қақтығысы кезінде ғана орын алатыны мойындалды. Және 

шығармашылық (өнімді) ойлаудың репродуктивті ойлаудан айырмашылығы 

неде екенін тек екі түрдегі есептерді шешу барысында ойлау қызметін 

салыстырмалы талдау кезінде ғана түсінуге болады – оларды шешу тәсілі белгілі 

және шешу тәсілі белгісіз есептер. Кейбір ескертулермен оларды алгоритмдік 

және эвристикалық типтердің міндеттері деп атауға болады [146]. 

Сонымен, ойлау процесінің іске қосу механизмі – міндет қою. Оқыту 

жағдайында міндеттерді педагог, студент қойып, жағдай туғызуы мүмкін. Олар 

қиындық, пәндік мазмұны және т.б. бойынша әртүрлі болуы мүмкін. Біз 

талдауымызда  осы сәттерге қатысты емес, тек олардың шешімінің ішкі, 

психологиялық жағына назар аударамыз. Психологиялық міндет мақсат ретінде 

қабылданады. Білім алушының тапсырмасында бағдарлану кезеңі, оның тұлғалық 

мәнін бағалау жүреді. Егер тапсырманың тұлғалық мәні болса, онда: а) басым 

мотивация; б) есептің жағдайын синтездейтін және себеп-салдарлық 

байланыстардың жиынтығында осы есептің өз түрін жасайтын бастапқы бағдар; 

в) осы модельді тәжірибе нәтижесінде бар үлгімен салыстыруға мүмкіндік 

беретін жады өзектендіріледі. Ұсынылған тапсырма студентке таныс болғанда 

(яғни ол оны шешу тәсілін біледі) немесе оған шешім тәсілі (алгоритмі) 

ұсынылса, онда келесі кезең оның дұрыстығын бағалайтын шешім болады. 

Осымен процесс аяқталады, ол схемалық түрде келесідей ұсынылуы мүмкін 

(сурет 2). 

Осы типті міндетті шешудің өзіндік ерекшелігі аз уақыттың шығыны болып 

табылады. Алайда мотивациялық және бағдарлы нығайту психикалық 

процестердің жоғары белсенділігін тудырмайды, өйткені бұл жерде ешқандай 

қажеттілік жоқ. Психикалық жаңалық тұрғысынан осындай міндеттерді шешудің 

нәтижелілігі салыстырмалы түрде төмен болады. Біріншіден, алгоритмдік түрдегі 

міндеттер, мәселелерден айырмашылығы, айқын эмоционалдық сүйемелдеу 
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болмайды. Сондықтан білімді немесе қызмет үлгілерін терең меңгеру үшін 

бірнеше рет қайталау қажет. Екіншіден, жадыда ассоциативті жүйелердің әлсіз 

қозуы жүйеаралық қауымдастықтарды құру процесін тежейді, себебі қозу көрші 

облыстарды қозғамайды. Бұл кең тасымалдауға қабілеттілігімен, яғни 

өнімділігімен ерекшеленбейтін білім, дағды мен шеберлікке әкеледі. Соңында, 

алгоритмдік типтегі міндеттердің оқыту процесінде тұрақты шешімі 

шығармашылық қабілеттердің, тұлғаның эмоциялық және ерік қасиеттерінің баяу 

дамуына әкеледі. 

Міндет жеке мағынаға ие, бірақ оны шешу тәсілі белгілі болған жағдайда, 

бірнеше басқа көріністі байқауға болады. Содан кейін ол білім алушыларға 

проблемалық ретінде қабылданады, ал оның шешімі шығармашылық ойлаудың 

функционалдық актісін шығарады. Ол толық және белсенді эвристикалық 

ізденіспен, ойлау қызметіне жаңа кезеңдер мен механизмдерді қосумен 

ерекшеленеді (сурет 3). 

Нәтижелі ақыл-ой қызметінің басталуы бірінші жағдайдағыдай, мақсат 

ретінде тапсырманы қабылдаумен байланысты, яғни осы мақсатқа басымдық 

мотивация, бастапқы бағдар және жадты енгізу кезіндегі міндетте бірдей бағдар 

орын алады. 

Сонымен қатар, ойлау психологиясы бойынша зерттеулер мақсатқа жету 

механизмдерін түсінуде түбегейлі жаңа сәт енгізді. Егер бұрын мақсаттарды 

қабылдау процесі соңғы рационалды эксперименттерден басталса, мақсаттың 

қалыптасу процесі эмоционалдық «мағыналы» деп аталатын эмоциялық 

«звенодан» басталатынын және т.б. көрсетті. Басқаша айтқанда, мақсаттарды 

қабылдау «рационалды-эмоциялық» сызба бойынша емес, қарама-қарсы 

«эмоциялық-ұтымды» сызба бойынша жүреді. Осылайша, эмоциялар тек ойлау 

феномендері ғана емес, эвристикалық іздеудің пайда болатын және туатын 

факторлары ретінде әрекет ететіні дәлелденген [147]. 

Осылайша, проблемалық міндетпен қақтығыс кезінде пайда болатын 

эмоциялық белсенділік субъектіде ерекше және күрделі жағдайдың туындауына 

әкеледі, онда аффект және өзекті келісумен байланысты күту және шешім алу 

мүмкіндігінің алдын алуға негізделген оң мотивация пайда болады. 

Сонымен, тапсырманы шешу барысында білім алушының жеке басын 

белсендіру жүреді. Бұл үдерісте интеллект антиципация механизмін қолданады 

(алдын ала таңдау, болжау). «Мұндай болжамсыз ойлау процесі таза кездейсоқ, 

хаотикалық, соқыр іздеуге айналады» [148,с. 30]. 

Алайда, шығармашылық сипаттағы проблемалық мәселені шешу кезінде 

болжаудың қиындығы түпкілікті, болашақта нәтиженің болмайтйнын атап өтеміз. 

Бұл болашақ нәтиженің бастапқы болмауы мен оның қажеттілігі арасындағы 

қарама-қайшылықтар шығармашылық ойлау актісінің барлық іздеу кезеңінде 

шешіледі. Бұл жерде біз Ежелгі Грецияда былайша тұжырымдалған 

шығармашылық парадокс кездестіреміз: егер мен не іздегенімді білсем, онда 

маған тағы да н не іздеу керек; мен не іздегенімді білмесем, онда мен қалай 

іздеймін. 
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Бұл қарама-қайшылық белгілі бір дәрежеде антиципация тетігінің тұрақты 

жұмыс істеуі есебінен салыстыру тетігімен (верификация және гипотезаны түзету) 

бірге рұқсат етіледі. Алдын ала болжаудың бірінші циклдары қондырғыны 

өңдеуге әкеледі, одан кейін шешім жоспары (гипотеза) неғұрлым аз болуы тиіс. 

Одан әрі орнату мен жоспар психикалық үдерістерді реттеудің негізгі өзегі болып 

табылады, ал салыстыру тетігі есебінен ойды қол жеткізген нәтижелермен үнемі 

салыстыру жүргізіледі. Ағымдағы кері ақпарат  пен уәждемелік кері ақпарат бұл 

ретте эвристикалық іздеудің сәтті жүріп өткен сигнализаторларының рөлін 

атқарады. Ескерту және салыстыру кейбір алдын ала табысқа, талап етілетін және 

берілген ішінара сәйкестікке әкелуі мүмкін. Осы механизмдердің жұмыс істеу 

негізінде одан әрі талдау жүргізу қажет бағыт кристалдануы мүмкін [149]. 

Психологиялық-педагогикалық тұрғыдан алғанда табыстың кез келген сәті 

білім алушыларға эмоционалдық және бағдарлы нығайтуды алу ретінде 

қабылданады және жадыда есепті шешу кезінде табысты қадамды бекітеді. Сәтсіз 

әрекеттер оған әртүрлі әсер етуі мүмкін. Я.А.Пономаревтің сөзі бойынша,  

шығармашылық тұлғаның ізденушілік доминанты (мотивацияның бір түрі) 

өседі. Мұндай міндеттерді шешуге үйренбеген, операциялық іскерліктері мен 

жеткілікті қызығушылығы жоқ адамда тежелу, шаршау және т.б. пайда болады. 

Біз жоғарыда атап өткендей, шығармашылық міндеттерді шешу ескі білім 

жүйесін жою және жаңа білім беру жүйесін құрумен ерекшеленеді. Бұл үдерістің 

өзі өте оңай емес (кез келген стереотиптің жойылуы сияқты) және үйреншікті 

жағдайды бұзатын табандылық іздену жұмысы үшін өте күшті 

ынталандыруларды қажет етеді. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиетте мәселелерді үнемі ойластыру 

шығармашылық тұлғаның ең айқын ерекшелігі болып саналады. 

Міндетті шешу кезіндегі шығармашылық ойлау іс-әрекетінің процесі 

адамның жеке сипаттарына ғана емес, сонымен қатар міндеттің өзіндік 

ерекшелігіне де байланысты. 

Я.А. Пономаревтің көзқарастарымен бөлісе отырып, студенттерге шешуге 

тура келетін шығармашылық міндеттерді екі санатқа бөлуге болады деп 

есептейміз. Бірінші санатқа шешімі танылымның шегінен шықпайтын міндеттер 

кіреді, яғни логикалық талдау фазасында жүзеге асырылады. «Эвристик» 

құралдарын тарту және табандылықпен талдау, шығармашылық іс-әрекетті 

алгоритмдеу идеяларын, жасанды интеллект идеяларын және т.б. арқасында бұл 

жерде шешімнің өзіне қол жеткізіледі. Осы санат міндеттерінің маңызды 

ерекшеліктерінің бірі – шешім міндеттің бастапқы жағдайларын толық ұғыну 

және адекватты түсіндіру негізінде туындайды. Басқаша айтқанда, іс-әрекет 

үдерістері, логикалық бақылау және ойлау, іздеудің саналы мақсаты 

бағыттылығы жоғары  іздену ретінде шығармашылық орын алады. Мұндай 

міндеттер санатына тән сипат – оларды шешу нәтижесінде алынған білім оны 

кеңейте немесе тереңдете отырып, жалпы бұрынғы білім жүйесіне қайшы 

келмейді. 

ЖОО-да студенттерге шешуге тура келетін шығармашылық міндеттердің 

көпшілігі 1-санат міндеттеріне жататынын атап өту қажет. Я.А. Пономарев [150] 
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атап өткендей, «1-санат міндеттерін шешу үдерісіне салыстырмалы түрде оңай 

үйрету». 

Екінші санатты логикалық талдауға келмейтін және саналы түрде 

шешілмеген міндеттер құрайды. Басқаша айтқанда, бұл санаттың міндеті  

интуитивті шешім фазасының өтуін талап етеді. 1-санаттың міндеттерін  толық 

ұғыну және 2-санаттың шығармашылық міндеттерінің шарттарын адекватты 

ұғыну кейінірек осы міндетті шешу арқылы алынған интуитивті негізде 

басталады. Бұл санат міндеттерінің маңызды белгісі алынған білімнің шешілетін 

білім жүйесінің логикасына сәйкес келмейтіндігі болып табылады. Олар жаңа 

білім мен бұрынғы қалыптасқан жүйе арасындағы қайшылықты, ескі білім 

жүйесін қайта құру, қайта қарау, жетілдіру, нақтылау жолымен ғана рұқсат 

етілетін қайшылықты тудырады. 

Сонымен, міндет санатына байланысты индивидтің ойлау қызметінің 

сипатын анықтайды. 1-санат міндеттерінің шарттарын табанды және жан-жақты 

талдау білімнің кең жүйесіне сүйенген кезде және ойлау тәсілдерін саналы түрде 

қолдану, әдетте, оны шешу кезеңінде міндет шығармашылықтан шығармашылық 

емес сипатқа айналатынға алып келеді. Сонда шығармашылық ойлаудың 

функционалдық актісі ең ұтымды вербалды және логикалық түрде осы шешімді 

рәсімдеу және шешу кезеңімен аяқталады. Егер міндет практикалық сипатта 

болса, онда қорытынды кезең шешімді іске асыру болып табылады. 1-санаттың 

міндеттерін шешу кезінде шығармашылық ойлаудың функционалдық актісі 

осылай көрінеді. 

2-санаттың міндеттерін шешу кезінде логикалық талдау арқылы нәтижеге 

саналы түрде қол жеткізудегі барлық әрекеттер, әдетте, сәтсіздікпен аяқталады. 

Интеллектуалдық қажеттілік стимулдың өсуіне және психикалық кернеудің 

артуына әкеледі. Міндетті шешетін студент үнемі ойлаудың белсенді 

жағдайында болады (ойлайды, сәтсіз нұсқаларды қабылдамайды, қайтадан 

проблемаға оралады және т.б.). Осы шиеленісті, бірақ саналы ойлау іс-

әрекеттерімен қатар сананың қызметі өтеді, оның деңгейінде міндеттің негізгі 

қондырғысы «жарқырайды», себебі «маңыздылығы аз» және сол себепті 

жадымен өзектендірілмеген ассоциативті жүйелерді белсендіре және айналдыра 

отырып, өз уақытында жадыдан «ығыстыру» пайда болады. Бұл жүйелердің 

санада болуы белгілі бір жағдайларда олардың сананы құрайтын ықтимал 

модельдерге «тұйықталу» мүмкіндігін туғызады  [151].  

Басқа жағдайда шешімге келу баяу, эволюциялық жолмен жүреді. Сананың 

жұмысы субъект сезімдер деңгейінде белгілі бір түрде сезіледі. Эмоциялар 

және міндеттерді шешуді іздеу кезеңі сананың зияткерлік (операциялық) 

компоненттеріне әкеледі. Интуитивті жолмен алынған шешім логикалық және 

вербалды негіздемені түсінеді және алады. 

Нәтижелі кері ақпарат және нәтижелі уәждемелік ақпарат барлық ойлау 

жұмысының аяқталғаны туралы сигнал береді және уәждемелік, ерік және 

интеллектуалды шиеленісті жояды, бұл субъективті шешім қабылдаушыға 

үлкен қанағаттану әкелетін эмоциялық нығайту ретінде ұзақ еңбек үшін 

марапат ретінде қабылданады. Шығармашылық тұлғалар үшін осы сезімнің өзі 
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тартымды күш және танымдық мотивацияның орталық компоненті болып 

табылатынын, бұл педагогикалық үдерісті ұйымдастыру үшін ерекше мәнге ие 

болатынын байқаймыз. 

Практикаға шығумен міндеттер шешілген жағдайда шығармашылық 

ойлаудың функционалдық актісі әрекет ету кезеңімен аяқталады. 

Біз екі санаттың міндеттерін шешудің әрбір кезеңінде психологиялық 

белсендіру, тәжірибені өзектендіру, іздеу процесін реттеу (антиципация, 

салыстыру, рефлексия және ойлау қызметін саналы басқару) тетіктері орын 

алғанын көрдік. 

Осы айтылып өткендер проблемалық-іс-әрекеттік оқыту – 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың шарты болып 

табылатынын көрсетеді. Өйткені біздің  зерттеу барысында студенттің 

шығармашылық ойлауы үдерісінің құрылымында  қарастырылатын  

проблеманы қоя білу, проблеманы анықтау, проблеманы талдау және оның 

шешімін іздестіру (диссертацияның 1.1 параграфында көрсетілген) 

тетіктерін жүзеге асыру проблемалық-іс-әрекеттік оқыту әдістерін 

қолданғанда тиімді болады. Сондай-ақ ол студенттің шығармашылық ойлауы 

тұрғысындағы ынталық, интеллектуалдық белсенділік, конструктивтік іс-

әрекет сапаларының дамуына ықпал етеді. Ал бұл  болса, олардың 

шығармашлықы ойлауының ынталылық, эвристикалық, креативтілік 

деңгейінің жоғарылауына себепші болады.   

Осы тұрғыдан студенттердің шығармашылық ойлауының мотивациялық-

құндылықты, интеллектуалдық-танымдық, іс-әрекеттік-рефлексивтік 

компонеттері дамиды.  

Бұл салаларды студенттердің шығармашылық ойлау құрылымындағы жүйе 

құраушы ретінде бөлу осы процесті зерделеуге және проблемалық-іс-әрекеттік 

оқыту жүйесінде студенттің интеллектіне басқарылатын педагогикалық әсер 

ету мүмкіндігін анықтаудың барлық әрі негізгі тәсілін нақтылайды. 

Қарастырылатын тәсілге сәйкес шығармашылық ойлауды дамыту 

студенттің стандартты емес міндеттерді шешу кезінде өзінің ақыл-ой және 

практикалық қызметін дербес ұйымдастыруға дайындығын қалыптастыру 

процесі ретінде ұсынылуы мүмкін. Мұндай дайындық шығармашылық 

қызметтегі дамыған уәждемеден (ынталылық деңгей), міндеттерді шешуді 

саналы түрде жүзеге асыра білу (эвристикалық деңгей) және теориялық және 

практикалық проблемалардың үлкен шеңберін шешуде (креативтілік деңгей) 

орын алуға қабілетті жоғары деңгейдегі кең, жылжымалы білім жүйесінің 

болуы есебінен қалыптасады. 

Осылайша, шығармашылық ойлаудың ішкі психологиялық моделі аталған 

үш компонентті қамтиды. Олар өзара тығыз байланысты, өзара шартталған 

және шығармашылық ойлаудың жұмыс істеуі мен дамуының негізгі 

компоненттерін (өзіндік «жасушаны») құрайды. 

Зерттеу бізге келесі қорытынды жасауға мүмкіндік береді: оқу 

материалының мазмұнын арнайы құру, білімнің қажетті сапасына жету сәтіне 

дейін оны меңгеру логикасын сақтау, танымның репродуктивті және өнімді 
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формаларын икемді қолдану есебінен білімнің сапалық сипаттамаларын жоғары  

деңгейлерге айтарлықтай жылжытуға қол жеткізуге болады. Алайда, бұл үшін 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда  үш компонент: 

мотивациялық-құндылықты, интеллектуалдық-танымдық және іс-әрекеттік-

рефлексивтік жетекші рөлге ие болуы тиіс. Сонымен қатар, оқу процесінде 

дидактикалық құралдармен шығармашылық ойлауды дамытуда макротәсілді 

жүзеге асыруда студенттердің тұлғалық және типологиялық ерекшеліктеріне 

бағдар беру қажет.  

Осыған сәйкес студенттің шығармашылық ойдауын дамытудың 

психологиялық-педагогикалық негізгі шарттарының бірі педагогикалық 

құралдарды тиімді қолдану болып табылады. Ол туралы келесі 2.3 параграфында  

жан-жақты мазмұндалады.  

 

2.3  Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда 

педагогикалық құралдарды тиімді қолдану 

Бұл параграфтың мақсаты студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамытудың психологиялық-аедагогикалық шарты тұрғысынан тиімді болатын 

педагогикалық құралдар кешенін сипаттау болып табылады. 

Анықтамалық және педагогикалық әдебиеттерде берілген «құрал» және 

«педагогикалық құралдар» ұғымдарының қандай анықтамалары бар екенін 

қарастырайық. С.И.Ожеговтың  түсіндірме сөздігінде «құрал» ұғымына былайша 

түсінік береді»: 

1) бір нәрсеге жету үшін әдіс, әрекет ету тәсілі; 

2) қандай да бір қызметті жүзеге асыруға арналған құрал (зат, құралдар 

жиынтығы) [152].   

Педагогикалық сөздікте «педагогикалық құралдар» ұғымы педагогикалық 

процесті ұйымдастыруға, оны жүзеге асыруға арналған және оқушылардың 

даму функцияларын орындайтын материалдық объектілер және рухани 

мәдениет пәндері; педагогикалық процесті пәндік қолдау, сондай-ақ 

тәрбиеленушілер қатысатын еңбек, ойын, оқу, қарым-қатынас, таным сияқты 

әртүрлі іс-әрекет ретінде түсіндіріледі» [153].  Бұл анықтамада тұтас 

педагогикалық үдерісті, яғни оқыту және тәрбиелеу процесі кеңінен қамтыла 

түсіндірілген. Педагогикалық әдебиетте оқыту құралдары көп зерттелген және 

сипатталған. 

Кәсіптік білім беру сөздігінде оқыту құралдары деп «оқу-тәрбие 

процесінде оқу ақпаратын тасымалдаушы, оқушылардың танымдық іс-әрекетін 

ұйымдастыру және осы қызметті басқару ретінде пайдаланылатын материалдық 

және табиғи объектілер» түсіндіріледі. 

П.И.Пидкасистый, С.Д.Смирнов  мұғалім мен оқушылардың білімді 

меңгеру үшін қолданатын материалдық немесе идеалдық нысанды оқыту 

құралы деп түсіндіреді. 

Оқыту құралдарын екі үлкен топқа бөлуге болады: ақпарат көздері және 

оқу материалын меңгерту құралы. Сонда оқу құралдары оқу материалының 

мазмұнын меңгеру, оқушыларды дамыту және тәрбиелеу үшін оқу 
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ақпаратының көзі мен құралдары (жеке құралдар) болып табылатын барлық 

объектілер мен процестер (материалдық және материалданған) деп аталады. 

Оқытудың барлық құралдары материалдық және идеалды деп бөлінеді. 

Материалдық құралдарға оқулықтар, оқу құралдары, дидактикалық материалдар, 

алғашқы дереккөздер, тест материалдары, көрнекілік құралдарының үлгілері, 

оқытудың компьютерлік-техникалық құралдары, зертханалық жабдықтар жатады 

[154].  

Оқытудың идеалды құралдарына - тіл (ауызша сөйлеу); хат (жазбаша 

сөйлеу); түрлі пәндердің шартты белгілер жүйесі (ноталық грамота, 

математикалық аппарат және т. б.); мәдениеттің немесе өнер туындыларының 

жетістіктері (кескіндеме, музыка, әдебиет); көрнекілік құралдары (схемалар, 

суреттер, сызбалар, диаграммалар, фото және т. б.); оқу компьютерлік 

бағдарламалары; ұйымдастырушылық тұрғыдан мұғалімнің іс-әрекетін, оның 

біліктілігі мен ішкі мәдениетінің деңгейін үйлестіретін; оқу қызметін 

ұйымдастырудың әдістері мен формалары, білім беру мекемесіндегі бар барлық 

оқыту жүйесі жатады. 

Оқу құралдарын материалдық және идеалды деп бөлу біздің көзқарасымыз 

бойынша, қызықты және негізделген болып табылады. Бірақ материалдық және 

идеалды оқыту құралдары бір-бірін толықтырып және қолдай отырып бірге 

пайдаланылғанда ғана оқыту тиімді болады. 

Материалдық және идеалды оқыту құралдарының арасында нақты шекара 

жоқ. Ой немесе сурет материалдық формаға ауыстырылуы мүмкін.  

Оқу құралы білім беру жүйесіндегі негізгі буын мазмұны саналады. Оқу іс-

әрекетін ұйымдастыру әдістері, формалары және баланы оқыту, тәрбиелеу мен 

дамытудың барлық процесі қойылатын ядро болып табылады. Білім беру 

мазмұны жүйе элементтерінің белгілі бір өзара әрекеттесуін талап ететін білімді 

меңгеру тәсілін анықтайды және оқыту құралдарының құрамы мен өзара 

байланысын анықтайды. 

Білім беру мазмұны үш деңгейде қалыптасады. 

Педагогке бірінші және жақын деңгей – оқу сабағы. Ұсынылған тақырып 

пен материал көлеміне сүйене отырып, педагог сабақты өзі құрастырады. Ол осы 

оқу сабағының тақырыбына кіретін және көлемі оқулықта мазмұндалған 

материалға және ұсынылған жаттығулар жиынтығына тең болатын білім 

мазмұнын барынша толық баяндауға тырысады. 

Екінші деңгей – оқу пәні. 

Үшінші деңгей – барлық мазмұнды қамтитын барлық процесс, яғни оқу 

пәндері, олардың саны мен олардың әрқайсысына бөлінген сағат көлемі. 

Әрбір деңгейде білім беру мазмұнының тек осы деңгейге тән өзіндік 

ерекшеліктері болады. Бірақ егер әрбір деңгейде өзінің ерекше мазмұны болса, 

онда оларды игеру құралдары да  ерекшеліктерге ие болуы тиіс. Білім беру 

мазмұнының модификациясына қарай әрбір деңгейде оқыту құралдары да 

өзгереді. 

С.Д.Смирнов бірінші деңгейдегі оқыту құралдарына педагогтің оқу 

сабақтарын ұйымдастыру және өткізу үшін пайдалануы мүмкін құралдарды 
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жатқызады. Екінші деңгейдегі оқыту құралдарына ол қандай да бір оқу пәнін 

қажетті деңгейде оқытуды ұйымдастыруға және өткізуге мүмкіндік беретін 

құралдарды жатқызады. «Жалпы білім беру үдерісін ұйымдастыру үшін 

оқылатын пәндерді, олардың өзара қарым-қатынасы мен өзара байланысын 

анықтайтын құралдардың тұтас жүйесі қажет». Осылайша, ол оқыту 

құралдарының үш деңгейлі жүйесін құрады. 

Оқыту құралдарының деңгейлік жүйесі тұрғысынан «Оқыту құралдары» 

ұғымын тар және кең мағынада түсіндіруге және қолдануға болады. Біздің 

зерттеу  жұмысымызда да оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу деңгейіне 

«Оқыту құралдары» ұғымын қолданамыз (кесте 7). 

 

Кесте 7 -  Психологиялық-педагогикалық пәндердің оқу сабақтарында 

қолданылатын оқыту құралдары 

 

Идеалды оқыту құралдары Материалдық оқыту құралдары 

- ауызша және жазбаша сөйлеуде 

қолданылатын белгілердің тілдік 

жүйелері; 

 - өнер туындылары және өзге де 

мәдениет жетістіктері; 

 - көрнекілік құралдары; 

 - сабақ тақырыбы бойынша 

компьютерлік оқу бағдарламалары; 

 - мұғалімнің ұйымдастырушылық- 

үйлестірушілік қызметі; 

 

- оқулықтан бөлек мәтіндер; 

 - оқу құралдары мен кітаптар; 

 - оқулықтан бөлек тапсырмалар, 

дидактикалық материалдар; 

- тест материалы; 

  - мұғалімнің ішкі мәдениеті мен 

біліктілік деңгейі; 

 - оқу сабағында оқу қызметін 

ұйымдастыру формалары. 

  -оқытудың компьютерлік, техникалық 

құралдары;  

- мобильдік құрылғылар және т.б. 

 

 

Біз педагогикалық құралдар оқушының зияткерлік және эмоциялық ойлау 

саласына әсер етуі тиіс деп есептейміз. Сол кезде ғана олар студенттің 

дүниетанымының бір бөлігі ретінде шығармашылық ойлауды дамытуды 

қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, олар кешенді түрде пайдаланылуы тиіс. Біз 

шығармашылық ойлаудың дамуын психологиялық-педагогикалық пәндер 

мысалында дүниетанымның бір бөлігі ретінде қарастырамыз, тарихи 

дереккөздерді, философиялық шығармаларды және т. б. қамтитын құжаттық 

материалдарды пайдаланамыз. 

Құжаттық материалдардың ішінде тарихи құжаттардың маңызы ерекше. 

Олар – өткеннің тікелей ескерткіштері және осыған байланысты сендірушілік 

пен дәлелге ие. Құжат дәуірдің реңін сезінуге мүмкіндік береді, өткеннің жарқын 

бейнесін жасауға көмектеседі, студенттердің қиялын дамытуға жағдай жасайды, 

жекелеген оқиғаларды жаңғырту мүмкіндігін азайтады. 
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Құжаттармен жұмыс істеу ойлануға, пайымдауға, ақпарат алуға үйретеді. 

Құжаттар маңызды фактілерді, ұғымдарды, қоғамдық дамудың заңдылықтарын 

меңгеруге ықпал етеді, студенттердің нанымдарын қалыптастырады. Деректі 

материалдарды қолдану студенттердің ой-өрісін жандандырады, өткен және 

қазіргі заман оқиғаларын қарастыруда талдау мен синтездеуді үйретеді. 

Құжаттарды өз бетінше талдау студенттерді зерттеу жұмысының қарапайым 

дағдыларымен қаруландырады, тарихи деректерді сыни тұрғыдан ойлауға 

үйретеді. 

Ол құжат материалдарын оқу сабақтарына енгізуді және оқушылардың 

құжат мәтінімен жұмысын ұйымдастыруды көздейді. 

Мәселен, «Білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық 

құжаттамалар» пәні бойынша құжаттар және дереккөздермен жұмыс істеу 

тәсілдерінің алуан түрлілігін ашатын әдістемелік ұсынымдар бар. 

Педагогикалық әдебиетте осындай жұмысты ұйымдастыру құралы ретінде 

оқушылардың танымдық дербестігін арттырудағы құжаттың рөлі туралы 

мәселелер кеңінен баяндалады. Оқытудағы зерттеу принципі И.Я.Лернердің және 

Г. Дайри жұмыстарында қарастырылды [155].  

Онда оқушыларды заманауи салыстырмалы-теориялық  әдістермен, 

қоғамдық құбылыстар мен процестерді өз бетінше танып білу тәсілдерімен 

таныстыру қажеттілігі туралы ой дамыды. Оқытудағы зерттеу принципі ұғымын 

тұжырымдай отырып, И.Я Лернер: «... мұғалім басшылығымен оқушының әдеби, 

заттай ескерткіштерді, сондай-ақ нақты өмірдегі тарихи фактілер мен 

құбылыстарды өз бетінше талдау және түсіндіру тарих ғылымы әдістерінің 

көмегімен дағды мен іскерлікке ие болады», деп жазды.  

Автор бірінші жоспарға құжаттың мәнін ойлауды, танымдық 

қызығушылықты, шығармашылықты дамыту құралы ретінде көрсетеді, 

құжаттармен жұмыс істеу формаларын қарастырады, оқушыларды мәтінді 

мұқият оқуға және оны толық талдауға үйрету міндетін қояды. 

Автор құжаттардың негізгі мазмұнын қайта болжауға ғана емес, әдеби 

ескерткіштер авторларының ойына талдау жасауды талап ету қажеттігі туралы 

әділ тұжырым жасайды. Автор оқушыларды тарихи және қазіргі заманғы 

құбылыстарды зерттеудің кейбір логикалық әдістерімен таныстыруға мүмкіндік 

беретін құжаттарды талдау кезіндегі сұрақтардың типологиясын әзірледі. 

 «Кәсіптік білім» сөздігінде мынадай анықтама беріледі: «Оқу құралы- 

ресми бекітілген, оқулықты ішінара немесе толық алмастыратын немесе 

толықтыратын оқу басылымы».  Бұл анықтама «оқу құралы» ұғымын толық 

ашпайды, ол оқу құралының құрылымы мен талаптарын көрсетпейді. 

В.П.Беспалько бойынша, оқу құралы – педагогикалық жүйенің ақпараттық 

моделі. Неге педагогикалық жүйе моделі? Өйткені педагогикалық процесс 

басқарудың белгілі бір жүйесі – педагогикалық жүйе шеңберінде, ал оқу 

құралында осы жүйенің жеке жақтары мен қасиеттері көрсетілген, демек, ол оның 

моделі болып табылады. В. П. Беспалько бойынша, оқу құралының нақты және 

толық анықтамасы былай беріледі: «Оқу құралы – бұл педагогикалық процесті 

басқаруды автоматтандыруға арналған кейбір педагогикалық жүйенің ақпараттық 
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үлгісі болып табылатын педагогикалық үдерісті басқаруды автоматтандыруға 

арналған құрал» [156,с. 171].  

Оқу құралында педагогикалық жүйенің жалпы құрылымы көрсетіледі: 

- алдымен педагогикалық жүйенің жұмыс істеу мақсаттары анықталып, 

оқу құралының көмегімен қалпына келтірілетін болады.; 

- содан кейін оқыту мазмұнын сипаттау және оқыту мазмұнын іріктеу 

орындалады, ол оқыту мақсатына сәйкес жүзеге асырылады; 

- келесі кезең дидактикалық үдерістерді таңдау және әзірлеу болып 

табылады: оқулықтан оқушылардың танымдық іс-әрекетінің белгілі бір 

жүйесін таңдау және тапсырма беру және осы қызметті басқаруды қамтамасыз 

ету; 

 - оқу құралын құрудағы қорытынды кезең оқытудың ұйымдастырушылық 

түрлерін анықтау болып табылады. 

С.Баишев атындағы Ақтөбе университетінің оқытушылары әзірлеген оқу 

құралдарының құрылымы студенттердің танымдық іс-әрекетін басқару алгоритмі 

мен жұмыс істеу алгоритмін көрсетеді. Жалпы пәнге, сондай-ақ әрбір оқу 

элементіне диагностикалық мақсаттар қойылды; барлық дидактикалық цикл білім 

алушылардың оқу іс-әрекетінің бағдарлы, атқарушы және бақылау кезеңдерін 

қамтиды. 

Оқу элементтерінің құрылымы мен саны «логикалық құрылым» түрінде 

берілген, ол тек оқу элементтерін зерттеу жүйелілігін ғана емес, сонымен қатар 

жекелеген оқу элементтері мен модульдік блоктар арасындағы пәнаралық 

байланысты да көрсетеді. Оқу материалы ақпаратты алгоритмдік мазмұндау 

түрінде берілген. Негізгі ұғымдардың тұжырымдамасынан кейін осы ұғымдарды 

қолдану жөніндегі іс-әрекеттердің нақты, толық және дәйекті сипаттамасы 

практикалық міндеттерді шешуге келтіріледі. 

Оқу құралы әрбір оқу элементі бойынша өзін-өзі тексеру үшін тест 

тапсырмаларымен жабдықталған. 

Біз сипаттаған ақпараттық көздермен жұмыс істеу оқушылардың ойлау 

қабілетін дамытуға ықпал етеді, себебі тұлғаның зияткерлік саласына әсер етеді. 

Бірақ дүниетанымның бір бөлігі ретінде шығармашылық ойлауды дамыту үшін 

тұлғаның эмоциялық саласына әсер етудің маңызы зор. Тұлғаның эмоционалдық 

саласына әсер ететін педагогикалық құрал ретінде біз өнер туындыларын 

пайдалануды ұсынамыз. 

Т.В.Щуртакова суретшінің санасында пайда болған және көркем шығармада 

елеулі көрініс тапқан алғашқы көркем түрі мен екінші рет көркем 

шығармалардың сахналық орындауда мәнерлеп оқушымен, актермен, пианистпен 

және т. б. пайда болған, яғни көркем бейнені көпшілік алдында оқығанда пайда 

болған айырмашылықты көрсетеді [157].  

Өнертануда бұл айырмашылық әдетте жүргізілмейді, бірақ педагогикалық 

мақсаттарда ол қажет, өйткені дүниетанымды өнер құралдарымен қалыптастыру 

әдістері бірдей болмайды. Дүниетаным суретшінің болмыс құбылыстарын 

қабылдауынан бастап және студенттің көркем шығарманы ұғындыруынан бастап 

бүкіл көркемдік үрдіске енеді. Суретші субъективті фактордың белсенді 
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ықпалында өмір құбылыстарын ұғына отырып, өзінің әлемге теориялық және 

практикалық көзқарасы негізінде, яғни өзінің дүниетанымы негізінде түсінеді. 

Көркем бейнені қалыптастыра отырып, суретші өзінің дүниетанымын, 

көзқарастары мен нанымдарын іске асырады.  

Көркем бейнеде адамдардың философиялық, экономикалық, атеистік 

немесе діни наным-сенімдерінің әртүрлі аспектілі жүйесі көрініс табуы мүмкін. 

Демек, өнер туындылары арқылы адамдардың әртүрлі көзқарастарын 

қалыптастыруға болады, бұл өнердің кең мүмкіндіктерін көрсетеді. 

Оқытудың техникалық құралдары жарықтылықты, эмоционалдық, 

мәнерлілікті, серпінділікті күшейтеді. Біздің ойымызша, мұндай құралдарға 

дыбыстық құралдар мен экрандық-дыбыстық құралдар жатады. 

Дыбыстық құралдар ең жиі қолданылатын оқытудың техникалық 

құралдары (ОТҚ) деп санауға болады. Мұндай құралдарға магниттік пленкадағы, 

лазерлік дискідегі жазбалар жатады. 

К.Г. Коджаспирова мен К.В. Петров аудиожазбалардың келесі түрлерін атап 

көрсетеді: құжаттық дыбыс жазбалары, тақырыптық дыбыстық құралдар, табиғи 

дыбыстардың жазбалары, оқу сабағында студенттердің өзіндік қызметін 

ұйымдастыру үшін дыбыс жазбалары [158,с. 75].  

Көзқарасты қалыптастыру мақсатында келесі аудиожазбалар түрлері: деректі 

дыбыс жазу, тақырыптық дыбыстық құралдар, музыкалық шығармаларды жазу 

ең үлкен әсер етеді. Құжаттық дыбыс жазбалары жазушылардың дауыстарының 

жазбаларын, тарихи фоноқұжаттарды, саяси қайраткерлердің, ғалымдардың 

сөздерін, оқиғаны көрген адамдардың немесе қатысушылардың әңгімелерін 

қамтиды. Олар студенттерге тарихи шындыққа тереңірек енуге, оны нақтылауға 

және нақты бейнелерді жасауға көмектеседі. Студенттерде терең эмоционалдық 

пікір, терең ойлану, бағалау, тәжірибе тудырады, ал бұл факторлар адамның 

наным-сенімдерін қалыптастырады. 

Музыкалық шығармаларды жазу уақыт атмосферасына енгізетін, көңіл-күйді 

арттыратын, жалпы эмоционалды фонды жасайтын, жұмыс қабілетін және 

шығармашылық ойлауды ынталандыратын тарихи фон жасауға көмектеседі. 

Мұның бәрі экрандық-дыбыстық құралдарды, бейнекамераны пайдалана 

отырып  кинофрагменттер немесе кинофильмдердің пленкасына жазып алуға, 

өзіндік бейнефильмдер түсіруге, қызықты адаммен кездесуді, оқиғалар туралы 

жедел репортаж жасауға, телебағдарламаларды, диакадрларды, 

кодотранспаранттардың бейнелерін, фондық жазбаларды, картаны, кестелерді, 

сызбаларды, тірі және жансыз табиғаттың кез келген объектілерін көрсетуге 

болады. 

Дайындалған бейнефильмді оқытушы оқу сабағында толық көрсете алады 

немесе студенттер назар аудару үшін көруді тоқтата алады, жазбаларды немесе 

қандай да бір тапсырманы орындай алады. Бейне жазбаларды қолдану арқылы 

сабақ барысында оқытушы мен студенттер арасында кері байланыс сақталады. 

Бейнежазбаларды білімді нақтылау және жинақтау, дәлелдеу дағдыларын 

қалыптастыру, студенттердің жауаптарын талдау, білімді бақылау үшін оқу 

сабағында бірнеше рет қайталауға болады. Студенттер өзін-өзі талдау, өзін-өзі 
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түзету, жауабын қайта жазу, сөз сөйлеу, хабарламалар және т. б. үшін оларды 

бірнеше рет жеке көре алады. Өзін-өзі жазу және ойнату процесін басқарудың 

қарапайымдылығы студенттердің өзіндік жұмысының әр алуан түрлерін 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Бейнежазбаларды қолданудың дидактикалық мүмкіндіктері оның 

айналасында топтастырылған басқа оқыту құралдарымен оңай үйлеседі. 

Оқу бейнетаспаларының көмегімен оқытушы проблемалық жағдай туғызып, 

студенттерге танымдық немесе шығармашылық тапсырма шарттарын хабарлай 

алады. 

Оқу фильмін әзірлеу және түсіру студенттердің ұжымдық өзіндік 

шығармашылық жұмысының құралы бола алады. Бұл бүкіл топтың 

қызығушылығын тудырып қана қоймай, оны ұжымдық шығармашылық іске 

айналдыруға мүмкіндік береді, онда студенттердің жекелеген топтарының 

мүдделері мен мүмкіндіктері және әрбір тәрбиеленушінің жеке қажеттіліктері 

мен мүдделері ескерілетін болады. Оқытудың техникалық құралдары оқу 

сабақтарын өткізу деңгейін арттыратын оқытудың педагогикалық құралдары 

болып табылады, бірақ бүгінгі күні анағұрлым жетілдірілген техникалық 

құралдар бар. 

2007  ж. қабылданған  ҚР «Білім туралы» Заңында Білім беру мазмұны 

қоғамның жалпы және кәсіби мәдениетінің барабар әлемдік деңгейін қамтамасыз 

етуі тиіс, білім алушыда қазіргі білім деңгейі мен білім беру бағдарламасының 

деңгейіне барабар әлем картинасының қалыптасуы, тұлғаның әлемдік мәдениетке 

кірігуі туралы айтылған  [159]. Бұл талаптар оқу процесіне жаңа ақпараттық 

технологияларды - есептеу және ақпараттық техниканы және арнайы 

бағдарламалық және әдістемелік қамтамасыз етуді қолдануға негізделген оқыту, 

тәрбиелеу, ғылыми зерттеулер мен басқару технологияларын енгізу қажеттілігін 

талап етеді. 

Компьютерлік технологияларды кеңінен енгізу қарқынды 

ақпараттандырылған оқытудың заманауи тұжырымдамасына сәйкес келеді, ол бір 

материалды бірнеше оқыту құралдарымен таныстырады, олардың әрқайсысы 

өзінің дидактикалық мүмкіндіктері бар. 

Оқытушы осы мүмкіндіктерді білуі, оқу материалын әртүрлі оқыту 

құралдары бойынша бөле білуі, олардың ішінен қойылған дидактикалық 

міндеттерді шешуге арналған жиынтықты қалыптастыруы тиіс. 

Оқу үрдісінде компьютерді қолданудың психологиялық, педагогикалық 

және әдістемелік аспектілері Е.Бидайбеков, К.Беркімбаев, Д.Исабаева, 

Н.Исабеков және т.б. жұмыстарында кеңінен зерттелген. 

Алайда, компьютерді оқытушының көмекші құралы ретінде әдебиетте 

дәрістік материалды ұсынуда қолдану мәселесі өте аз қарастырылған, 

компьютерді қолдану әдістемелері ескірген аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз етуге негізделгенін атап өткен жөн. Мұның осы жылда пандемия 

уақытында білім алшырдың онлайн тртібінде қашықтан оқыту кезеңінде 

қарқынды байқалды.  
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Қазіргі заманғы оқыту құралдары білім беруді ақпараттандыру 

тұжырымдамасына сәйкес келуі тиіс. Оқытудың жаңа ақпараттық 

технологияларына арналған әдеби көздерде ақпараттың негізгі терминдерінің 

әртүрлі анықтамалары беріледі. 

Бізді қызықтыратын терминдерді толық түсіндіру Е.Бидайбековтың 

жұмыстарында берілген деп санаймыз, онда ақпараттандыру деп есептеу 

техникасы мен байланыс құралдарын, ақпараттық технологияларды, сондай-ақ 

тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, ақпаратты мақсатты 

өңдеуге байланысты процестер мен құбылыстар жиынтығы ретінде түсіндіріледі 

[160]. 

Педагогикаға қатысты білім беруді ақпараттандыру туралы мәселе 

туындайды, біз білім беру процесіне әлемдік қоғамдастықтың талаптарына 

сәйкес келетін ақпараттық технологияларды енгізуді, есептеу және ақпараттық 

техниканы кеңінен қолдану негізінде мамандардың жалпы білім беру және 

кәсіби даярлығының сапасын арттырудың қажеттілігін түсінеміз. 

Білім беруді ақпараттандыруды қолданудың нақты нысандары мен 

тәсілдерін бөлу үшін "оқытудың компьютерлік құралдары" ұғымын пайдалану 

қажет. Алайда бұл ұғым нақтылауды талап етеді. Білім алушы оқу ақпараттарын 

тасымалдаушы-оқыту құралдарымен белсенді өзара іс-қимыл жасайтын қызмет 

субъектісі ретінде қарастырылуы тиіс екендігін ескеру қажет. Оларда оқытудың 

педагогикалық өңделген мазмұны шоғырланған. Дидактикалық міндетті шешу 

үшін пайдаланылуы мүмкін  оқыту құралдарының жиынтығын - оқу 

ақпаратының жүйесін қалыптастырады. Оқыту құралдары жиынтығының 

құрамдас бөлігі – оқытудың компьютерлік құралдары болып табылады, біз 

оларды осы заманғы есептеу техникасы (компьютерлік) базасында жұмыс 

істейтін бағдарламалық-аппараттық құралдар мен құрылғылардың, сондай-ақ 

оқу ақпаратымен ақпараттық алмасу құралдары мен жүйелерінің жиынтығы 

ретінде түсінеміз. 

Мультимедиялық кешенді оқытуға қатысты оқытудың компьютерлік 

құралдарының құрамын қарастырайық. 

Компьютерлік оқыту құралдары   Бағдарламалық құралдар 

Мультимедиа құралдарымен жабдықталған компьютерлерде нақты уақыт 

ауқымында динамикалық бейнелерді жасауға және өңдеуге болады. 

Мультимедиялық өнім мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: 

- - сапаның акустикалық әсерлері; 

- - визуалды динамикалық және ЗД әсері; 

- - акустикалық және визуалды әсерлерді пайдаланушының қалауы 

бойынша қарым-қатынас жасау үшін.  

- Дидактикалық міндеттерді шешу барысында мультимедиялық кешеннің 

мүмкіндіктеріне әсер ететін мультимедиялық компьютердің негізгі элементтеріне 

мыналарды жатқызуға болады: 

- - процессор; 

- - деректерді сақтауға арналған құрылғы; 

- - жад элементтері; 
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- - видеокарта (бейнеадаптер); 

- - дыбыстық карта; 

- - перифериялық құрылғылар. 

Соңғы уақытқа дейін ғылымның ерекше санаты ретінде тәрбиелеу 

құралдарының проблемасына, мысалы, оқыту мен тәрбиелеудің принциптері, 

әдістері, түрлері сияқты басқаларға қарағанда айтарлықтай аз көңіл бөлінді. 

Тәрбие құралдары туралы айтылған жағдайда, бұл ұғымның педагогика санаты 

ретінде теориялық мәнін негіздеу тұрғысынан емес, тек сол немесе басқа 

объектіні құрал ретінде пайдалану мүмкіндігі мағынасында ғана кездесті. Атап 

айтқанда, 1968 ж. төрт томдық педагогикалық энциклопедияда бұл термин 

айтылмайды, бұл ұғым XX ғ. соңына дейін педагогика бойынша оқу 

құралдарында да арнайы қаралмаған. 

Алайда, соңғы онжылдықта ғалым-педагогтар тәрбие құралдарының мәнін 

ашуға, олардың әлеуметтік практиканың басқа да түрлерінде қолданылатын 

құралдармен салыстырғанда ерекшеліктерін көрсетуге жиі әрекет жасап келеді. 

Бұл ұғымға И.П.Пидкасистый редакторлығымен шыққан оқу құралдарында 

В.А.Сластенин, И.Ф.Харламов және т.б. еңбектерінде белгілі дәрежеде көңіл 

бөлінген. 

20 ғасырдың соңғы 30-40 жылдары тәрбие жұмысының тәжірибесінде 

мынадай мәселелер туындайды: толыққанды адам өмірін ұйымдастыру және 

қазіргі ақпараттық өрісте адамгершілік тұрпатты адам ретінде индивидтің дамуы. 

Бұл артық ақпаратты «бөлу» және адамгершілік тұрпатты адамның даралығын 

қалыптастыру үшін қажетті білімді меңгеру (міндетті түрде меңгеру) мәселесі – 

мәліметтердің қарапайым сомасы ретінде емес, дүниетанымның негізін құрайтын 

тұлғаның игілігі ретінде қарастырылады. 

Бұл жағдайда адам тәжірибесін қайта өңдеу, мәдениетті игеру үшін 

индивидтің пайдаланатын тәрбие құралдары туралы мәселе сөзсіз туындайды. 

С.Д. Ушинский қарым-қатынасты тәрбиелеу құралдарының бірі ретінде 

қарастырды. Рас, ол «қарым-қатынас» терминін пайдаланбады, ал баланың ата-

анасымен, мұғалімдермен, құрдастарымен қарым-қатынасын қарастыра отырып, 

оның мектеп және отбасылық өмірі туралы жазды [161,с. 230].  

ХХ ғ. ең ірі кеңестік педагогтары С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский және т.б. сондай-ақ, тәрбие құралы ретінде қарым-қатынасқа 

үлкен көңіл бөлді. Мәселен, Макаренконың мектептегі тәрбие мәселелері 

туралы дәрістерінің бірінде,  ұжымдағы қарым-қатынасқа, стильге  бағытталған 

[162,с. 107]. Егер кейінгі қырық жылда (40-50-60 жж. және тіпті 70 жж.) 

педагогикалық әдебиетте қарым-қатынас туралы сөз болмаса, 80 және әсіресе 

90 жж. қарым-қатынас феноменіне көп көңіл бөлінеді. 

Мысалы, М.И. Кондаков пен А.С.Вишняков редакциялығымен шыққан 

«Насихаттаушының қысқаша педагогикалық сөздігінде»  [163,с. 269]. қарым-

қатынас «адамдардың өзара қарым-қатынасы, олардың әрқайсысының өмір сүруі 

мен дамуының басты шарты мен тәсілі» ретінде сипатталады. 

1984 ж. А.В. Мудриктің «Қарым-қатынас оқушы тәрбиесінің факторы 

ретінде» кітабы шықты, ал В.А. Сластениннің «Педагогика»оқулығында қарым-
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қатынасқа «Педагогикалық қарым-қатынас технологиясы және педагогикалық 

мақсатқа сай қарым-қатынас орнату» тарауы арналған. 

Адам өмірі оның ішінде, ең алдымен, қарым-қатынаста көрінеді. Өмірдің 

барлық алуан түрлілігі қарым-қатынастың шексіз алуан түрлілігіне әсер етеді. 

Талдауды жеңілдету, осы феноменді зерттеу үшін қарым-қатынастың 

барлық түрлерінің алуан түрлілігін ең бірінші адам өмірінің нысандарына сәйкес 

топтарға бөлуге болады: отбасында, мектепте, өндірісте, тұрмыстық сипаттағы 

еркін қатынастар саласында (дүкен, ойын-сауық мекемесі және т. б.), 

компанияларда және өндірістік емес сипаттағы топтарда және т. б. қарым-

қатынас жасау. 

1) функционалдық-рөлдік (қарым-қатынастың осындай түрінің нәтижесі 

әлеуметтік рөлдердің ортақ тасымалдаушыларының күшін біріктіру болып 

табылады); 

2) тұлғалық (қарым-қатынас, эмоциялық байланыс, түсіну-бұл жағдайда 

қарым-қатынас нәтижесі); 

3) ақпараттық (ақпарат алмасу қарым-қатынастың басты мақсаты мен 

нәтижесін құрайды). 

Бірақ мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасын осы үлгілердің 

ешқайсысына жатқызуға болмайды: мұғалім мен оқушы – бұл әлеуметтік 

рөлдерді тасымалдаушылар, олардың қарым-қатынасы жеке сипатқа ие, олардың 

қарым-қатынас мазмұнының негізгі құрамдас бөлігі ақпарат алмасу болып 

табылады. 

Яғни, бұл қарым-қатынас осы үш түрдің кез келгеніне бірдей қатысты. 

Педагогикалық қарым-қатынастың кез келген жағдайы функционалдық-рөлдік 

қатынастармен сипатталады, жеке және ақпараттық сипатқа ие. Бұл қарым-

қатынастың басқа да көптеген жіктемелеріне тән: педагогикалық қарым-

қатынасты  бөлінген қандай да бір түрлерге жатқызу қиын немесе тіпті мүмкін 

емес. 

М.С.Каган қарым-қатынастың материалдық-практикалық, рухани-

ақпараттық және рухани түрлерін бөледі. Дәстүрлі педагогикалық технологиялар 

ең жоғары дәрежеде қарым-қатынастың рухани-ақпараттық түріне сәйкес келеді. 

Алайда, мұғалімнің дамыта оқыту жағдайында оқушылармен қарым-қатынасы, 

жеке тұлғалық көзқарас негізінде тағы да осы жіктеме шеңберіне сәйкес келмейді. 

Шын мәнінде, мұғалімнің зерттеу сипатындағы зертханалық жұмыстарды 

орындау, шеберханадағы еңбек сабақтарында құрастыру және модельдеу, мектеп 

жанындағы учаскеде тәжірибе жүргізу барысында оқушылармен қарым-

қатынасын көрсетілген қарым-қатынастың қай түріне жатқызуға болады? Бұл 

жағдайда тәрбиеші мен тәрбиеленуші практикалық қызметпен айналысады, 

белгілі бір өзгермелі эмоционалдық атмосферада ақпарат алмасады, субъективті 

шығармашылық жағдайында бір нәрсе ойлап табады. Адамдардың өмір сүру 

жүйесіндегі қарым-қатынастың негізгі мақсаты-жеке тәжірибенің шектеулігін 

жеңу. 

Қарым-қатынас функциясын нақтылай отырып, зерттеушілер олардың 

әртүрлі санын атайды. Л.А.Карпенко оларды сегізден кем емес деп есептейді: 
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байланыс, ақпараттық, ынталандыру, үйлестіру, түсіну,  мотивтік (әңгімелесушіде 

қажетті эмоционалдық күйзелістерді қоздыру және өзінді өзгерту), қарым-

қатынасты орнату, ықпал ету.  

М.С.Каган қарым-қатынас мақсаттарын талдауға сүйене отырып, қарым-

қатынастың негізгі функциялары: пәндік қызметке қызмет көрсету, қарым-

қатынас үшін қарым-қатынас (достық қарым-қатынас, рухани жақындықты 

орнату), басқаның құндылықтарына тартылу және басқаны өз құндылықтарына 

тарту деп есептейді.  

Педагогикалық тұрғыдан қарым-қатынас функциясын А.В.Мудрик толық 

және нәтижелі сипаттады. «Қарым-қатынас оқушыларды тәрбиелеудің авторы 

ретінде» кітабында  [164,с. 75]. ол педагогикалық үдерісте қарым-қатынас төрт: 

нормативтік, танымдық, эмоциялық және өзекті функцияны орындайды деп 

бекітеді. (Бір маңызды жағдайды атап өтуге болады: басқа жіктемелермен 

салыстырғанда функциялар санының қысқаруы жалпы қарым-қатынасты 

орындайтын педагогикалық рөлдердің мәні мен мазмұнының азаюына әкеп 

соқпайды. Педагогикалық қарым-қатынастың бұл маңызды функциялары 

вербалды және вербалды емес құралдардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Педагогикалық қарым-қатынаста, оның басқа түрлеріндегі сияқты, 

педагогикалық қарым-қатынастың вербалды құралы-сөзінің рөлі зор. Оның 

көмегімен мұғалім түсіндіреді және сұрайды, тәрбиеші сендіреді, бағыттайды 

және ынталандырады, ал тәрбиеленуші өзінің проблемалары, табыстары мен 

тілектері туралы хабарлайды. Ойдың тілдік безендіруінің байлығы, сөзді иелену 

еркіндігі, онда артық сөздер мен паразиттердің болмауы мұғалімге оқушылардың 

назарын қызықты материалға аудартуға мүмкіндік береді, қиын сөздерді түсінікті 

және ұғынықты түсіндіруге,  мақұлдауға және жария етуге қажетті сөзді 

уақытында табуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, сөз биологтардың айтуынша, 

мидың қызметін патологиялық деңгейге дейін өзгертуге қабілетті күшті 

физиологиялық фактор болып табылады. 

К.Д.Ушинский, СТ.Шацкий, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский 

тәрбиешілердің (мұғалімдер, ата-аналар және т. б.) жұмысында сөздің рөліне 

үлкен мән берді. Өз ойын дұрыс және әдемі жеткізе білу және оқушыларды 

үйрету – педагогикалық қарым-қатынастағы мұғалімнің маңызды міндеті. 

Отандық педагогикада педагогикалық қарым-қатынастың бейвербалды 

құралдарын пайдалану мәселесіне С.Т. Шацкий мен А.С.Макаренко  көп көңіл 

бөлді. Олар тәрбиелеуде сөздің өзі ғана емес, сонымен қатар оның айтылуы да 

маңызды екенін көрсетті. С.Т. Шацкий мұғалімдердің назарын өз талаптарының 

мазмұны туралы ғана емес, сонымен қатар олардың ұсынылу түрі мен тонына да 

көңіл бөлу қажеттігіне аударды [165]. 

А.С. Макаренко 15-20 реңкті бір сөйлемді айтуды үйренген кезде ғана 

нағыз педагог болғанын айтты. Тәрбиешінің сыртқы келбетін, мінез-құлық 

мәнерін, сөйлеу интонациясын, мимика мен пантомимиканы тәрбиеленушілерге 

әсер етудің маңызды құралы ретінде қарастыра отырып, А.С. Макаренко 

мұғалімдерді арнайы педагогикалық техникамен оқыту қажет деп санады. 
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А.В. Мудрик сөзден басқа педагогикалық қарым-қатынас құралдарының екі 

тобын қарастырады, олар: тактильді құралдар және кинесикалық тіл (ым-ишара, 

мимика, пантомимика). 

А.В.Кан-Калик педагогтардың оқушылармен қарым-қатынасының әртүрлі 

жағымсыз моделдерін атап көрсетті, атап айтқанда, қарым-қатынас – қашықтық, 

қарым-қатынас – қорқыныш, қарым-қатынас – ойын ретінде [57,с. 24-34].  

Олардың мәнін түсіну тәрбиешіге өте кең таралған қателерді болдырмауға 

көмектеседі. 

Н.Е.Щуркова жемісті қарым-қатынастың келесі жалпы ережелерін 

қалыптастырады: 

- біз тәрбиеленушілермен біргеміз сезімін қалыптастыру; 

- балалармен жеке қарым-қатынас орнату; 

- олардың өздерінің орналасу орнын көрсету; 

- бірлескен қызметтің жарқын мақсаттарын көрсету; 

- тәрбиеленушінің мінез-құлқындағы оң нәтижелерді атап көрсету; 

- өз оқушыларына үнемі қызығушылық танытуы; 

- көмек көрсету және өтініш жасау [166].  

Егер оқыту үдерісіне ойын технологияларының элементтері енгізілсе, 

қарым-қатынас процесі белсендіріледі. Жеке тұлғаны қалыптастыруда, әсіресе 

басқа тәрбие құралдарымен салыстырғанда, ойынның нақты рөлін көрсету немесе 

негізделген баға беру оңай емес. Ойын жиі нәтиже алу үшін емес, іс-әрекеттің өзі 

үшін, көңілді орындалатын іс-әрекет ретінде анықталады. Сөздіктердегі ойынның 

анықтамаларында дәл осындай мағынасы бар: «ойын – белгілі ережелер бойынша 

орнатылған ермек; ойнау – әзілдесу, көңіл көтеру, уақытты өткізу, көңілсіздіктен, 

бос жүруден арылу»; «ойнау – сергу, көңіл көтеру, әзілдесу»; «... ойын – нәтижеге 

емес, үдерістің өзінде негізделген өнімсіз қызметтің түрі».  

Ойын туралы ойын теорияларында көрсетілген: ойын артық күш жұмсау 

ретінде (Спенсер), өнімді іс-әрекетті орындауға дайындық ретінде (Грос), 

неғұрлым маңызды істердегі демалыс ретінде (Штейнталь, Лацарус) және т.б. 

Бұл теориялармен бірге көптеген ойындардың, соның ішінде ересек 

адамдардың ойындарының мәні толық түсіндіріледі. Оларды талдай отырып, Г.В. 

Плеханов жеке тұлға тұрғысынан ойын утилитарлық қызметтен жоғары деген 

қорытындыға келді. Ол – еңбекке дайындық құралы, оны меңгеру мақсатында 

ересектердің іс-әрекетін көшіру. Тарихи тұрғыдан алғанда, ойын – баланың еңбегі 

[167,с. 65-77].  

Алайда, бұл ойын туралы түсінік бізді толығымен қанағаттандыра алмайды. 

Оның үстіне, оқушы ойынының басты «өнімі» – қандай да бір өзгеріс, 

қалыптасатын жеке қасиеттерді дамыту, жеке тұлғаның белгілі бір жаңашылдығы 

болып табылады. 

Рөлдік және сюжеттік, спорттық және т. б. ойындарда оқушылар ептілікке, 

күштілікке, ақылдылыққа, қайырымдылыққа, бірлесіп жұмыс істеуге, т.б. 

қабілетті бола алады. 

Осылайша, педагог пен психолог үшін ойын жалпы сөздіктер мен 

анықтамаларда көрінгеннен өзгеше сапада әрекет етеді, бұл – тәрбиеленушінің іс-
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әрекеті, оның мотиві, елестететін немесе нақты жағдайларда елестететін 

объектілермен үдеріс немесе іс-әрекет, шындықты тануға, игеруге және қайта 

құруға бағытталған және педагогикалық процесте тәрбие құралы ретінде 

пайдаланылатын іс-әрекет. Басқаша айтқанда, бұл – тәрбиелеу құралы, онда 

педагог тәрбиеленушінің жеке тұлғасын қалыптастыру құралы ретінде оның еркін 

(ойын) қызметін елестетеді және нақты жағдайларда қолданады, жеке тұлғаның оң 

қасиеттерін дамытуға бағыттайды. 

С.Л. Рубинштейн ойын адамның қоршаған шындыққа нақты қарым-

қатынасының көрінісі болып табылады деп бекітті: «Адам ойынының мәні – 

шындыққа ұқсату қабілеті. Ойында алғаш рет көрінген адам қабілеті қалыптасады. 

Ойында бірінші рет баланың әлемге әсер ету қажеттілігі қалыптасады және 

көрінеді, бұл – ойынның негізгі, орталық және жалпы мәні» [95,с. 589].  

Я.А. Коменский сабақтағы ойынның рөлін өте жоғары бағалады. Шын 

мәнінде, ойын оқушыларды оқытуда белсендіруге, көңілсіздікті жеңуге, 

интеллектуалды және мінез-құлықтық тапсырмалардың шаблонды шешімінен 

алшақтауға, бастамашылық пен шығармашылықты ынталандыруға көмектеседі. 

М.В.Кларин шетелдік оқу практикасында кең тараған рөлдік оқу 

ойындарының (ойын-драматизация, гипотетикалық жағдайлардағы ойын-

модельдеу, ойындарды бағытталған дискуссиямен ұштастыру), имитациялық-

модельдік ойындардың (ойын-жаттығулар, ойын-иллюстрациялар, күрделі 

әлеуметтік контексте бірлескен шешімдер қабылдай отырып, күшейтілген рөлдік 

компоненті бар ойындар), сондай-ақ жаратылыстану-ғылыми және техникалық 

мәселелерді кешенді талдауды қамтамасыз ететін ойындардың және 

пікірталастардың («дөңгелек үстел», «сараптамалық топтың отырысы», «форум», 

«симпозиум») сипаттамасын береді. 

Ю.З.Гильбух сабақ-ойындарды,  іс-әрекеттің айқын мотивациясын, қатысу 

еріктілігі және ережелерге бағыну, нәтиженің белгісіздігін және әдеттегі 

сабақтармен салыстырғанда анағұрлым жоғары білім алуды, дамытуды және 

тәрбиелік нәтижеліліктің оң қасиеттерін сипаттайды [168]. Автор оларды оқу-

рөлдік және жарыстық деп бөледі. Біріншіден, қиялды барынша қосу тән. Оларды 

бірнеше түрге бөледі: 

1) оқушылардың белгілі рөлдік функцияларды-маскаларды қабылдауымен 

(«Тергеуді білгіштер жүргізеді», «Дөңгелек үстел», «Сот» және т. б. түрлері); 

2) ертегі сюжетін пайдалана отырып; 

3) қиялмен (мысалы, тарих бойынша сынақ-сабақта «Біз-альпинистер» биікті 

бағындыруымыз керек ойыны); 

4) іскерлік ойындар – көркем рөлдерді емес, кәсіби рөлдерді ойнатуға 

негізделген; кәсіби қызмет шарттары үлгілендіріледі. 

Шығармашылық ойлауды дамытатын сабақтардың ерекшеліктерінің бірі 

ойын және шығармашылық тәсілдерді қолдану болып табылады.  

«Педагогикалық шеберлік арсеналында ойын тәсілдері маңызды орын 

алады. Олардың ішінде оқушыларды әрекетке (эмоционалды-оң ұстаным жасау) 

және педагогикалық жағдайды шығармашылық, стандартты емес шешудің ең 

типтік тәсілдері бар. Кез келген педагогикалық ойын әдісі – балалар 
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шығармашылығының нәтижесі». Оқыту барысында әр алуан ойын түрлері 

қолданылады. Бірақ дидактикалық және сюжеттік-рөлдік ойындар өте маңызды.  

Л.А. Венгер әр ойынның ерекшеліктерін атап көрсетеді. Осылайша, 

автордың пікірінше, сюжеттік-рөлдік ойын құрдастарымен қарым-қатынас жасай 

білу, олармен өз ой-пікірлерімен және ниеттерімен бөлісе білу қабілеттерін 

дамытады. 

Дидактикалық ойын – оқыту тәсілі, балаға білім беру, оның іскерліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру; дидактикалық ойында орындалатын іс-әрекеттерде 

ойын нәтижесіне қол жеткізу үшін әрқашан ережелерді сақтау қажет [169].  

Дидактикалық ойындағы іс-әрекет нәтижесі балалар үшін жарыс сипатына 

байланысты тартымды болады. «Ойын арқылы әлемді тану процесінде бала нені 

көретінін және қабылдайтынын қарапайым еліктеу деуге болмайды. Ол осы 

көріністерді біріктіріп, оларды шығармашылықпен ойнатады». Сабақтардағы 

ойындар әр оқушы қатыса алатын диалогті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді, 

жаңа, стандартты емес жағдайларда пәндік білімдерді қолдану үшін жағдай 

жасайды, пәнаралық білім интеграциясына шығарады, оқушылардың ойлау іс-

әрекеті мен эмоциясының белсенділігін арттыруға ықпал етеді. 

Шығармашылық ойлауды дамыту мақсатындағы сабақтардағы ойын – бұл 

оқыту үдерісіне үнемі қосылатын қарапайым ойын, олар: 

- викториналар, басқатырғыштар және т.б.; 

- ғылыми зертхана (тарихи құбылыстарды, олардың сипаттамаларын 

зерттеу, ғылыми эксперимент әдістемесін меңгеру); 

- ғылыми-зерттеу институтының конференциялары (қоғамдық 

құбылыстарды, процестерді, заңдарды, теорияларды терең және кеңінен зерттеу). 

Іскерлік ойынға дайындық кезінде оқушылар мыналарды жүзеге асырады: 

 - ақпаратты өз бетінше іздеу; 

 - қосымша ғылыми-көпшілік әдебиеттермен жұмыс істеуді үйренеді; 

 - қажетті суреттерді орындайды; 

 - ойын кезінде пайдаланылатын атқарылған жұмыстар туралы 

шығармашылық есептер дайындайды. 

Ойынға дайындық кезінде, сондай-ақ ойын барысында әр оқушы жаңа білім 

мен іс-қимылдарды шығармашылық іздеуге тартылады. Ол баламаларды 

таңдауды, шешімді интуитивті табуды, идеяларды үнемі жаңғыртуды, өз бетінше 

шешім қабылдауды талап еткен жағдайларда болады, яғни ол бүкіл оқу процесі 

барысында белсенді болады, өйткені оған алынған ақпаратты түсіну, оны қайта 

өңдеу және сапалы жаңа нәтиже алу үшін (проблемалар, кестелер, модельдер, 

жобалар...) шығармашылық ойлауды дамытуға ықпал етеді. 

В.В. Дрозина синоптикалық синтезді шығармашылықтың компоненті 

ретінде зерттей келе, шығармашылық дербестіктің қалыптасуы мен дамуына 

тікелей әсер ететін ойындарды бөліп көрсету орынды деп санайды. Бұл ойындар 

директорлық ойындар болып табылады. Олар қаралып отырған процеске қалай 

әсер етеді? 

Қандай да бір мәселені шешу кезінде (проблемалар және т.б.) оқушы, әдетте, 

эмоциялық көріністердің аз ғана  әсерінде болады Бұл, ең алдымен, шешімдер 
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тыныш жағдайда, біреулердің тарапынан әсер етпестен қабылдануымен 

түсіндіріледі. Мұндай шешім сапасы оның дұрыстығын ғана бағалауға мүмкіндік 

береді, ал оқушының мінез-құлқына, моральдық, шығармашылық, 

психологиялық қасиеттердің көрініс табуына, қалыптастыру және дамыту 

тұрғысынан оларға дәйекті, мақсатты әсер ету мүмкін емес екенін көру мүмкін 

емес. 

Директориалды ойындардың пәрменділігі рөліне ие бола отырып, ойынға 

қатысушылар бір-бірімен өзара қарым-қатынасқа түседі: олардың көзқарастары 

сәйкес келуі мүмкін және сәйкес келмеуі мүмкін. Нәтижесінде табиғи эмоциялық 

шиеленіспен қатар өмір сүретін жағдай пайда болады, бұл біріншіден, 

қызығушылық тудырады (ынталандыру белсенді әрекет ете бастайды), 

екіншіден, оқушыларға өз білімін, эрудициясын және т.б. көрсетуге мүмкіндік 

береді, үшіншіден, ол ұжымда өз шығармашылығын көрсете білуге 

дағдыланады. Оқушыларда шығармашылық тұлғаға тән батыл, жеделдік, 

бастамашылық, белсенділік сияқты қасиеттер қалыптасады. 

Әрине, оқытуда ойындарды қолдану бірқатар проблемалар туғызады, ең 

алдымен, қарапайым оқу жұмысымен салыстырғанда ойынның оқыту тиімділігі 

аз, оның негізін білімді меңгеруге, ептілік пен дағдыны қалыптастыруға 

бағытталған оқушылардың арнайы іс-әрекетінің түрі ретінде оқу-жаттығу 

құрайды. Сонымен қатар, барлық мұғалімдер оқу ойындарымен жеткілікті 

дәрежеде таныс емес, ойын өткізуге арналған жабдықтар мен материалдар 

жетіспейді, оқушылардың жоғары белсенділігі, эмоционалдығы себебінен ойын 

барысында тәртіпті қамтамасыз ету мәселесі де маңызды болып табылады. 

Алайда, оқу мақсаттарын терең ойлау, оқу материалының мазмұнын негізді 

іріктеу және барлық оқушылардың ойынға жоғары деңгейде қатысуын 

қамтамасыз ету, негізгі рөлдерді тек қана оқу-жаттығуда  ғана емес, осы және 

басқа да мәселелерді жеңуге мүмкіндік береді. 

Соңғы онжылдықта баяу болса да, білім беру практикасына компьютерлік 

ойындар енгізіле бастады. Қазіргі уақытта көптеген сабақтарда компьютерді 

пайдалану  оқушылардың оқыту бағдарламалары бойынша жұмыс істейтін 

жағдайда да ойын элементтерін қосуға мүмкіндік береді. 

Сонымен, психологиялық-педагогикалық пәндер сабақтарында 

педагогикалық құралдарды пайдалану мәселесін қарастыра келе, біз 

төмендегідей тұжырымдар жасадық: 

 Педагогикалық құралдар оқушының зияткерлік және эмоциялық ойлау 

саласына әсер етуі тиіс. Сол кезде ғана олар студенттің дүниетанымының бір 

бөлігі ретінде шығармашылық ойлауды дамытуды қамтамасыз етеді. Сонымен 

қатар, олар кешенді түрде пайдаланылуы тиіс. 

 Педагогикалық құралдар оқушының интеллектуалдық және эмоциялық 

саласына әсер ететіндіктен, біз оқу құралдарын материалдық және идеалды деп 

бөлеміз. Бірақ материалдық және идеалд оқыту құралдары бір-бірін толықтыра 

және қолдай отырып бірге пайдаланылғанда, оқыту тиімді болып табылатынын 

ескеру қажет. 

 Тұтас педагогикалық процесс оқыту процесінің және тәрбие процесінің 
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біртұтастығы болып табылатыны туралы ережені негізге ала отырып, біз 

«педагогикалық құралдарды» білім беру процесін пәндік қолдауды 

(материалдық және идеалды құралдар), қарым-қатынас процесінде педагог пен 

студенттің қызметін және ойын технологияларының компоненттерін қамтитын 

кешен ретінде анықтаймыз. 

 Студенттердің дүниетанымының құрамдас бөлігі ретінде 

шығармашылық ойлауды тиімді дамыту үшін біз оқу сабағы деңгейінде 

педагогикалық құралдар кешенін ұсынамыз, оған келесі құрылымдық 

компоненттер кіреді: оқу құралының логикалық өзара байланысты блоктардан 

(қазіргі заманғы ақпарат блогынан, логикалық және шығармашылық 

тапсырмалар блогынан, диагностикалық блок-тестерден); құжаттық 

материалдардан; өнер құралдарынан; экрандық-дыбыстық құралдардан; 

мультимедиалық кешеннен; ойыннан; қарым-қатынастан тұрады.  
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3  СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУДЫҢ 

ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҰМЫСЫ 

 

3.1 Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың анықтау 

эксперименті 

Зерттеу мәселесі бойынша студенттердің шығармашылық ойлауы 

дамуының бастапқы деңгейін анықтау мақсатында студенттер мен оқытушылар 

арасында сауалнама жүргізілді. Біз Атырау қаласындағы Халел Досмухамедов 

атындағы Атырау университеті мен Ақтөбе қаласындағы С.Баишев атындағы 

Ақтөбе университетінің 37 оқытушысынан олардың зерттелетін мәселеге деген 

көзқарасын білу, шығармашылық ойлауды меңгеру дәрежесін анықтау, сондай-

ақ оны студенттерде дамыту ниетін анықтау мақсатында сауалнама жүргіздік 

(қосымша А). 

«Маманның кәсіби қызметіндегі табыстылығы оның шығармашылық 

ойлауының даму деңгейіне байланысты ма?» деген сұраққа оқытушылардың 

83,7%- ы айтарлықтай дәрежеде байланысты деп жауап берді, қалғандары да 

белгілі бір дәрежеде тәуелділікті растады. Алынған сұрақтардың бір бөлігі  

олардың педагогикалық тәжірибесіне қатысты болды. Сауалнамаға 

қатысушылардың 68,2%-ы студенттің шығармашылық ойлауының даму 

деңгейін орташа, 32,8%-ы төмен деп бағалады және де сұралғандардың 

барлығы дерлік  студенттің шығармашылық ойлауының даму деңгейі толық 

қанағаттандыра қоймайтындығын жасырмады. 

«Сіз сабақта студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту жұмыстарын 

жүргізесіз бе?» деген сұраққа (үнемі; кейде, қажет болған жағдайда; өте сирек; 

дамытпаймын, ол туралы  айқын түсінік жеткіліксіз) тек 5 (18,5%) оқытушы 

шығармашылық ойлауды қалыптастыруға үнемі көңіл бөлетінін, бірақ осы 

үдерісті дамытуда қолданатын барлық құралдардың тиімді бола бермейтіндігін 

атап өтті. Олардың дені  шығармашылыққа бейімді білім алушылардың жеке 

шығармашылығындағы шеберлікті дамытуға бағытталған. Тек үш оқытушы 

ғана бұл үшін студенттерді шығармашылық ойлауды дамыту субъектілеріне 

«аудару керек» деп атап өтті. Осылайша, оқытушылар студенттің 

шығармашылық ойлауын дамытудың мақсатты түрде жүзеге 

асырылмағандығын растады. 

Сұрақтардың келесі бөлігі зерттелетін феноменнің қалыптасуының 

жеткіліксіз деңгейінің себептерін талдауға қатысты болды. ЖОО педагогтары 

екі түрлі себептерді атап өтті: ішкі (басым) және сыртқы. Олар ішкі себепке 

мыналарды жатқызды: өзіне, өз күшіне сенбеу (32,3%); өзінің күшті және әлсіз 

жақтарын нашар білу (16,7%); шығармашылық ойлауды дамытудың тәсілдері, 

әдістері мен құралдарын білмеу (33,9%). Сыртқы себептер: құрдастары 

тарапынан қолдаудың болмауы (47%); оны дамытуға арналған нақты 

шарттардың жоқтығы (33,9%); шығармашылық ойлау идеалының болмауы 

(16,7%); проблема бойынша қажетті әдебиеттердің жоқтығы (18,4%); сондай-ақ 

білім беру процесін репродуктивті қызмет түрлеріне бағдарлау. 
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Сұрақтардың қорытынды бөлігі ЖОО-ның оқу үрдісіндегі студенттің 

шығармашылық ойлауының қалыптасу деңгейін арттыра алатын өзгерістерге 

қатысты болды. Шартты түрде олар төрт санатқа бөлініп, содан кейін 

психологиялық-педагогикалық шарттарды айқындауға негіз болды. Ұсынылған 

алғашқы өзгерістер студенттің шығармашылық ойлауын дамытуға ынтасын 

арттыруға қатысты болды (ойлы студенттерді ынталандыру; «спорттық» 

бәсекелестік жағдай жасау; оқу процесіне өмірмен байланысты қызықты 

ақпараттарды енгізу). Екінші ұсыныстар оқыту әдістері мен формаларын 

өзгертуге, көптеген шығармашылық тапсырмалар мен проблемалық жағдаяттарды 

енгізуге қатысты болды. Жауаптардың үшінші санаты оқытушылар мен 

студенттер арасындағы өзара қарым-қатынастағы өзгерістерді қамтыды; соңында 

студенттер мен оқытушылардың өз іс-әрекетін талдауға, яғни рефлексияға 

бағытталды. 

Біз жеке тұлғалық даму мәселесі бойынша қандай материалдарға, атап 

айтқанда студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыру, оқу 

процесінде жүгінетінін анықтау мақсатында оқытушылар тобымен бірнеше 

жеке әңгімелесу өткіздік: оқытушылар сабақтарды қандай формада өткізуді 

қалайды; студенттермен жұмыста қандай оқыту әдістерін жиі қолданады? 

Барлық оқытушыларда құрылымы, мазмұны және шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру әдістері туралы нақты және толық түсінік жоқ екені анықталды. 

Аяқталмаған ұсыныс әдістемесін пайдалана отырып, біз шығармашылық 

ойлаудың мәнін түсінудегі негізгі олқылықтарды анықтадық. Анықтамада 

мынадай қателіктер жіберілген: ұғымның түсініктемесі келтірілмеген 

(шығармашылық ойлау – бұл «шығармашылық ойлауға қабілеті», «адамның 

жаратылысқа байланысты ойлауы», «шығармашылық тұлғаға тән ойлау түрі»); 

шығармашылық ойлаудың бірнеше сипаттамасының біреуін ғана көрсету; 

тұлғалық бағыттылығын, мотивациясын және т.б. терістеу. 

Бұл бізді бірінші кезекте оқытушылар үшін шығармашылық ойлаудың мәнін 

және оны студенттерде дамыту тәсілдерін меңгеру және түсіну тұрғысынан 

бірқатар семинарлар мен дәрістер өткізу керек деген қорытындыға әкелді. Дәрістік 

сабақтарда психологиялық-педагогикалық әдебиеттерге талдау жасалып, 

оқытушылар осы мәселе бойынша жаңа жұмыстармен танысты. Семинарларда 

«Шығармашылық ойлау дегеніміз не? Қазіргі қоғамға шығармашылық ойлау 

қабілеті бар адамдар қажет пе? Шығармашылық ойлау жастар үшін құндылық 

бола ма? Неге бұл мәселеге деген қызығушылық өсіп келеді?» және т.б.сұрақтар 

көтерілді. Семинарлардың бір бөлігі шығармашылық ойлауды қалыптастырудың 

белгілі тәсілдерін меңгеруге арналған: миға шабуыл, эмпатия, эвристикалық 

сұрақтар әдістемесі және т.б. арналды. Оқытушылар жаңа әдістемелермен 

танысып қана қоймай, сонымен қатар өз тәжірибесінде олардың тиімділігі мен 

оқыту үдерісіне деген қызығушылықты арттыру қабілетіне көз жеткізді. Олар 

шығармашылық ойлауды қалыптастыруға бағытталған ашық сабақтарға 

қатысты. Бұл белгілі бір нәтиже берді: көптеген оқытушылар сабақта 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту қажет деген қорытындыға 

келді: біріншіден, мұны әртүрлі әдістермен жасау керек, екіншіден, бұл 
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үдерісте оқытылатын пәндердің мазмұнын кеңінен қолдану керек, үшіншіден, 

студенттердің танымдық қызығушылығын арттыру қажет. 

Сауалнаманың келесі қадамы студенттерге арналды. Репрезентативтік 

материал алу мақсатында біз Атырау қаласындағы Халел Досмухамедов 

атындағы Атырау университеті мен Ақтөбе қаласындағы С.Баишев атындағы 

Ақтөбе университетінің 103 студентінен сауалнама (қосымша Б), дәрістік және 

практикалық сабақтар талданды. Біз деректерді келесі параметрлер бойынша 

алдық: 

- студентті шығармашылық ойлауын дамытуға ұмтылдыру, бұл оның 

дамуының мотивациялық-құндылықты компонентінің сипаттамасы болды; 

- студенттердің шығармашылық ойлаудың мәні, оны дамыту тәсілдері 

туралы білімі интеллектуалды-танымдық компонентінің сипаттамасы болып 

табылды; 

- студенттердің проблемалық жағдаяттарды талдай білу, болжамдарды 

ұсыну және тексеру, жоспарлау және рефлексия жүргізу, мәселелерді шешудің 

жаңа тәсілін өз бетінше таба білуі – іс-әрекеттік-рефлексивтік компонентінің 

сипаттамасы саналды. 

Біз студенттердің ЖОО-да оқуға деген сыртқы мотивациясы жеңетінін 

немесе оның болмайтынын анықтадық. Шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру үшін басты ынта болып табылатын ішкі мотивацияға жаңа және 

жеке өсуін қалыптастыру мүмкіндігі (14,8%); болашақта қызықты жұмысқа 

(10,2%) жатқызылды. Шығармашылық ойлаудың дамуының деңгейін 

студенттер басым көпшілігінде орташа немесе рұқсат етілген деп бағалайды 

және 56,1% - ы оларға қанағаттанады. 

Шығармашылық ойлауды дамытуға кедергі келтіретін себептер туралы 

сұраққа студенттердің 33,2% - ы олардың ішкі сипатын атап өтеді (жалқаулық, 

қызықсыз, уақыттың жетіспеуі); басқалары - мектепті (15,1%), ЖОО мен 

оқытушыларды  кінәлайды (28,9%), құрдастарынан қолдаудың жоқтығын 

айыптайды (6,4%); қалғандары – тәсілдер мен құралдарды білмеуден көреді. 

Сауалнама нәтижелері студенттердің шығармашылық ойлаудың мәні 

туралы білімдерін көрсетті. Мысалы: Шығармашылық – бұл «адамның 

туындысы», «жасау өнері», «жаңа нәрсе жасау», «іс-әрекеттің белгілі бір түрі» 

(әрі қарай түсіндірусіз); шығармашылық ойлау – бұл «шығармашылық ойлау 

қабілеті», «шығармашылық тұлғаға тән ойлау түрі». Сауалнамаға 

қатысқандардың 46,9%-ы оның іс-әрекеттік сипатын; 28 %-ы оның жаңалығы 

мен бірегейлігін; 27,9%-шығармашылық үдерісіндегі дербестіктің 

маңыздылығын атап өтті (шығармашылық – бұл «адамның өзін көрсетуі», 

«рухани қанағаттану әкелетін заттарды жасау», «жеке адамды жетілдіру 

процесі», «өзін-өзі көрсету еркіндігі», «өзінің жеке басының қабілеті», «адам 

жанының жай-күйі»); 6,3%-ы жаңа, сондай-ақ арнайы (шығармашылық) 

іскерлікті жасауға ниет қажет деп есептейді. 

Сондай-ақ, сұраққа жауап бергендер шығармашылық ойлау туралы сұраққа 

оның бір компонентін ғана көрсетті, осыған сүйене отырып, біз жауаптарды 

бірнеше топқа бөлдік: 
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1. шығармашылық  іскерлікке қажеттілік  (міндетті стандартты емес  

шешімді табу, әрбір  мәселеге  мән  беру,  өз  іс-әрекеттері  мен   ұсыныстарын    

а лдын  ала  болжай білу, пәнді әр жағынан көре білу) / 18,9 %/; 

2. адамның жеке басының сапасы (интеллектуалдық белсенділік; зеректік; 

адамның өзін-өзі таңқалдыра білу қабілеті;  адамның өзіндік, дербестік белгісі) / 

18,1 %/; 

3. танымдық-шығармашылық мотивтерді бөлу / 10,1 %/; 

4. құндылықты  қарым-қатынас  (мейірімді қиял,  жоғары адамгершілік 

ойлау, басқа адамдардың өмірінде орын алатын нәрсе, көптеген эмоциялар 

тудыратын жаңа ойлаудың түрі) / 5,3 % /. 

Айта кетейік, сауалнамаға қатысқандардың 8,8%-ы шығармашылық ойлауды 

адамның ойлауымен байланыстырды, ал 16,9%-ы «студент де адам» деп түсіндіре 

отырып, студенттің шығармашылық ойлауы мен шығармашылық ойлауы 

арасындағы айырмашылықты көрмеді. Сұралғандардың тек 1,7 % - ы ғана 

студенттің шығармашылық ойының ерекшелігін дұрыс атап өтті, 14,9% оны тез 

және дайындықсыз сынақтармен, емтихандармен және сессиялармен, кейбіреулері 

- оқу немесе шығармашылық туралы оймен байланыстырды; 12,2% - да бұл 

сұраққа жауап болмады. Студенттің шығармашылық ойлауы –  бұл студенттердің 

өздері қалаған ЖОО-на түспеген жағдайда шұғылданатын ісі деген жауап болды. 

Мақсатты педагогикалық бақылаудағы шығармашылық шеберліктің даму 

деңгейін анықтау үшін біз 23 сабақ талдадық. Нәтижесінде студенттердің басым 

бөлігінің бастамашылдық, дербестік танытпағанын, оқытушының нұсқауынсыз 

міндеттерді шеше алмағанын, болжамдар ұсынбағанын, төмен деңшейдегі 

рефлексияны көрсетті. 

Сонымен, сауалнамалар мен сабақтарды талдау шығармашылық ойлауды 

дамыту мотивациясының кемшіліктерін, шығармашылық ойлаудың мәні 

туралы білімдерді, шығармашылық ойлауды дамытуға кедергі жасай отырып, 

студенттің барлық оқу іс-әрекетінің сипатына теріс әсер ете алатын 

шығармашылық іс-әрекетінің көріністерін көрсетті. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысының мақсаты зерттеу процесінде 

анықталған және болжамда көрсетілген психологиялық-педагогикалық 

шарттарды мақұлдаудан өткізу болып табылды: жоғары оқу орнының білім 

беру үдерісінде келесі психологиялық-педагогикалық шарттарды орындау 

барысында шығармашылық ойлау тиімді дамиды: 

- білім беру процесінің оқу іс-әрекетінің шығармашылық контекстін ескере 

отырып, студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыруда субъектілікті 

қамтамасыз ететін оң мотивацияны дамытуға бағытталуы; 

- студенттің жеке шығармашылық тәжірибесін шешуге бағытталған 

мәдени шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін 

қосымша қағидаттың басымдығы; 

- студенттің шығармашылық іс-әрекеттің өзекті мағынасын анықтауға 

мүмкіндік беретін рефлексия жасауы, мәселелерді шешу үшін эвристикалық 

тәсілдерді саналы түрде қолдануы. 
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Тәжірибелік-эксперимент жұмысының мақсатына сәйкес келесі міндеттер 

анықталды: психологиялық және педагогикалық әдістемелер негізінде 

студенттің шығармашылық ойлауын диагностикалаудың бейімделген 

әдістемесін әзірлеу және психологиялық-педагогикалық шарттардың тиімділігі 

мен олардың жеткіліктілігін эксперименттік тұрғыдан тексеру. Қойылған 

міндеттерді іске асыру келесі ретпен жүзеге асырылды: 

 «оқытушы сауалнамасы» және «студент сауалнамасы» зерттеу 

құралдарының логикалық құрылымын әзірлеу; 

 студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту диагностикасы; 

 құрылымдық-мазмұндық модельді және анықталған психологиялық-

пеедагогикалық шарттар кешенін іске асыру; 

 аралық кесінділерді жүргізу және жүзеге асырылатын білім беру 

қызметін түзету; 

 студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту бойынша тәжірибелік 

жұмыс нәтижелерін анықтауға арналған қорытынды кесінді; 

 алынған нәтижелерді өңдеу және түсіндіру, жүргізілген жұмыс бойынша 

теориялық қорытындылар мен қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысын ұйымдастыру және жүргізу кезінде біз 

педагогикалық экспериментті жүзеге асыруға қойылатын жалпы талаптарды 

көрсететін келесі қағидаттарға сүйендік: 

- педагогикалық құбылысты тұтас зерделеу принципі, ол мыналарды 

көздейді: 1) жүйелік тәсілді қолдану; 2) педагогикалық үдерісте зерделенетін 

құбылыстың орнын нақты анықтау; 3) зерделенетін құбылыстың қозғалысын 

ашу. Осы қағиданы біз педагогикалық эксперимент кезеңдерін модельдеу 

кезінде басшылыққа алдық; 

- объективтілік принципі, ол мыналарды көздейді: 1) әрбір фактіні бірнеше 

әдіспен тексеру; 2) зерттелетін жеке тұлғаның сапасын өзгертудің барлық 

көріністерін тіркеу; 3) өзінің зерттеу деректерін басқа зерттеулердің 

деректерімен салыстыру. Осы қағидатты біз анықтау және қалыптастыру 

эксперименті барысында; алынған нәтижелерді талдау және бағалау кезінде 

басшылыққа алдық; 

- тиімділік принципі. Бұл принцип – зерттеудің соңғы мақсаты. Оның мәні 

алынған нәтижелер бір уақытта, бір материалдық және қаржылық ресурстарда 

әдеттегі, стандартты жағдайларда алынған нәтижеден жоғары болуы тиіс. Осы 

қағиданы біз эксперименттік жұмысты жүргізу шарттарын жоспарлау, алынған 

эксперименттік деректерді қадағалау кезінде басшылыққа алдық. 

Эксперименттік сауалнама жүргізу және психологиялық-педагогикалық 

әдебиеттерді зерттеу негізінде, қалыптастыруэксперименттің басында 

студенттің шығармашылық ойлауын дамыту деңгейін диагностикалаудың 

зерттеу құралдарын әзірлеу міндеті қойылды. 

Эксперименттің диагностикасы екі кезеңде жүзеге асырылды. Бірінші 

кезеңде екі мәселе шешілді: а) өлшеу объектісін теориялық талдау; б) 

студенттерде шығармашылық ойлауының даму деңгейі туралы айтуға 

мүмкіндік беретін өлшемдер мен көрсеткіштерді таңдау. Бірінші тапсырманы 
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шеше отырып, біз диссертациялық зерттеудің бірінші тарауында ұсынылған 

шығармашылық ойлауды қалыптастыру моделін әзірледік. 

Екінші міндетті шешу ақпараттың негізділік көрсеткішінің мәнін көрсетеді 

– алынған ақпаратты өлшеу объектісіне барабар болған жағдайда ғана сенуге 

болады. Адекваттық қағидатына және біз әзірлеген үлгіге сүйене отырып, біз 

мотивациялық-құндылықтық, интеллекталдық-танымдық, іс-әрекеттік-

рефлексивтік компоненттерді бөлдік. Оларды бөлу үшін әдебиеттерге  талдау 

жасау, алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе мен С.Баишев атындағы Ақтөбе 

университетінің педагогика және психология мамандығы студенттеріне сабақ 

беретін оқытушы ретіндегі өз қызметіміздің тәжірибесін жалпылау негіз болды. 

Шығармашылық ойлау құрылымындағы мотивациялық-құндылық 

компоненті осы ұғымның құрылымында базалық болып табылады,өйткені кез 

келген іс-әрекетте, соның ішінде шығармашылық іс-әрекетте табыстылық 

тиісті мүдделерсіз, қажеттіліктерсіз, мотивсіз және жеке тұлғаның 

бағыттылығынсыз мүмкін емес екені анықталды. Ол біздің зерттеуде белгілі 

бір дәрежеде басқа компоненттердің дамуын болжады, себебі студенттердің 

шығармашылық ойлаудың маңыздылығын, олардың тұлғаның дамуындағы 

рөлін сезінуі оның тиімді дамуына оң серпін беруге қабілетті болды. 

Интеллектуалдық-танымдық компонент құрамына мыналар кіреді: 

адамның осы әлемде қайталанбас бірегей тұлға ретінде өзі туралы білімі, 

шығармашылық феномені, шығармашылық ойлау, оның тетіктері, құрылымы, 

шығармашылық іс-әрекетінің мәні және шығармашылық қиялдың рөлі, 

шығармашылық үдерістегі түйсігі, өзін шығармашылықтың көзі ретінде сезіну 

туралы білімі. 

Іс-әрекеттік-рефлексивтік компоненті шығармашылық деңгейде түрлі 

қызмет түрлеріне тиімді қосылу және қоршаған адамдармен конструктивті 

өзара іс-қимыл жасау іс-әрекетін қамтиды. Бұл компоненттің мазмұны 

студенттердің өзін-өзі шығармашылық тұлға ретінде және қайталанбас жеке 

тұлға ретінде жүзеге асыруға көмектесетін қасиеттерді дамыту қажеттілігінен 

туындайды. 

Келесі қадам – әзірленген өлшемдер мен көрсеткіштерге сәйкес студенттің 

шығармашылық ойлауының даму деңгейін анықтау. Студенттің 

шығармашылық ойлауының әрбір өлшемінің деңгейлерін сипаттаймыз. 

Мотивациялық-құндылық компонентінің креативтілік деңгейі студенттің 

танымдық қызығушылығының, шығармашылық ойлауға құндылық ретінде 

бағдарының болуымен сипатталады; осы деңгейдегі студенттер үшін өзін-өзі 

іске асыру қажеттілігі басқа өмірлік қажеттіліктердің арасында маңызды болып 

табылады. Эвристикалық деңгейде танымдық қызығушылықтың дамығандығы, 

студенттің шығармашылық ойлаудың құндылығын сезінуі, өзін-өзі жүзеге 

асыру мотивтерінің көрінісі, өзінің шығармашылық ойының қалыптасуына оң 

көзқарасы ерекшеленді. Ынталылық деңгейде студенттің танымдық 

қызығушылығы, өзін-өзі жүзеге асыруы мотиві жеткілікті түрде тұрақты  

сипатқа ие еместігін көрсетті, студент идеялардың алуан түрлілігін бағалайды. 

Мотивация деңгейлері өте шартты түрде берілгенін атап өту керек. Білім 
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алушыларда мақсаттардың, мотивтердің, қажеттіліктердің үйлесімі едәуір көп 

деңгейде анықталды. 

Біз студенттің шығармашылық ойлауының интеллектуалдық-танымдық 

компоненті дамуының да 3 деңгейін анықтадық. Креативтілік деңгей 

шығармашылық ойлау феномені, оның даму тетіктері мен қолайлы факторлары 

туралы тұлғаның толық және терең көріністерімен сипатталады, соның 

негізінде өзін шығармашылықтың дербес көзі ретінде қабылдау жүреді. 

Шығармашылық ойлаудың эвристикалық деңгейі дамыған студенттер өзін тек 

белгілі бір іс-әрекет түрлерінде ғана шығармашылық көзі ретінде көреді. 

Шығармашылық ойлау туралы білімі терең, бірақ жүйеге бейімделмеген, 

аяғына дейін саналы емес; шығармашылық ойлау тетіктерін әлсіз біледі. 

Ынталылық деңгей студенттері шығармашылық ойлауды дамыту тетігімен, 

құрылымымен таныс емес, шығармашылық үдерістегі интуиция мен қиялдың 

рөлі туралы  түсінігі толық емес; шығармашылық феномен туралы білімі 

жүйелене қоймаған болып сипатталынады.  

Іс-әрекеттік-рефлексивтік компонент сондай-ақ үш деңгейге бөлінді: 

креативтілік деңгей әртүрлі іс-әрекет түрлерінде шығармашылық іскерліктің 

тұрақты көрінісімен, қайшылықтарды үнемі іздеумен, ұсынылған және 

тексерілетін болжамдар негізінде шешу, рефлексияны жүзеге асырумен 

сипатталды. Тапсырмаларды орындау барысында эвристикалық деңгейдегі 

студенттер шығармашылық іс-әрекет түрлеріне басымдық беріп, оларға 

белсенді қызығушылық танытады. Олар жаңа проблемаларды қоюға қиналады, 

оларда рефлексия нашар дамыған. Ынталылық деңгей студенттері өздерінің 

шығармашылық қабілеттерін сирек көрсететінін байқатты. Эвристикалық 

операциялар мен амалдарды нашар меңгерген, олар ұсынған идеялар 

түпнұсқасымен ерекшеленбейді.  

Диагностикалық бағдарламаны әзірлеудің екінші кезеңінде студенттердің 

шығармашылық ойлауының дамуын зерттеу әдістерін таңдау жүргізілді. 

Ғалымдар шығармашылық іскерлікті зерттеу әдістерін әзірледі, бірақ 

мотивациялық-құндылықты және интеллектуалдық-танымдық компоненттерді 

сандық өлшеуге бағытталған әдістемелер іс жүзінде болмады. 

Диагностиканың негізгі құралы әзірленген қойылған міндеттерді шешуге 

мүмкіндік беретін «Студент сауалнамасы» зерттеу құралы – логикалық 

құрылымы (қосымша Б) болды.  Сауалнаманы толтыру кезінде біз құралымызға 

тікелей, жанама сұрақтар мен бақылау сұрақтарын енгіздік. Біздің өлшемдеріміз 

бен қалыптасатын сапа көрсеткіштеріміз аясында жатқан мәліметтерді алу 

мақсатында біз негізінен сұрақтардың жабық нұсқаларын ұсындық. 

Сауалнаманың мәліметтері жаппай эмпирикалық материалдың жинақталуына, 

университет тәжірибесіндегі мәселенің жай-күйін жалпы түрде ұсынуға ықпал 

ететін зерттеудің басқа әдістерімен толықтырылды: тестілеу, сараптамалық бағалау 

әдісі, мақсатты педагогикалық бақылау, әңгімелесу, зияткерлік іс-әрекет өнімдерін 

талдау. Жиынтықта қолданыла отырып, олар студенттердің шығармашылық 

ойлауын дамыту принциптерінің, заңдылықтарының, мазмұнының, 

формаларының, әдістерінің объективтілігін негіздеуге мүмкіндік берді. 
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Тәжірибелік-эксперимент жұмысында педагогикалық бақылау зерттеу 

есебін шешудің дербес әдісі ретінде және басқа әдістердің құрамдас бөлігі 

ретінде қолданылды. Объект пен зерттеуші арасында тікелей қарым-қатынас 

орнатылғанда, сондай-ақ байланыстар аралық көрсеткіштерсіз, өтулерсіз, 

индикаторларсыз жүзеге асырылғанда негізгі бақылау жүргізілді. Бақылаудың 

жалпы рәсімі мынадай кезеңдерді қамтыды: 1) бақылаудың мақсаттары мен 

міндеттерін анықтау; 2) объектіні таңдау; 3) зерттелетін объектіге аз әсер ететін 

және қажетті ақпарат жинауды қамтамасыз ететін бақылау тәсілін таңдау; 4) 

бақыланушыны тіркеу тәсілін таңдау; 5) алынған ақпаратты өңдеу және 

түсіндіру. 

Мақсатты педагогикалық бақылау үрдісі бағдарлама-хаттамамен 

жабдықталған, онда көрсетілгендер: 

 бақылау мақсаты; 

 шығармашылық ойлаудың бөлінген көрсеткіштерін бақылау, олар 

қандай жағдайда көрінеді; 

 біз әзірлеген бағдарламаның студенттердің шығармашылық ойлауын 

қалыптастыруға әсері. 

Алғашқы ақпаратты жинаудың басқа әдістеріне қарағанда, әңгіменің басты 

ерекшелігі зерттеуші мен сұралушының өзара іс-қимылы зерттеу нәтижелеріне 

әсер етеді, сонымен қатар зерттеуші әңгімелесу үдерісіне белсенді әсер етті, 

оны қажетті арнаға бағыттады. Сондықтан қарастырылып отырған әдісті 

қолдану кезінде екі тараптың өзара әрекеттесуін ұйымдастыруда оқытушының 

жеке сипаттамасы ерекше маңызға ие болды. 

Біз әңгімені дұрыс ұйымдастыру мен мұқият дайындауға ерекше мән 

бердік. Студенттермен әңгіме жүргізу барысында біз олардың жағдайын, 

бейімделу сипатын ескердік. Біз сауалнамаға қатысқан студентке еркіндік 

беруге тырыстық. Ал бұл болса сенімсіздікті болдырмауға, онымен сөйлесу 

мақсатын хабарлау, өзіне қызығушылық туғызу және шынайы жауап алуға 

мүмкіндік береді. 

Белгіленген көрсеткіштерге сәйкес даму деңгейін анықтау кезінде біз 

диагностика нәтижелерін сандық өңдеу тәсілін қолдандық, ол студенттердің 

шығармашылық ойлауының әрбір көрсеткішінің көрініс дәрежесіне қатысты 

сандық көрсеткішті анықтауға мүмкіндік береді. Зерттеуде біз мынадай сандық 

көрсеткіштерді енгіздік: «1» баллмен белгіленген көрсеткіштің дамуының 

төмен деңгейін белгіледік;  «2» баллмен орта деңгейді белгіледік; «3» баллмен 

жоғары деңгейді белгіледік. Білімді диагностикалау әдістемесін қолдану 

кезінде біз А.В.Усова әзірлеген элементтік және операциялық талдау әдістерін 

пайдаландық. 

Білім толық және беріктік көрсеткіштері бойынша бағаланды — - ұғымның 

мазмұнын толық меңгеру коэффициенті мына формула бойынша есептеледі: 

К(п) = мұнда п – ұғымның маңызды белгілерінің игерілген (дұрыс аталған және 

сипатталған) саны; N – ұғымды меңгерудің тиісті кезеңінде меңгеруге жататын 

елеулі белгілердің жалпы саны; 



113 
 

- ұғымның көлемін игеру толықтығының коэффициенті мына формула 

бойынша есептеледі: К(о) = —, мұнда п-осы ұғымның игерілген объектілерінің 

саны (осы ұғыммен қамтылған объектілер дұрыс аталады, олардың жіктеу 

белгілері дұрыс сипатталған); iV - осы ұғыммен қамтылған объектілердің 

жалпы саны; 

- практикалық әрекеттерді толық меңгеру коэффициенті мынадай 

формула бойынша есептеледі: К(р) = —, мұндағы п-игерілгендердің саны 

(дұрыс аталған және сипатталған) практикалық іс-әрекеттердің жалпы саны; N-

ұғыммен көрсетілетін практикалық іс-әрекеттердің жалпы саны; 

- игерілген ұғымдардың беріктілік коэффициенті мынадай формула 

бойынша есептеледі: If Р = -, мұнда Kt-бірінші тексеру кезінде ұғымның 

мазмұнын (көлемін, практикалық іс-әрекеттердің сипаттамасын) толық меңгеру 

коэффициенті; К2-толық игерілу коэффициенті (көлемі, практикалық іс-

әрекеті) тексеру кезіндегі ұғымдар. 

 

Кесте 8 – Экспериментке қатысқан студенттердің шығармашылық ойлауы 

дамуының деңгейін бағалау 

 

Сипаттамалары ынталылық 

(1 балл) 

эвристикалық 

(2 бал) 

креативтілік  

(3 бал) 

Мазмұнының толықтығы 0,7< К< 0,8 0,8< К< 0,9 0,9<К<1,0 

Көлемнің толықтығы 0,7< К< 0,8 0,8< К< 0,9 0,9<К<1,0 
Іс-әрекеттердің толықтығы 0,7< К< 0,8 0,8< К< 0,9 0,9<К<1,0 

Беріктігі 0,7<К<0,8 0,8< К< 0,9 0,9<К<1,0 

 

Негізгі тұжырымдамалық ой ретінде  біздің шығармашылық ойлау 

ұғымына берген  анықтама қолданылды. Біздің тұжырымдауымызша 

«шығармашылық ойлау – ынталылық, эвристикалық, креативтілік деңгейдегі 

интеллектуалдық белсенділікпен, конструктивті дербестікпен жаңаны іздеп 

ойлап табу үдерісі, ал студенттің шығармашылық ойлауы – бұл оның 

проблемаларды шешуде,  жаңаны іздеп  табуда логикалық операциялар мен 

эвристикалық, креативтілік тәсілдерді қолданудағы ынтасы, интеллектуалдық 

белсенділігі мен дербес конструктивтік іс-әрекетінің кіріктірілген сапасы (бұл 

тұжырымды анықтаманың мәні диссертацияның 1.3 параграфында жан-жақты 

негізделген). 

Студент шығармашылық ойлауын дамыта отырып,  қарама-қайшылықты 

ажыратып, мәселені тұжырымдай алады, болжамдарды ұсыну үшін 

эвристикалық операциялар мен амалдарды қолдана алады, болжамдарды 

таңдау үшін ойша эксперимент жасай алады, өз іс-әрекеттерін түзету және 

қызмет нәтижесін бағалау үшін рефлексия жасай алады [170,р. 75]. 

Студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың деңгейін анықтау үшін 

біз дербестік, ұтымдылық, жылдамдық, бірегейлік, түпнұсқалық сияқты 

сипаттамаларды қарастырдық. Дербестік студенттің тапсырманы орындау 

барысында оқытушының көмек дәрежесіне қатысты  анықталды: толық 
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дербестік; оқытушы тарапынан жетекші сұрақтарды қолдану негізіндегі 

ішінара дербестік; оқытушы тарапынан кеңестерді қолдану негізіндегі ішінара 

дербестік; дербестіктің толық болмауы. Ұтымдылық әдістер мен тәсілдерді 

жаңа жағдайға көшіру дәрежесіне қатысты анықталды: барлық жағдайларды 

толық есепке алу, бірнеше жағдайларды есепке алу, бір жағдайды есепке алу, 

ілеспе шарттарды қарау дәрежесінің болмауы. Жылдамдық ұсынылған 

болжамдардың жалпы санымен анықталды: болжамдардың болмауы; бір 

ұсыну; екі ұсыну; үш және одан да көп болжамдар ұсыну. Бірегейлігі 

проблемаға деген ерекше көзқарасты сипаттайды және пайдаланылатын 

аналогтардың кеңдігімен анықталады: басқа облыстан; аралас аймақтан; сол 

облыстан; аналогі келтірілмеген. Студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамыту деңгейі бойынша үлестіру деректерін топтастыру кезінде 

интервалдарды таңдау математикалық статистика әдістері негізінде жүзеге 

асырылды.  

Студенттердің шығармашылық ойлауы дамуының деңгейін анықтау туралы 

қорытынды жасау үшін студенттер арасында бірқатар пікірталастар мен 

диалогтар өткіздік, ол «Шығармашылық ойлау дегеніміз не?» деген сұрақты 

қамтыды. Тіпті «шығармашылық ойлау» ұғымының мазмұнын білетін студенттер 

(сауалнамада дұрыс жауап берген) танымал адамдардың, жазушылардың, 

ғалымдардың ойлау сипатын анықтау кезінде осы білімді қолдана алмады. 

Шығармашылық ойлау қабілеті бар адамның сипаттамаларының 

арасында студенттер келесілерді атап өтті: рухани бай (14,1%), өз пікірін 

қорғай білу (9,3%), білімділік (5,8%),тану қабілетінің өзгешелігі (4,9%), 

білімділік, ойдың дұрыс және әдемі мазмұндалуы, дамыған қиял, мақсатқа 

жетуге ұмтылу (3,8%-дан), сондай-ақ ой-өрісінің кеңдігі, парасаттылық, 

әзілдей білу сезімі, әсерлілік, тұйықтылық, басқаларды түсіне білу. 

Сауалнамаға қатысқандардың 29,5%-ы шығармашылықпен ойлайтын адам 

басқаларға ұқсамайды деп жауап берді, бұл айырмашылық түсіндірілмеген 

десе,  олардың  12,9%-ы олардың жасау, құру қабілетінің жоғарылығын 

көрсетті. 

Университет студенттерінің шығармашылық ойлауының  дамуы деңгейін 

бағалаудың ұсынылған диагностика эксперименттің барлық кезеңдерінде 

сынақтан өтті. Бұл бізге эксперимент нәтижелерін бағалауға ғана емес, 

студенттерді өзіне-өзі диагностикалау жүргізуге мүмкіндік берді. 

Алынған мәліметтерді мазмұнды талдау студенттердің шығармашылық 

ойлауы  дамуының жалпы деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. ЖОО-да білім 

беру осы мәселені  шешуде нақтылық танытпайды. Бұл пәндер бойынша 

сабақтарды модернизациялауға кедергі болады. Студенттер тұлғаның 

қалыптасуындағы шығармашылық ойлаудың маңыздылығын түсінбейді, 

шығармашылық ойлаудың келесі біліктері мен дағдыларының қалыптасуының 

төмен деңгейіне ие: болжамды қалыптастыру; қарама-қайшылықтарды 

айқындау және проблеманы анықтау; сұрақтар қою; шығармашылық ойлауды 

дамыту негізінде жатқан танымдық мотивация төмен деңгейде дамыған. 
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Анықтау эксперименті деректері негізінде біз келесі қорытындылар 

жасадық: 

 шығармашылық ойлаудың дамуының жеткіліксіз деңгейі қолданбалы 

сипаттағы міндеттерді шешу мүмкіндігін  және таным әдісі, танымдық іс-әрекет 

құралы ретінде осы іскерлікті пайдалануды шектейді; 

 егер студенттерде арнайы мақсат ретінде шығармашылық іскерлікті 

дамыту мүмкін болмаса, онда университеттің оқу үдерісі шеңберінде олар 

стихиялық, тиісті деңгейде қалыптаспайды; 

 мәдени шығармашылық жағдаяттарды шешуге ерекше көңіл бөлу қажет; 

 студенттердің шығармашылық ойлау деңгейін арттыру психологиялық-

педагогикалық шарттарды  жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Сонымен анықтау  эксперименті барысында біз таңдаған зерттеу мәселесі 

педагогикалық практикада өзекті болып табылатындығын және оны шешу 

студенттің шығармашылық ойлауын дамыту бойынша жүйелі, мақсатты, үздіксіз 

жұмысты талап ететінін анықтадық. 

Келесі параграф студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделін апробациялау, зерделенетін процестің 

тиімділігін арттыратын психологиялық-педагогикалық шарттарды жүзеге асыру 

нәтижелеріне арналған. 

 

3.2 Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту әдістемесінің 

мазмұны 

Диссертацияның 3.1 параграфында  негізделгендей  қазіргі уақытқа дейін 

жоғары оқу орнындағы білім беру процесінде студенттердің шығармашылық 

ойлауын мақсатты түрде дамыту (қарама-қайшылықты анықтау, проблеманы 

талдау, болжамдарды ұсыну және тексеру, мақсатты іздеу жүргізу, мәселелерді  

шешу үшін стандартты емес әдістер мен тәсілдерді және т.б. қолдану) негізінен 

дәрістер мен оларды толықтыратын семинарлық сабақтар арқылы жүзеге 

асырылғандығы байқалды. 

Біз зерттеу барысында студенттің шығармашылық ойлауын университеттің 

оқу-тәрбие  процесінде барынша тиімді дамытуды қамтамасыз ететін 

психологиялық-педагогикалық шарттарды айқындадық. Оларға  мыналар тән: 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда субъектілік, өзара 

субъектілік әрекеттестікті қамтамасыздандыру; проблемалық ісәрекеттік 

оқыту – студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың шарты 

тұрғысынан;    студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда 

педагогикалық құралдарды тиімді пайдалану (аталған шарттардың мәні 

диссертацияның 2.1; 2.2; 2.3 параграфтарында жан-жақты қарастырылып, 

негізделген). 

Осы мақсатта біз зерттелетін мәселе аспектісінде жоғары мектепке 

әлеуметтік тапсырыстың талдауын; «Педагогика және психология» білім беру 

бағдарламасы пәндерінің мазмұнының мүмкіндігін пайдалануды; болашақ 

маманның шығармашылық ойлауының мәнін қарастыруды; оның дамыған 

өлшемдері мен деңгейлік көрсеткіштерін әзірледік. 
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Эксперименттік зерттеудің қалыптастырушы кезеңінде жоғарыда 

көрсетілген психологиялық-педагогикалық шарттар аясында мынадай іс-

әрекеттер  апробациялауға арналды: 

- шығармашылық іс-әрекет процесінде субъект-субъектілік қатынастарды 

қалыптастыру; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуға мотивацияның 

бағыттылығының болуы; 

- оқытушының іс-әрекетінде өзара қарым-қатынастың демократиялық 

стилінің басым болуы; 

-  «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы пәндерінің 

шығармашылық әлеуетіне сүйену және қолдану; 

- пән сабақтарының мазмұнын проблемалық-іс-әрекеттік оқыту негізінде 

құру; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда тиімді педагогикалық 

құралдарды қолдану;  

- оқытушының өзінің шығармашылық ойлауын арттыруға дайындығы; 

- студенттерді шығармашылық іс-әрекетке қосу; 

- студенттердің шығармашылық ойлауы дамуының рефлексиясы; 

- студенттердің шығармашылық ойлауды дамыту бойынша элективті курс 

бағдарламасының болуы. 

Осы жоғарыда көрсетілгендерге негізделе отырып зерттеу барысында 

студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың әдістемесін құрастырдық 

(сурет 4). 
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Сурет  4 -  Студенттің шығармашылық ойлауын дамыту әдістемесі 

 

Қалыптастыру экспериментте аталған психологиялық-педагогикалық 

шарттарды мақұлдаудан өткізуде мынадай нәтижелерге қол жеткізу қажет: 

- оқу іс-әрекетінің шығармашылық контекстін ескере отырып, білім беру 

процесінің оң мотивациясын дамытуға бағытталуы студенттің шығармашылық 

ойлауын қалыптастырудағы субъектілігін қамтамасыз етеді; 

- мәдени шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін 

қосымша қағидаттың басымдығы арқылы студенттің жеке шығармашылық 

тәжірибесін шешуге қол жеткізуі; 

- студентке шығармашылық іс-әрекеттің өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік 

беретін рефлексия жасау, мәселелерді шешу үшін эвристикалық тәсілдерді 

саналы түрде қолдану. 

Бірінші шартты іске асыру – білім беру процесінде шығармашылық 

ойлауды қалыптастырудағы субъективтілікті қамтамасыз ететін оқу іс-

әрекетінің шығармашылық контекстін ескере отырып, оң мотивацияны 

дамытуға бағытталуы – бұл үдеріске студенттің де, оқытушының да белсенді 

қатысуын және жеке қызығушылығын болжайды. 
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Танымдық қызығушылықтың жандануы студенттің танымдық іс-әрекетінің 

тәжірибесін, олардың ой-өрісін, ішкі көзқарастарын және ұмтылыстарын ескере 

отырып және контекстінде қамтамасыз етілді. Кейбіреулер пән олимпиадаларына, 

викториналық байқауларға және т.б. қатысқан кезде мақтаныш пен қуаныш 

сезімін бастан кешірді. Элективті курс сабақтарында олар бұл туралы барлық 

студенттерге айтып, шығармашылық кездесулерді, олимпиадаларды, зияткерлік 

кештерді ұйымдастыра білді. 

Бірінші шартты  жүзеге асыру барысында біз танымдық қызығушылықты 

белсендіретін келесі тәсілдер мен әдістерді қолдандық: 

1.Тапсырмаларға жеке мағына беру. Бұл ұсынылған мәселелер студенттің 

кәсіби қызығушылықтары мен өмірлік тәжірибесімен байланысы арқылы 

қамтамасыз етілді; тапсырманы шешу нұсқасын таңдау: ауызша хабарлама, 

жазбаша әңгіме, өлең, сурет түрінде ұсынылды. 

2. Тапсырмаларды көрсетудің ерекше және қызықты түрлері: тақырып 

бойынша көбірек қызықты сұрақтар қой; өлең, ән, очерк, трактат, сұхбат, 

кроссворд, ойын, викторина құрастыр; өз тарапыңнан оқу құралдарын 

(тапсырмалар, тесттер жинағы, тест тапсырмаларын орындау алгоритмдері, 

жадынамалар, тесттер) құрастыр. Мысалы, «Психологиядан ең фантастикалық 

оқулық ойлап табыңыз» тапсырмасына студенттер ұялы телефон түріндегі 

«сөйлейтін» оқулық ұсынды, онда теорияны әзіл түрінде баяндау, анықтамалар  

ән түрінде жүзеге асырылады (Кербез Р.), «жүйке жүйесін тыныштандыратын 

және оқуды баптаушы жасанды интеллект пен механизмді электронды 

компьютерлік кітап» (Айгүлім К), «беттердің орнына  түймелері ғана бар 

оқулық, ал ақпарат  сымдардың көмегімен миға жіберілдеді» (Салима X.).  

3. Келесі тапсырмаларда көрініс тапқан эмпатияны қабылдау: «пи» 

санының атынан әңгіме жазу, педагогикадан жарнамаларды сахналау, әдеби 

кейіпкерлер тұрғысынан тапсырмаларды шешу процесін сипаттау.  

Тапсырманы мәтіндік және мәтіндік емес тәсілдермен ұсыну. Бұл ретте 

студенттердің түрлі иллюстрацияларды, кестелерді, сызбаларды, графиктерді 

және т.б. қабылдау ерекшеліктері ескеріледі. Шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру тәсілдерінің бірі шығармашылық міндеттерді шешуге үйрету 

болып табылады. 

Оқу-жаттығудың оң мотивациясын қалыптастырудың әртүрлі тәсілдерін 

пайдалана отырып, біз сыртқы, тіпті қолайлы жағдайлар оқу-жаттығудың 

мотивациясына тікелей емес, тек студенттің өзінің ішкі көзқарасы арқылы ғана 

әсер ететінін ескердік. Қызығушылық пен мотивацияның диалектикалық өзара 

іс-қимылы туралы есте ұстай отырып (қызығушылық басым мотив ретінде 

болуы мүмкін), біз студенттердің өзін-өзі тану бойынша ішкі жұмысын сендіру, 

түсіндіру және ынталандыру арқылы, шығармашылыққа деген 

қызығушылығын дамыту арқылы өзін-өзі таныту арқылы тікелей әрекет еттік. 

Біз шығармашылық ойлауға ашық, белсенді, тұрақты және саналы көзқарасты 

қалыптастыруға бағытталған табыс жағдайларының жүйесін қарастырдық. 

Студенттердің ішкі мотивациясын дамыту үшін біз «ойын – білім», «ойын 

– қатынас», «ойын – іс» мәселелі ойындарды пайдаландық. 
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Осы ойын түрін ұйымдастыру кезінде біз келесі аспектілерді ескердік: 

- ойынға қатысушыларда заттар әлеміне, табиғатқа, социумға, өзіне және 

басқаларға рефлексивті қарым-қатынасты қалыптастыру; 

-  тұлға үшін субъектілі-маңызды коммуникативтік жағдайды құру; 

-  шығармашылық, ынтымақтастық, өзара көмек көрсетуді талап ететін 

қарым-қатынастарды ұйымдастыру. 

Мысалы, арнайы курс аясында  «Психология керек пе?» ойын – қатынасы 

жүргізілді. Дайындық кезеңінде ойын атауын көрсеткеннен кейін студенттер 

осы тақырыпқа қатысты ой қозғап, әдебиеттермен танысып, жақындары мен 

таныстарынан пікірлерімен бөлісуді сұрады. Ойынның басында ақпарат 

беруші, пікірлестер, қарсылас, оппозиционерлер рөлдері таратылды. 

Студенттерден таңдаған рөлдерді ұстану сұралды. Бұл жағдайда оларға белгілі 

бір фразалар көмектесті. 

Қарсылас: «Мен сізді дұрыс түсіндім бе?» «Кешіріңіз, бірақ мен сіздің 

пікіріңізбен келіспеймін», «Мен сіздің пікіріңізді құрметтеймін, бірақ оны 

бөліспеймін», «Иә, бірақ...», «Сөзсіз, дегенмен ...». 

Оппозиционер: «Кешіріңіз, егер менің пікірім сізді таң қалдыратын болса», 

«мәселені екінші жағынан қарайтын болсақ?», «Стереотиптерден арылайық 

және ... », «Ал егер мен өз ойымды нақтылайтын болсам...?» 

Пікірлестер: «Мен сіздің пікіріңізбен келісемін...», «Мен сіздің 

көзқарасыңызды бөлісемін және ...», «Мен сіздің пікіріңізге қосыламын және 

қосқым келеді ...», «Мен бұл ойды қолдағым келеді, себебі ...», «Бұл қызықты, 

өйткені...», «Мұнда бір нәрсе бар...», «Бұл туралы ойлану керек ...», «Мен 

жалғастырғым келеді...». 

Информатор: «Менде бұл туралы қызықты ақпарат бар», «Маған қосуға 

бола ма?...», «Сіз білесіз бе, бұл ...», «Бұл туралы пікір бар...», «Ақиқат 

жеңеді...». 

Өткізілген жұмыстың оң нәтижесі студенттердің эмоциялық көңіл-күйін, 

психикалық белсенділікті, оқу іс-әрекетіне қызығушылықты, жаңа білім алу 

үдерісіне құндылық ретінде қарауын айқын арттыру болғаны байқалды. Өз 

қызметінде табысты болуды уайымдау қызметтің жаңа, неғұрлым күшті 

мотивтерін қалыптастырды, өзін-өзі бағалау деңгейін өзгертті, өзін-өзі жүзеге 

асыруға, «өзін-өзі жетілдіруге» ұмтылысты тудырды. 

Жоғарыда аталған тәсілдер мен әдістер студентті өзінің эмоционалдық 

қанықтығымен, қызықтығымен, ерекше қасиеттерімен қызықтырған 

психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша оқу материалын қосуды болжады, 

оларға жұмыс мазмұнында жеке мәнді мағынаны көруге, оқыту процесінің өзіне 

қызығушылығын оятуға, құбылыстардың немесе объектінің мәнін тереңдете 

түсуге, шығармашылық ойлауды қалыптастыруға ұмтылысты оятуға мүмкіндік 

берді. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың тағы бір құралы  

студенттердің жеке шығармашылық тәжірибесін алуға бағытталған мәдени 

шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін қосымша 

қағидаттың басымдылығы белгіленген. Қосымша қағидатқа сәйкес, 
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шығармашылық ойлау әрқашан логикалық және интуитивті, ұғымдық және 

бейнелі, өнімді және репродуктивті диалектикалық қарама-қайшылықты 

қамтиды. Бұл қағидатты іске асыру құбылыстар мен фактілерді сабақтарда 

тұтас зерделеуден тұрды, бұл олардың рационалды-логикалық және 

эмоциялық-бейнелі мазмұнын синхронды өзара байланысты ұғындыруды 

білдіреді. Сабақ барысында оқытушы келесі амалдарды қолданды: 

жаңалықтарды, Заңдарды, ережелерді дербестендіру және оларды белгілі жеке 

тұлғалар тарапынан бағалау; ашылымдар мен өнертабыстардың тарихи болуы; 

жетістіктерді  адамгершілік, ізгілік тұрғысынан қарау; жақын және ұзақ 

мерзімді даму перспективаларын талдау. 

Мәдени шығармашылық жағдаят деп студент тікелей қабылдайтын, оны 

еркін шығармашылыққа итермелейтін және оның кәсіби-тұлғалық қалыптасу 

үдерісіне елеулі әсер ететін жағдайларды түсінеміз. Оны құру және дамыту 

процесі уақыт пен кеңістікке байланысты созылды. Бұл шарттардың айрықша 

белгілері: аяқталмағандығы, шешімнің ашықтығы; көптеген мәселелерді 

көтермелеу; жауапкершілік пен дербестікті ынталандыру; дербестікке назар 

аудару; рұқсат ету атмосферасын қамтамасыз ету (теріс сезімдер мен 

уайымдарды білдіру еркіндігі); ойлармен және заттармен әрекет ету 

мүмкіндігін беру; студенттерде қоршаған ортаның қасиеттеріне назар аударуды 

тәрбиелеу болып табылады. 

Шығармашылық ойлауды дамытуға бағытталған мәдени шығармашылық 

жағдаяттарды  құрастыру кезінде біз шығармашылық ойлаудың жүру сипаты 

туралы білімдерді қостық. Сабақтың бір бөлігі студенттердің шығармашылық 

ойлауы, шығармашылық қызметі, оның өзіндік ерекшеліктері, шығармашылық 

түрлері, тұлғаның дамуы үшін шығармашылықтың маңызы, тұлғаның 

шығармашылық ойлауын дамытатын қасиеттері туралы түсінігін нақтылауға, 

кеңейтуге бағытталған. Бұған мынандай сұрақтарды енгізу ықпал етті: Сіз 

өзіңізді шығармашылық тұлға деп санайсыз ба? Бізді қоршаған адамдардың 

кімдер шығармашылық ойлауға ие, неге? Шығармашыл адамға тән мінездің 

ерекшеліктері қандай? Адам жаңа ештеңе жасамаса да, шығармашылық 

ойлауды игере ме? Өз тезисіңізді әдебиеттен, өнерден, ғылымнан, өмірлік 

тәжірибелерден мысалдармен дәлелдеңіз. 

Конструкцияланатын мәдени шығармашылық жағдаяттардың әртүрлі 

деңгейде болуы барлық студенттердің шығармашылық қабілеттерінің 

қалыптасу деңгейіне қарамастан шығармашылық ойлауын белсендіруге 

мүмкіндік берді. Жағдайдың мазмұны қажетті материалдың көп көлемін 

пайдалану немесе шешім кезіндегі стандартты емес тәсіл есебінен біртіндеп 

күрделенді. 

Бірінші деңгейдегі мәдени шығармашылық жағдайлар (Сократтық диалог, 

таңдау, түйсіну, өз бетінше ойлауға ынталандыру, өзін-өзі бағалау жағдайлары) 

оқытушы үлгі бойынша меңгерген студенттердің шығармашылық қызметін 

қабылдауға бағытталған. Студент мұндай жағдайларда басқалардың 

шығармашылығын бағалай отырып, мазмұнға, шешімге өз көзқарасын білдіре 

отырып, белсенді орындаушы рөлінде болды. 
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«Сократтық» диалогте қарама-қайшылықтардың байланысын өрістету 

үшін біз келесі алгоритмді пайдаландық: 1) студенттерді қандай да бір 

диалектикалық құбылыс туралы екі мүмкін болатын қарама-қарсы пікірлердің 

бірін тұжырымдауға жеткізу; 2) біріншіге қарама-қарсы пікір айту үшін жағдай 

жасау; 3) қарама-қарсы пікірлердің қақтығысуына студенттердің назарын 

диалектикалық мәселе ретінде бекіту; 4) құбылыс туралы қарама-қарсы 

пікірлердің бірлігін ұғыну. 

Диалог нәтижесінде студенттер құбылыстың екі қарама-қарсы 

бағалауының объективтілігін және әрқайсысының бір жақты түсінігін, 

басқасымен байланыссыз түсінуге келді. Біздің жұмысымызда Сократтық 

диалог математикалық проблеманы шешу кезінде қолданылды: бір нүкте 

арқылы бірнеше параллель түзу жүргізуге бола ма. Диалогтің нәтижесі 

студенттердің жауаптың екі жақтылығын түсінуі болды: егер біз Евклид 

геометриясын ұстансақ, онда жауап теріс; егер Лобачевский геометриясын 

қолдансақ, онда жауап оң. 

Келесі деңгей – диалектикалық диспуттар. Олар студенттерді 

оқытушымен бірге белсенді шығармашылық іс-әрекетке қосып, жеке 

шығармашылық тәжірибе жинақтауға шақырды. Студенттер болжамдар ұсына 

бастады, оларды тексеріп, осы жағдайда ең ұтымды идеяларды таңдап алды. 

Диалектикалық диспуттар  қандай да бір зерттелетін сұраққа, құбылысқа 

қарама-қарсы көзқарастары бар студенттер тобын анықтауға мүмкіндік берді; 

өз пікірін айтуға, қорғауға мүмкіндік берді; әрбір позицияның негізділігін, 

олардың дұрыстығы мен жеткіліксіздігін атап өтті; проблеманы диалектикалық 

шешу үшін позицияларды біріктіруді ұсынды. 

Диалектикалық диспуттың мысалы мәдени шығармашылық жағдаят болуы 

мүмкін: Сіз қалай ойлайсыз, психология бізді шындықтан алып тастай ма 

немесе оған жақындата ма? Дискуссия нәтижесінде студенттер математика 

шындықтан абстракцияны алып тастайды, бірақ бұл шындықты жақсы 

түсінуге, оны тануға әкеледі деген пікірге келді. 

«Шығармашылық» немесе парадокс жағдайлары (жағдайлардың үшінші 

тобы) студенттерді басқа шешімдер іздеуге, жаңа деңгейдегі жағдайды 

дамытуға, жаңа мақсаттар қоюға итермелейтін проблеманың ашық, түбегейлі 

шешілуіне жол бере отырып, шығармашылық ойлау қабілетін өз бетінше 

көрсетуге мүмкіндік берді. 

Парадокс жағдайлары ұйым оқытушысынан оқу материалында өзінің 

терістеуіне анық болатын ережелерді іріктеуді талап етті; студенттерге 

мәліметтерді өздігінен терістеуді ашатын тапсырмаларға  диалектика-

логикалық құрылымдарды қосуды; толық көлемде жойылмайтын парадоксалды 

қайшылықтарды ойлауды бекітуді талап етті (ежелгі грек парадоксы: қозғаушы 

жебе қозғалмайды). 

Мәдени шығармашылық жағдаяттарды көп жағдайда оқытушы әдейі 

жасайды және құрастырады. Біз өзіміздің тәжірибелік-эксперимент 

жұмысымызда оның құрылуы бойынша жалпы кезеңдерді бөлдік: 

1. Сабақта жағдайды қолдану мақсатын тұжырымдау. 
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2. Қандай да бір жағдайды жасаудың мақсатқа сай болатын сабақ 

кезеңдерін анықтау. 

3. Оқу материалының нақты мазмұнын анықтау, оны зерделеу кезінде 

мәдени шығармашылық жағдаятты қолдану. 

4. Әзірленген тапсырмалардың студенттердің мүмкіндіктеріне сәйкестігін 

анықтау үшін шығармашылық тапсырманы алдын ала талдау. Бұл ретте 

мыналарды ескеру қажет: студенттердің танымдық қызығушылықтары мен 

қажеттіліктері, оларда тірек білімі мен біліктерінің болуы; шығармашылық 

ойлаудың дамуы; ұжымдық қызмет дағдылары тобында қалыптасуы. 

5. Оқытушының таңдаған шығармашылық тапсырмаларын барлық белгілі 

тәсілдермен шешу. 

6. Шығармашылық тапсырмаларды түпкілікті таңдау. 

7. Сабақта мәдени шығармашылық жағдаяттарды тиімді пайдаланудың 

жеке бөлшектерін ойластыру: студенттерді болжамдарды ұсынуға 

ынталандырудың әдістері мен тәсілдерін таңдау; жағдайды шешу үшін талап 

етілетін уақытты есептеу; осы жағдайда студенттердің іс-әрекет 

бостандығының дәрежесін анықтау, шығармашылық тапсырмаларды шешу 

нәтижелерін талдау мен бағалаудың критерилері мен тәсілдерін әзірлеу. 

8. Сабақ барысында мәдени шығармашылық жағдаятты құру үшін оңтайлы 

сәтті анықтау. 

9. Оқытушының өзінің жобалық әзірлемелерін іске асыруы. 

10.Мәдени шығармашылық жағдаятты пайдалану тиімділігін талдау және 

бағалау. 

Оқытушының мәдени шығармашылық жағдаятты әзірлеуді іске асыруы да 

кезең-кезеңмен жүргізілді. 

Бірінші кезеңде біз студенттер үшін және өзіміз үшін шешімі белгісіз ашық 

тапсырма немесе проблема құрастырдық. Шешімнің тиімділігі артқанда және 

топта білім беру шиеленісі құрылған кезде, тапсырманы орындау арқылы 

студенттер өз белсенділігін білдіреді, ал тапсырманы тұжырымдау проблеманы 

ұжымдық талқылаудың нәтижесі болады. 

Мәдени шығармашылық жағдаятты шешудің басты кезеңі – студенттерге 

білім беру өнімін құруы. Ол үшін әрбір студентке туындаған немесе жасалған 

жағдайды (тапсырманы) өзі шешуге уақыт берілді. Біз оқытушыдан кез-келген 

оқу нәтижесіндегі шығармашылық белгілерін көре білу, білім алушыларға 

басқа студенттер қабылдайтын түрге дейін өнім алуға көмектесу білігін талап 

етуін атап өттік. Содан кейін студенттер өз нұсқаларын көрсетті: анықтамалар, 

символдар, жобалар, әңгімелер, ауызша хабарламалар, көрмелер, жазбаша 

рецензиялар және т.б. Білім беру өнімдері көрсетілгеннен кейін мәдени-тарихи 

аналог – картиналар, нұсқалар, заңдар, теориялар, дефинициялар, ғалымдардың 

пікірлері, оқулықтардан алынған мәліметтер, өздерінің білімі мен ұсыныстары 

енгізілді. 

Қорытынды кезеңде студенттік және мәдени-тарихи білім беру өнімдерін 

салыстыру, жіктеу жұмыстары жүргізілді. Мәдени шығармашылық жағдаятты  
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талдау ұжымдық тұрғыда құрылған білім беру өнімдерін анықтаумен және 

белгілеумен аяқталды. 

Біздің зерттеуіміз мәдени шығармашылық жағдаяттарды шешу барысында 

«мен» ресурстары (зияткерлік және тұлғалық стереотиптер) мен жағдайдың 

шарттары мен талаптарының бірегейлігі арасында қарама-қайшылық туындағанын 

растады. Студенттің жеке және интеллектуалды дамуы аталған қарама-қайшылықты 

шешу және өз бетінше жеңу арқылы жүргізілді. Сарапшылар бұл жағдайды жеке 

тұлғаның өзін-өзі қайта құруы және студенттердің ойлауын «қайта құруы» (ол үшін 

міндетті шешуде «өз тәсілінің» маңыздылығын өзектендіру, анықталған 

қиындықтарды және оларды алып тастаудың табылған тәсілдерін сезіну) деп 

белгіледі. Бұл кріктірілген үрдістерді жандандырды, студенттерді жаңа 

шығармашылық ізденіске, таным тәсілдеріне итермеледі. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысы барысында оқытушы мәдени 

шығармашылық жағдаяттарды жобалау және құру кезінде келесі факторларды 

ескеру қажет екені анықталды: 

- студенттердің шығармашылыққа дайындығы (сабақта мәдени 

шығармашылық жағдайларды қолданар алдында, шығармашылық іс-әрекет 

элементтеріне үйрету қажет); 

- мәдени шығармашылық жағдайларды құрудың педагогикалық 

мақсаттылығы (сабақтың қай кезеңінде және мазмұнын зерттеу кезінде мәдени 

шығармашылық жағдайларды пайдалану тиімді және орынды болатынын 

анықтау қажет); 

- іс-әрекеттің табыстылығы (шығармашылық тапсырмаларды ұсына 

отырып, оқытушы студенттің жеткілікті білім, білік көлеміне, оларды табысты 

шешу үшін қажетті ақпарат көздеріне ие екеніне сенімді болуы керек); 

- студенттердің өз қателіктерінен қорғалуы (студенттер сәтсіздікке құқығы бар 

екеніне сенімді болуы тиіс, ал оқытушы студент қызметінің барлық процесін 

талдап, қате жіберілген кезеңді табу, сәтсіздік себептерін дұрыс түсіндіру және 

міндетті түрде студенттің дұрыс жасағанын атап өту қажет); 

- жағдайды шешу нәтижелерін бағалау (соңғы нәтижені бағалау ғана емес, 

студенттің және оқытушының іс-әрекетінің барлық жиынтығын талдау өте 

маңызды). 

Мәдени-шығармашылық жағдаяттарды шешу тәжірибесін арттыру кезінде 

оқытушының жұмысы келесідей аяқталды: 

1. Студенттің мақсаттарды, міндеттерді және оларды шешу құралдарын өз 

бетінше таңдауға ұмтылысын ынталандыру (үлкен және жеке мәселелерде). 

Жаңа тақырыпты зерделеудің басында біз студенттермен алдағы жұмыстың 

белгілі бір жоспар бойынша мақсаттарын анықтадық. Мысалы: 

- өз мақсатының мәнін анықтау («Ықтималдық теориясы»); 

 пәннің мақсатына қатысты өз қызметінің болжамды нәтижесінің 

бейнесін ұсыну (тақырыпты зерделегеннен кейін мен (студент) ықтималдықтар 

теориясы бойынша есептерді шеше алатын боламын, негізгі формулалар мен 

теоремаларды үйренемін); 
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 мақсаттарды вербалды (ауызша) тұжырымдау (негізгі ұғымдарды 

үйрену және ықтималдықтар теориясы бойынша тапсырмаларды орындауды 

үйрену); 

- мақсатқа қалай жетуге болатынын көру және болжау (лекцияларға, 

практикалық сабақтарға қатысып, үй тапсырмаларын орындаймын, теорияны 

үйренмін); 

- мақсатқа қол жеткізу үшін құралдардың болуы (дәрістер мен 

практикалық сабақтар барысында жазулар, оқулықтар, қосымша әдебиеттер). 

2. Сабақтарда "ашық түрдегі" тапсырмаларды негізгі сабақтардан кейін 

көрсету. Осындай тапсырмаларды орындау кезінде тек табысты ("өте жақсы" 

деген баға) бағаланады. Осындай тапсырмаларды орындамағандар, ол өте 

жақсы баға алмайды, бірақ міндетті тапсырманы орындағаны үшін баға 

төмендемейді. 

3. Шығармашылық ұстанымды қалыптастыру. Оларға келесілер есебінен 

қол жеткізілді: 

- өз күшіне сенімділікті қалыптастыру, тапсырманы шешу қабілетіне сену. 

Өз жұмысымызда біз студенттердің назарын күрделілікке және сонымен қатар 

тапсырмалардың қол жетімділігіне үнемі аудардық; «Мен жасай аламын» 

ұстанымы ең болмағанда мәселені шешуге қадам жасауға жетелейді; 

- оң эмоцияларға арналған тіректер (таңдану, қуаныш, ризашылық, 

табысқа жету үшін уайымдау және т. б.); 

- қызығушылықты қолдау. Кез келген жаңа материалды түсіндіру кезінде 

біз осы жаңа білімнің шегін табумен және танымнан тыс жататынын 

анықтаумен аяқтадық; 

- студенттердің интуициясы мен қиялын дамыту. Мысалы, «Автопортрет» 

әдісі қолданылды: суреттің көмегімен студент өзі туралы ең маңыздысы «өзі 

мүлдем білмейтін» адамға айтып берді, сонымен қатар өзін кез келген түрде 

бейнелеуге болады, адамды, затты, абстрактілі фигураны, сызбаны және т. б. 

суретін салу арқылы, содан кейін түсініктеме берді. 

- әртүрлі түрдегі есептерді шешудің арнайы эвристикалық тәсілдерін 

оқыту («Миға шабуыл штурмы»; «егер солай  болса ...» әдісі; синектика әдісі; 

эвристикалық зерттеу әдісі; ережелерді құрастыру әдісі; агглютинация әдісі; 

морфологиялық жәшік әдісі; норма шығару әдісі); 

- шығармашылық ойлауды қалыптастыру үшін әзірленген жаттығулар мен 

техникаларды қолдану (қосымша В); 

- сұрақтарға бағдарлау. Мысалы, дәріс оқу кезінде біз студенттерден 

оқытушы жауап бере алмайтын тақырыпқа сұрақтар жасауды сұрадық, ол 

міндетті түрде ең қызықты және ерекше болу керектігін атап өттік. 

Біздің жұмысымызда студенттерді ғылым мәселелерімен және оларды 

шешудің ықтимал жолдарымен таныстыру кезінде проблемалық баяндау әдісі 

жиі қолданылды. Мұндай әдістер оқытудың келесі ұйымдастыру түрлері 

арқылы жүзеге асырылды: 
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 студенттердің болашақ мамандығының пәндік және әлеуметтік 

аспектілерін көруге мүмкіндік беретін мәдени шығармашылық жағдайларды 

модельдеу негізі болып табылатын проблемалық дәріс; 

 біреуден басқа түпнұсқаның барлық негізгі қасиеттерін көрсететін 

ғылыми семинарлар мен пікірталастардың имитациясы: талқыланатын мәселе 

шешіліп, оның шешімі ғылымда қабылданды; 

 оқытушының басшылығымен орындалатын тапсырмалардың 

қиындықтары мен проблемаларының біртіндеп өсуі негізінде студенттердің 

өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістемесі негізге алынған проблемалық, 

зерттеу сипатындағы зертханалық-тәжірибелік сабақтар; 

 проблемалы сипаттағы зертханалық-практикалық сабақтар принципінің 

негізінде ұйымдастырылатын аудиториядан тыс уақыттағы өзіндік зерттеу 

жұмыстары. 

Проблеманы баяндау барысында студенттермен диалогтік қарым-қатынас 

орнатуға және «ашық контекст» қамтамасыз етуге ұмтылдық. Ол үшін келесі 

ұсыныстар қолданылды: «салыстыр», «дәлелде», «ең бастысын бөл», «таңдау 

жаса және оны дәлелде», «өз нұсқаңды ұсын», «түсіндір және қорытынды 

жаса». Шығармашылық қарым-қатынас шығармашылық жобалар мен 

тапсырмаларды қорғау кезінде, зерттеулер мен эксперименттерді жүргізу 

кезінде, проблемалық мәселелер мен жағдаяттарды шешу процесінде, 

пікірталастарда айқын көрініс тапты. Мұндай оқыту стилінде олардың қызметі 

ішінара-ізденіс, ізденіс, проблемалық және тіпті зерттеу сипатында болды. 

Проблемалық- іс-әрекеттік оқыту тәсілін іске асыра отырып, біз 

студенттердің оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруға тырыстық, олар 

фактілерді талдау негізінде оқу қиындықтарын өз бетінше шешуге, жалпылау 

және қорытынды жасауға, жаңа жағдайда алған білімдерін қолдануды көрсете 

отырып, заңдарды, ұғымдарды, ережелерді тұжырымдауға бағытталды. Бір 

жағдайда біз студенттердің қызығушылығын оятып қана қоймай, 

педагогикалық тапсырманы, жағдайды өздері шешуді жолға қойдық, 

басқаларында студенттердің  өзіндік жұмысына басшылық жасадық. 

Егер студент қарама-қайшылықты тауып, мәселені тұжырымдай алмаса, 

одан шығармашылықты күту, жаңа мәдени құндылықтарды құру пайдасыз 

деген пікірді ұстандық. Сондықтан студенттерді мәселелерді тұжырымдауға – 

нақты пәндік жүйелердің қызметінде жоғарыда аталған топтардың әрқайсысы 

бойынша мүмкін болатын қиындықтарды бөлуге үйрету бойынша мақсатты 

жұмыс жүргізілді. 

Қарама-қайшылықтарды табуға үйрету үшін біз қате әдісін қолдандық. Ол 

қателер бойынша қалыптасқан теріс қарым-қатынасты өзгертуді болжады. Қате 

қарама-қайшылықтар, феномендер, ережелерден алып тастаулар жалпыға ортақ 

қабылданған қарама-қарсы тұруда пайда болған жаңа білімдердің көзі ретінде 

қарастырылды. Қатеге назар аудару тек оны түзету мақсатында ғана емес, оның 

себептерін, оны алу тәсілдерін анықтау үшін де болды. Қатенің «дұрыс» өзара 

байланысын табу студенттердің эвристикалық қызметін ынталандырды,оларды 

кез келген білімнің салыстырмалылығы мен вариативтілігін түсінуге әкелді. 
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Студенттерге «Ғылым және өмір», «Білім – күш», «Психология және 

педагогика», «Ғылым және дін» газеттерінен, журналдардан, ғылыми-көпшілік 

әдебиеттерден мәселелерді өз бетінше тұжырымдауға үйрету үшін мәтіндер 

ұсынылды, өйткені мұндай мәтіндердің өзіндік ерекшелігі адамдардың, 

техникалық құрылғылардың, тірі организмдердің қызметінде туындаған 

қиындықтарды сипаттау және осы қиындықтарды жеңу тәсілдері келтірілген. 

Содан кейін студенттерге келесі мәселелер ұсынылды: балаларға арналған жаңа 

логикалық ойын ойлап табу; «Шексіздік» тақырыбы бойынша суреттің сюжетін 

бейнелеу, педагогика пәнінен электронды анықтамалық жасау. 

Бірлескен жұмыста мәселелерді тұжырымдау алгоритмі әзірленді: мәтінді 

оқу және онда қандай қиындықтар туралы айтылғанын анықтау; проблеманың 

түрін анықтау: 1) жүйенің қызметін ұйымдастыру проблемалары; 2) жүйенің 

теріс әрекетін бұзу проблемалары; 3) жүйенің оң әрекетін күшейту 

проблемалары; 4) параметрлерді өлшеу және жүйелерді табу проблемалары; 

проблеманың шартын келесі схема бойынша қалыптастыру: жүйенің қызметі 

оң нәтижеге алып келеді, бірақ қиындықтарды жою қажет (қандай 

қиындықтарды жою қажет екендігі көрсетіледі). 

Тұтастық қағидатына сүйене отырып, студенттерді проблемаларды 

шешуге үйрету үшін (жүйе қызметінде пайда болған қиындықтарды жеңу 

тәсілін табу) біз операциялардың келесі реттілігін пайдаландық: 

1) олардың арасындағы өзара байланысты жақсарту үшін құрылымдық 

элементтердің орналасу тәртібін өзгерту; 

2) жүйе элементтерінің өзара іс-қимылын келісу; 

3) жүйенің бір немесе бірнеше элементтерінің басқарылуын арттыру 

(жұмыс және бақылау жүйелерінің бірлесіп жұмыс істеуі, жүйенің бақылаудағы 

жұмысы, жүйенің дербес жұмысы); 

4) жүйенің бір немесе бірнеше элементтерінің құрылымын өзгерту; 

5) жаңа функцияларды орындайтын бір элементті немесе бірнеше 

элементті енгізу; 

6) жүйені ұқсас немесе кез келген басқа жүйемен біріктіру; 

7) жаңа функцияларды орындау үшін бір немесе бірнеше элементтерді 

дербес жүйеге түрлендіру. 

Мәселелерді қалыптастыру және шешу үшін біз көбінесе пікірталас сияқты 

оқыту формасын қолдандық, ол мыналарды қамтиды: 

1) проблемамен танысу және студенттерді топтарға бөлу; 

2) сабақта немесе үйде өтуі мүмкін мәселелерді шешу (болжамдар) және 

болжамдарды қорғау үшін аргументтер дайындау; 

3) қорғауды қамтитын болжамдарды ұжымдық талқылау, әрбір топ өз 

болжамдарын және басқа топтардың болжамдары мен аргументтерді сыни 

талдау. 

Пікірталасты қабылдауға оқыту бірнеше кезеңнен тұрды. Бастапқы 

кезеңде студенттерге мәселені шешу үшін болжамдар ұсынылды және әр топқа 

олардың біреуін немесе бірнешеуін таңдап, қорғау үшін дәлелдерді табу қажет 

болды. 
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Екінші кезеңде студенттер тобы проблеманы шешу болжамын ұсынды және 

оны қорғау үшін дәлелдер дайындады. Содан кейін әрбір топ өзінің болжамдарын 

қорғауды және басқа топтардың болжамдары мен дәлелдерін сыни талдауды 

қамтитын болжамдарды ұжымдық талқылау өтті. 

Үшінші кезеңде мәселені студенттердің өзі қойды және олар үшін өзекті 

болды. 

Екінші шартты жүзеге асыру барысында мәдени шығармашылық 

жағдаяттарды шешу тәжірибесі пайда болды, бұл кәсіби оқыту неғұрлым 

тиімді болды, субъектінің мазмұндық сипаттамасының қалыптасуына ықпал 

етті, іс-әрекет деңгейінде шығармашылық шеберлікті қалыптастырды, 

болашақ маманның кәсіби-тұлғалық қасиеттерін дамытты. 

Мәдени шығармашылық жағдаяттарды шешу және тапсырмаларды 

орындау барысында студенттер өз қызметінің компоненттерін бөлу, өз іс-

әрекеттері мен соңғы нәтижеге қол жеткізу бойынша басқалардың іс-

әрекеттерін талдау қажеттілігімен бетпе-бет келді. Студентке шығармашылық 

қызметтің өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік беретін рефлексия жасау, табылған 

мәселелерді шешу үшін эвристикалық тәсілдерді саналы түрде қолдану. 

Рефлексивті ұстанымда студенттер бір мезгілде өз қызметін сынай 

отырып, өз практикалық іс-әрекетіндегі елеусіз, бірақ өзінің зияткерлік өнімін 

алғанға дейін көтерілетіндігін алғаш рет түсініп, ережелерді тұжырымдады. 

Эксперименталды жұмыста студенттің рефлексивті іс-әрекеті 

шығармашылық ойлауды қалыптастыруды басқару тетігі ретінде болды. 

Іс жүзінде әдетте дәстүрлі схема қолданылды: 

1. Ақпаратты сәйкестендіру: тапсырма, мәдени шығармашылық жағдаят, 

мәселе таңдалатын білім саласын анықтау. 

2. Ақпаратты абстракциялау: әрекет моделін құру (екінші дәрежелі 

факторлар жойылады). 

3.Мәдени-шығармашылық жағдаятты, міндеттерді шешу жолдарын іздеу 

(мәселені). 

4.Өз қызметінің нәтижесін бағалау (қойылған мақсатқа қол жеткізілді ме, 

тапсырма шешілді ме немесе шешілмеді ме, алынған нәтиже қанағаттандыра 

ма).  

5. Кері байланыс: философия, жаратылыстану, мәдениеттану білімдерін 

пайдалана отырып, осы мәселе бойынша қосымша ақпарат жинақтау. 

6. Көшіру: міндет сәтті шешілді деп санаймыз, оны шешуді басқа міндеттерді 

шешу үшін қолдануға болады; қалыптасқан біліктерді басқа жағдайларға көшіру. 

Рефлексияны дамыту үшін біз зерттелген материалды жүйелеуге, 

жинақтауға, жіктеуге ықпал ететін міндеттерді пайдаландық. Мұндай жүйелеу 

мен қорытудың тәсілдерінің бірі – синквейн. Синквейн (франц. «бес» деген сөз) 

– бес жолдан тұратын өлең. жұптарда жұмыс істеу кезінде 5-7 минут уақыт 

алатын ең тиімді жұмыс – синквейн құру. Содан кейін барлық топ 

синквейндермен танысады. Әдетте, өңдеуден кейін бір немесе бірнеше түпнұсқа 

нұсқалар қалады. Үй тапсырмасы ретінде біз көркем безендіруді ұсынамыз. 

Синквейн алгоритмі келесідей: 
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1 жол - синквейннің атауы (1 сөз, зат есім); 

2 жол - тақырыптың сипаттамасы (2 сын есім); 

3 жол - тақырып аясындағы әрекеттің сипаттамасы (3 етістік); 

4 жол — синквейн тақырыбы (тақырыпқа қатынасты көрсетеді); 

5 жол — тақырыптың синонимі (1 зат). Мысалы, студенттер келесі 

синквейндерді ұсынды: «Жердің ауа киімі» 

1. Атмосфера. 

2. тығыз, жеңіл 

3. жылытады, айналады, болжайды 

4. газ қоспасынан тұрады 

5. ауа райы. "Математикалық талдау» 

1. Интегралдар. 

2. Күрделі, қажет. 

3.Табу, есептеу, пайдалану. 

4. Үлкен шыдамдылық пен ынта қажет. 

5.Жиынтықтау. 

Рефлексия бастамашылығында бірінші дәрежелі маңыздылық қиял 

механизмін, кеңістіктік образдармен жұмыс істей білу, түрлі жағдайларды 

көрнекі көрсету қабілеті алды. Қиялды дамыту үшін біз студенттерді адам 

қандай да бір идеалды модель құрастырады, содан кейін ойлауда осы идеалды 

объектілермен «эксперимент жасайды», оларды әртүрлі жағдайларға қойып 

және тиісті тергеулерді шығарып отырады деген ойлау экспериментіне 

үйреттік. Ойлау эксперименті теориялық ойлаудың нақты эксперимент 

әдістемесіне сәйкес құрылған. 

«Не болуы мүмкін, егер ...» деген сұрақ субъектіні нақты шындықтан 

қиялға айналдырады, бірақ «объективті қолданыстағы заңдарды білумен 

реттелетін қиял» болып табылады. 

С. Парнсо жұмысына сүйене отырып, біз студенттің шығармашылық 

қиялын қалыптастырудың қолайлы факторларын анықтадық. 

1. Қиялдың өміршеңдігін сақтау. Кең таралған пікірге қарамастан, қиял - 

ойлаудың жетілмеуінің белгісі сияқты және тек жүйелі оқу үрдісінен тыс жерде 

ғана орынды, біз оқу жағдайында қиялдың, еркін қиялдың көріністерін 

қолдаймыз, олар шығармашылық ойлау үшін негіз болды. 

2. Қиялды, фантазияны реттеу, оны бақылау. Ішкі еркіндік жағдайын жасай 

отырып, біз кейбір «инкубациялық кезеңнен», «идеялардың жетілуінен» кейін 

барлық ойлар сыни түрде қайта қаралады және олардың бір бөлігі 

жойылатынын есімізге алдық 

3. Студенттерге шығармашылық ізденіске арналған метафоралар мен 

аналогтарды қолдану, жаңа қауымдастықтар мен байланыстарды табу 

мүмкіндіктерін көрсету. Заттардың немесе құбылыстардың тұтас қасиеттері 

бейнеленген метафора шығармашылық ойлаудың аса маңызды тетігіне 

айналды. Ең алғашқы болжам сөз немесе дәл математикалық белгілерде емес, 

шашыраңқы бейне түрінде пайда болды. Шығармашылық үдерістердің 

психологиялық зерттеулері шығармашылық ізденістің мүмкіндіктері 
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көрінбейтін салғастырулар мен салыстырулардың арқасында кеңейетінін 

көрсетеді. Жоғары мектепте метафоралармен жұмыс істеу тек бейнелі ойлауға 

түрткі болып қана қоймай, сонымен қатар бейнелерді құруда және оларды 

ұғынуда мақсатқа бағытталуды, шығармашылық тапсырманы шешуге қосуды 

болжады. 

Шығармашылық қиялдың дамуына келесі алгоритм бойынша құрылған 

ғылыми-негізді болжауға үйрету ықпал етті. 

1. Жүйенің құрылымдық-функционалдық моделін құру. Бұл модель схема, 

сурет, сипаттама, макет, компьютерлік модель түрінде жасалуы мүмкін. 

Модельде жекелеген элементтер мен жалпы жүйенің барлық оң және теріс 

функциялары көрсетілді, өйткені кез келген жүйенің дамуы оның пайдалы 

функцияларын ұлғайту және теріс функцияларды азайту процесі болып 

табылады. 

2. Жүйенің даму болжамын құру. Даму болжамы жүйелерді дамыту 

заңдарының көмегімен жасалды. Тек осы жағдайда ғана болжам ғылыми 

негізделген болып саналуы мүмкін. 

Біз келесідей болжау тәсілдерін анықтадық: 

- жүйедегі элементтердің орналасу құрылымын өзгерту; 

- жүйедегі бір немесе бірнеше элементтердің құрылысының өзгеруі; 

- жүйеге бір немесе бірнеше жаңа элементтерді енгізу; 

- екі немесе бірнеше біртекті немесе әртүрлі жүйелерді біріктіру; 

- жүйені жекелеген элементтерге бөлу, олардың бір бөлігі немесе барлығы 

дербес болады; 

- болжамдық модельдерді талдау және талқылау. Бұл кезеңде оң және теріс 

функцияларды нақтылау мақсатында болжамдардың алынған нұсқалары талданды. 

Қажет болған жағдайда проблемаларды шешу әдістерінің көмегімен теріс 

функциялар жойылды 

Мысалы, студенттерге компьютер арқылы дәріс оқуға болжам жасау 

тапсырмасы ұсынылды. Олар жүйенің келесі элементтерін атап көрсетті: оқытушы, 

студенттер, компьютер және басты функция: тақырыпты оқу кезінде қызығушылық 

пен көрнекілікті арттыру. 

Бұдан әрі болжау тәсілдері қолданылды: 

 элементтердің орналасуын өзгертудің мағынасы жоқ; 

 толық дәрісті компьютерге жазу; 

 Интернетке қосылу, басқа кафедралардың немесе басқа 

университеттердің оқытушыларымен қарым-қатынас жасау мүмкіндігі. 

 кіріктірілген дәрістер, екі немесе бірнеше оқытушылардың дәріс 

жүргізуі, әрбір студент жеке компьютермен отыратын аудиторияда дәріс оқу; 

 оқытушының тікелей қатысуынсыз компьютерден дәріс оқу (Тарғын К.). 

Әрбір семинарлық сабақ рефлексивті іскерлікпен аяқталды. Рефлексияда 

зерттелген материалды түсіну және жеке пікірді қалыптастыру, зерттелетін 

материалға қарым-қатынас болды. Ғылыми, проблемалық семинарларда, 

проблемалық-рөлдік, ұйымдастырушылық-іс-әрекет ойындарындағы 

студенттердің іс-әрекетінің рефлексиясы шығармашылық ойлауды дамытуда 
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жақсы нәтиже берді. Зерттелген материалды түсіну, жеке пікір қалыптастыру 

үшін студенттермен келесі жұмыс түрлері қолданылды: дискуссия өткізу, 

шығарма жазу, эссе жазу, қарастырылған материалға жеке қорытынды, 

дәптерге жазу, схемалар құрастыру. Мұнда коммуникациялық (жаңа ақпарат 

туралы пікір алмасу),ақпараттық (жаңа білім алу), мотивациялық (ақпараттық 

алаңды одан әрі кеңейтуге ынталандыру) және рефлексия (жаңа ақпарат пен 

қолда бар білімнің арақатынасы, өз ұстанымын әзірлеу, процесті бағалау) 

функциясы іске асырылды. 

Өз жұмысымызда зияткерлік рефлексияны ұйымдастыру үшін біз 

рефлексивті полилогті қолдандық. Бастапқы кезеңде өзін-өзі диагностикалау 

көмегімен топтың әрбір студентінің шешілуі тиіс мәселелерге қатысты 

құзыреттілік деңгейі анықталды. Бұл  құзыреттілігі кем м қатысушыларға 

ыңғайсыздық жағдайын болдырмады, ол пайда болған жағдайда, олардың 

ашықтығы мен мәдени шығармашылық жағдайды талқылау процесіне 

қосылуының деңгейіне сөзсіз әсер етуі мүмкін. 

Оқытушы болашақ пікірталас тетігін әзірлеу үшін өзіндік диагностика 

нәтижелерімен танысты. Осыған орай, полилогиялық сипаттағы рефлексия 

студенттерді құзыреттілік деңгейіне байланысты талқылау процесіне жүйелі 

түрде тарту рәсімі ретінде көрініс тапты. Нәтижесінде құзыреттілігі аз адамға 

бірінші болуға құқық берілді, бұл оның білімдерінің жетіспеушілігін өтейді, 

өйткені мәдени-шығармашылық жағдайды шешудің бірде-бір нұсқасы 

ұсынылмады. Бұл оның зияткерлік-кәсіби мүмкіндіктерін барынша ашуға 

мүмкіндік берді. Бұл ретте полилогтің зияткерлік рефлексияның 

шығармашылық ұйымының формасы ретінде мәні байқалды, атап айтқанда: 

неғұрлым құзыретті студенттерге ақпаратты жүйелі және барынша өсірумен 

байланысты болды. Шығармашылық қызметті ұйымдастырудың бұл тәсілін 

барынша іске асыруға мүмкіндік берілді және неғұрлым құзыретті болды, 

өйткені олар тек дайын  топтан кейін ғана талқылауға енгізілді. 

Осылайша, тек қолда бар идеялар мен жобалар мақсатында  ғана емес, 

бірақ ол әрбір студенттің шығармашылық күші мен бірлесе жұмыс істеу 

барысында жүзеге асырылатын барлық қатысушылардың білімін, тәжірибесін, 

шығармашылық әлеуетін барынша жүзеге асыруға ықпал ететін жағдай 

үлгіленді. 

Нәтижесінде «ой үрдісінің тірі тіні» (Серік С.) құрылып, барлық оң, айқын, 

стандартты емес ұқыпты сақталған, дамыған, топтың барлық мүшелерімен 

бекітілді. 

Студенттердің жеке тұлғалық рефлексиясын дамыту үшін өзін-өзі тану 

және өзін-өзі жобалау бойынша сабақтар циклі өткізілді, ол өзінің маңызды іс-

әрекетіндегі түсініктерін анықтауға, оқу барысында өз сезімдері мен 

эмоцияларын, оқу қызметінде өзін-өзі көрсету және шығармашылық тұрғыдан 

көрсету мүмкіндіктерін түсінуге бағытталған. 

«Менің кәсіби ұстанымым», «Менің қызығушылығымның аралы», 

«Автопортрет», «Өз өмірімнің құрылысы» тапсырмалары сынақтан өткізілді. 

Студенттер кәсіби білім мен іскерліктің тартымдылығына, оларды қолданудың 
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әлеуетті мүмкіндіктеріне көз жеткізіп, оқу-кәсіби қызметте жетістіктерді 

өздігінен жобалаудың қажеттілігін көрсетті. 

Мысалы, Елгезек Ш. өзінің автопортретін былай ұсынды: мен өзімнің 

көпшілдігіммен, алаңсыздығыммен, тіпті жеңілтектігіммен құсқа ұқсаймын. Мен 

үшін жарылған қанаттар – бұл мақсаткерлік пен өзіне деген сенімділіктің 

символы. Мен құс сияқты «желмен ұша аламын», бірақ қажет болса, қарсы да 

тұра аламын. 

Шығармашылық ойлаудың қалыптасуының неғұрлым терең деңгейін біз 

студенттердің өмірлік, әлеуметтік, философиялық қарама-қайшылықтары мен 

мәселелері, ұсынған болжамдардың саны мен әртүрлі жоспарлануы, шешім 

таңдау мен оны түсіндірудегі өзіндік «көзқарасы» бойынша бағаладық. 

Рефлексия ой-пікірлерді, қорытындыларды, аналогияларды құруды қамтыды, 

студентті оның наным-сенімдеріне, айтылған көзқарасты сыни қабылдауға 

шақырды. Студенттерде: мен ерекше не істедім? Мен тапсырманы жаңа жолмен 

шештім бе? Бұл жолды қалай таптым? Бұл мүмкіндік маған не берді? Басқалар 

шешудің қандай жолдарын ұсынды? Олардың қайсысы жақсы? деген сұрақ 

туындай бастады және оларға жауап бере отырып, студент оқытушымен және 

басқа студенттермен диалогке түсті. 

Сонымен, үшінші шартты жүзеге асыру нәтижесінде студенттерді өзін-өзі 

талдау және өзін-өзі бағалау үшін шығармашылық іс-әрекет субъектісі 

тұрғысынан объективті өлшемдер жасалды, кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-

өзі жетілдірулері қалыптастырылды. 

Сондай-ақ, біздің әдістеменің ерекшеліктерін егжей-тегжейлі көрсету 

үшін 9 - кестеде оқытушы мен студенттердің іс-әрекет формаларын көрсете 

отырып, сабақ кезеңдері көрсетілген. 

«Шығармашылықты дамыту және дарынды балалармен жұмыс» 

курсының («5В010300 – Педагогика және психология» білім беру 

бағдарламасының студенттеріне арналған) бір тақырыбын өткізуге талдау 

жүргізейік.  

 

Кесте 9 – сабақ үстіндегі оқытушы мен студенттің іс-әрекеттерінің жүзеге асуы 

 
Кезеңдер Оқытушының іс-әрекеті Студенттің іс-әрекеті Дидактикалық 

принциптер, 

әдістер 

1 2 3 4 

1. 

Ұйымдаст

ыру кезеңі  

(3 мин) 

Балалардың шығармашылық 

мүмкіндіктерін тиімді әдіс - 

тәсілдермен дамыту.  

1.Шығармашылық сабақтар – 

қазіргі мектептерде 

оқушылардың 

қызығушылығын 

қалыптастырудағы 

инновациялық процесс 

Қабылдау үшін 

психологиялық көзқарас. 

Студенттер сабақтың 

мақсаттарын өз бетінше 

тұжырымдайды: 

1. Әр түрлі ғылыми 

тәсілдерді қолдана 

отырып, балалардың 

шығармашылық  

Сана, 

белсенділік 

принципі 

ауызша: әңгіме, 

проблемалық 

іздеу әдісі. 

Мотивация: 

оқытудың 

маңыздылығына  
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9 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 

 2.Шығармашылық сабақтарда 

проблемалық жағдаяттар 

тудырудың әдістемелік 

тәсілдері  

3.Дарындылық психологиясы 

жоспары көмектеседі 

мүмкіндігі туралы біліп, 

осы тәсілдердің 

мазмұндық сипаттамасына 

мән береді. 

2. Жаңа ұғымдарды 

қолдануды үйренеді: 

шығармашылық 

мүмкіндік, 

шығармашылық әлеует, 

дарындылық 

сену 

2. 

Алдыңғы 

материал

дың 

білімін 

өзектенді

ру (7 

мин.) 

Зерттеу негізінде Балалардың 

қабілетіне қарай 

интеллектуалдық дамуы және 

оның дарындылығын дамыту. 

1. Бала дарындылығы 

диагностикасы белгілері мен 

көрсеткіштері 

2. Баланың қабілеттеріне 

қарай дарындылықты анықтау 

Тест және бақылау үшін 

дәптерлерді ашыңыз. оқу 

құралының 58 беттегі тест 

берілген. Оның сұрақтарына 

жауап беріңіз (7 мин.) 

1. Тест және бақылау 

жұмыстарына арналған 

дәптерлерде: 

1-г 

2-6 

З-б 

4-в 

5-г 

6-6 

7-а 

Өнімді және 

репродуктивті 

әдістер негізінде 

материалды 

өзектендіру. 

Жазбаша өзін-өзі 

бақылау әдісі 

3. Жаңа 

материал

ды 

зерттеу 

кезеңі (50 

мин.) 

1.Білім берудің 

шығармашылық бағытындағы 

оқыту технологиялары 

2.Оқытудың шығармашылық 

іс-әрекетін жүзеге асыру  

3.Педагогтың жеке басының 

студенттерді тәрбиелеудегі 

шығармашылық ролі. 

4.Шығармашылық сабақты 

ұйымдастыру 

5.Оқытудың түсіндірмелі-

иллюстративтік тәсілі 

6.Дарындылықты анықтауда 

Векслер тестін пайдалану  

7.Әдістеме түрлері 

8.Әлеуметтік-психологиялық 

тренинг 

Психологиялық көзқарас 

тұрғысынан баланың 

шығыармашылығын 

анықтау диагностикалық 

әдістерді меңгеру, 

педагогикалық көзқарас 

тұрғысынан проблемалық-

оқыту әдістерін 

қолдануды игеру  

 

Жүйелілік 

принципі 

Репродуктивті 

әдіс. 

Мотивация әдісі: 

талап қою. 

Көрнекілік 

принципі 

Әдістері: 

ақпараттық-

рецептивті, 

репродуктивті, 

проблемалық 

презентация 

Проблемалық 

презентация 

әдісі 

4. 

Рефлекси

я (ұғыну, 

бекіту) 10 

мин. 

Тапсырма:Дарындылықты 

анықтауда Векслер тестін 

пайдалану мәселесі туралы 

материалдарды таңдау. 

2. Әлеуметтік-психологиялық 

тренингтуралы баяндама 

дайындау. 

Қойылған тапсырмалар 

туралы ойлау 

Тыңдау, үй тапсырмасын 

жазу 

Белсенділік, сана 

принциптері. 

тақырыптық 

принципі.  

ынталандыру 

әдісі. 
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9 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 

5. 

Сабақты 

қорытынд

ылау (2 

мин.) 

  

Сабақта жұмыс істеу туралы 

қорытынды: 

- қойылған мақсаттарға қол 

жеткізу. 

- ең белсенді студенттер атап 

өтіледі. 

- жұмыс үшін алынған 

ұпайларды хабарлау 

 Ынталандыру 

әдісі: 

ынталандыру. 

Жүйелеу 

принципі 

 

Оқу құралы студенттердің дүниетанымның бір бөлігі ретінде 

шығармашылық ойлауын дамыту процесінде болашақ нақты іс-әрекетінің 

ақпараттық моделі болып табылады. 

Оқу құралындағы студенттердің іс-әрекетін модельдеудің схемасы мен 

реттілігі келесідей: 

1. Студенттердің алдағы іс-әрекетінің мақсаттары анықталады және егжей-

тегжейлі сипатталады, ал мақсаттарды сипаттауға қатаң талап қойылады. 

2. Студенттер іс-әрекетінің мазмұнын жалпыдидактикалық талаптарды 

ескере отырып сипаттау талап етіледі: жүйелілік, көрнекілік, ғылыми 

қолжетімділік, қолжетімділік және т.б. мазмұнда іс-әрекеттердің бағдарлы 

негізін құрайтын қажетті ақпарат көрсетіледі (тапсырмалар, ережелер, 

алгоритмдер, әдістер). 

3. Студенттердің танымдық іс-әрекеттерінің белгілі бір жүйесі таңдалады 

және белгіленеді, осы іс-әрекетті басқару қамтамасыз етіледі, берілген оқу 

мақсаттарына кепілдік береді. 

4. Оқытудың ұйымдастырушылық формалары анықталады. 

Педагогикалық құралдар арасында нақты оқу процесінде әртүрлі өмірлік 

жағдайлар мен қатынастарды модельдеуге мүмкіндік беретін іскерлік ойындар 

ерекше орын алады. 

Іскерлік ойындар оқыту мен тәрбиелеу құралы ретінде таным процесін 

жандандырады және шынайы өмірге жақындатады, оны шығармашылық етеді. 

Іскерлік ойынға дайындық кезінде оқушылар ақпаратты өз бетінше іздеуді 

жүзеге асырады, қосымша ғылыми және танымал ғылыми әдебиеттермен 

жұмыс істеуді үйренеді, қажетті суреттерді, графиктерді, сызбаларды 

орындайды, ойын барысында қолданылатын орындалған жұмыс туралы 

шығармашылық ой-қорытындылар әзірленеді. 

Ойынға дайындық кезінде және ойын барысында әр оқушы жаңа білім мен 

іс-әрекеттерді шығармашылық іздеуге қатысады. Ол баламаларды таңдауды, 

интуитивті шешімді табуды, идеяларды үнемі өндіруді, тәуелсіз шешім 

қабылдауды талап ететін жағдайларда, яғни ол бүкіл оқу процесінде белсенді, 

өйткені ол үнемі алынған ақпаратты түсіну, оны өңдеу және сапалы жаңа 

нәтиже алу үшін қолдану бойынша жұмыс жасайды (суреттер, графиктер, 
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схемалар, есептер және т.б.), бұл дүниетанымның бір бөлігі ретінде 

шығармашылық ойлауды дамытуға ықпал етеді. 

Мысал ретінде эксперимент тобында өткізілген "ғылыми-зерттеу 

институтындағы конференция" іскерлік ойынының сценарийін келтіреміз. 

Бақылау тобында оқушылар осы тақырып бойынша рефераттар дайындады. 

 «Оқу конференциясы» - адам ойын дамыту негіздерінің бірі 

Сабақтың мақсаты: білім беру: 

- адам ойын дамытудың басты мәселесі ретінде білімін жүйелеу; 

- адам ойын дамыту мәселесі бойынша ғылыми білімді қорытындылау; 

- осы оқу элементінің материалында алынған білімді практикалық 

қолдануды негіздеу; 

- ғылыми конференция туралы есеп жазу;: 

- оқушылардың зияткерлік бастамасын дамыту; 

- дүниетанымның бір бөлігі ретінде шығармашылық ойлауды дамытуды 

жалғастыру;: 

- дүниетанымдық құндылықтарды қалыптастыруды жалғастыру: адам; 

- іскерлік ойын барысында тұлғааралық қарым-қатынасты 

қалыптастыруды жалғастыру; 

- зейінді, сөйлеу мәдениетін тәрбиелеуді жалғастыру. 

Жоғарыда баяндалған студенттің шығармашылық ойлауын дамыту 

әдістемесі мазмұны, формалары, құралдары мен әдіс-тәсілдерінің тиімділігі 

тәжірибелік-эксперимент жұмысына қатысқан студенттерден алынған 

қорытынды нәтиже негізінде анықталды. Бұл туралы келесі 3.3 параграфында 

баяндалады. 

 

3.3 Тәжірибелік-эксперимент жұмыс нәтижелері 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысының бірінші кезеңіндегі анықтау 

экспериментінің нәтижелері екінші кезеңіндегі  қалыптастыру эксперименттін 

жоспарлау және өткізуге негіз болды.   

Эксперименттік жұмыстың жалпылама кезеңінің негізгі міндеті 

анықталған психологиялық-педагогикалық шарттар кешенін қолдану 

нәтижелілігін бағалау және студенттің шығармашылық ойлауын 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін іске асыру болды. 

Жоғары оқу орнының білім беру үдерісінде егер келесі психологиялық-

педагогикалық шарттар қамтамасыз етілсе, онда студенттің шығармашылық 

ойлауы сәтті дамиды, олар: 

- білім беру процесіндегі оқу іс-әрекетінің шығармашылық контекстін 

ескере отырып, студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуға субъектілігін 

қамтамасыз ететін оң мотивацияны дамытуға бағытталуы; 

- студенттердің жеке шығармашылық тәжірибені шешуге бағытталған 

мәдени шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін 

қосымша қағидаттың басымдылығы; 

- студентке шығармашылық іс-әрекеттің өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік 

беретін рефлексия жасау, мәселелерді шешу үшін эвристикалық тәсілдерді саналы 
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түрде қолдану. 

Бірінші кезеңде біз әрбір шарттың студенттің шығармашылық ойлауының 

даму деңгейіне әсер етуінің тиімділігін тексердік. Осыған сәйкес үш 

эксперименттік және бір бақылау тобы бөлінді. Бірінші эксперименттік топта 

(Э1) бірінші шарт (оң мотивацияны дамыту); Э2 тобында – мәдени 

шығармашылық жағдаяттарды шешуде қосымша қағидаттың басымдығы; ЭЗ 

тобында – рефлексия бастау. К1 бақылау тобында шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру дәстүрлі оқыту шеңберінде өтті. 

Осылай тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының екінші кезеңі 

дидактикалық жағдайлар кешенін тексеруден тұрды. Тәжірибе ретінде 2 

академиялық топ (53 адам) және 1 топ – бақылау тобы (50 адам) таңдалды. 

Алғашқы екі топта эксперименттік фактор – «Студенттердің 

шығармашылық ойлауын дамыту» элективті курсы, ғылыми диалогтар, 

пікірталастар, ғылыми семинарлар, конференциялар, шығармашылық 

тапсырмаларды орындау және әзірлеу енгізілді. Бақылау тобында жартылай-

ізденушілік сипаттағы тапсырмалар ұсынылды, шығармашылық ойлау оқу 

пәндерінің мазмұнын оқу тәсілі негізінде болды. 

 

Кесте 10 – «Студенттердің шығармашылық ойлауының дамуы» атты элективтік 

курсының күнтізбелік-тақырыптық жоспары 

 
Пәннің тақырыптық аталуы 

ап
та

 

Аудиториялы

қ сабақ (сағ.) 

Тапсырма түрі 

(сипаттамасы) барлығы 

(сағ.) Дәріс  Се

м  
СӨОЖ СӨЖ 

І Модуль. Пәнге кіріспе.  Студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың терориялық-

әдіснамалық негіздері 

1 2 3 4 5 6 7 

«Студенттердің шығармашылық 

ойлауының дамуы» курсының пәні, 

мақсаты мен міндеттері 

1 1 2 3 3 9 

Студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамытудың қажеттілігі мен 

маыздылығы 

2 1 2 3 3 9 

Шығармашылық, шығармашылық ойлау 

ұғымдарының мәні 

3 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауы 

ұғымының мәні 

4 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың тетіктері мен құрылымы 

5 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың әдіснамалық тұғырлары 

6 1 2 3 3 9 

ІІ Модуль. Студенттің шығармашылық ойлауын дамытуды модельдеу 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттары 

7 1 2 3 3 9 
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10 -  кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытуда субъектілік, өзара субъектілік 

әрекеттестікті қамтамасыздандыру 

8 1 2 3 3 9 

Проблемалық іс-әрекеттік оқыту – 

студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың шарты 

9 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытуда педагогикалық құралдарды 

тиімді пайдалану 

10 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың құрылымдық-мазмұндық 

моделі  

11 1 2 3 3 9 

ІІІ Модуль. Студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың әдістемесі 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың диагностикасы 

12 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың мазмұны 

13 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың әдістері мен тәсілдері 

14 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың құралдары 

15 1 2 3 3 9 

Барлығы 15 15 30 45 45 135 

 

«Студенттің шығармашылық ойлауын дамыту» элективті курсы негізінде 

болашақ педагогтарға білім алушылардың шығармашылық ойлауын 

дамытулың әдіснамалық-теориялық негіздері, психологиялық-педагогикалық 

шарттары, моделі, әдістемесі туралы білімдер меңгертіледі. Бұл білімдердің 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуына деген қызығушылығын 

арттырып, ынталлылық, эвристикалық деңгейін көтеруге ықпал етеді.  

Студенттердің шығармашылық ойлауының дамуы деңгейін бағалау үшін  

келесі өлшемдер таңдалды: 

1) мотивациялық-құндылық: танымдық қызығушылықтың болуы, 

шығармашылық ойлауға құндылық ретінде бағдарлану, өзін-өзі іске асыру 

мотиві;  

2) интеллектуалдық-танымдық: негізгі психологиялық-педагогикалық 

категориялар (шығармашылық, шығармашылық ойлау, шығармашылық қызмет 

субъектісі), шығармашылық ойлаудағы интуиция мен қиялдың рөлі туралы, 

шығармашылық ойлау тетіктері туралы білімдер;  

3) іс-әрекет-зерттеушілік: қарама-қайшылықты анықтау және мәселені 

тұжырымдай білу, логикалық операциялар мен эвристикалық тәсілдерді 

қолдана білу, оймен эксперименттеу, рефлексияны жүзеге асыру. 

Айта кетейік, эксперименттің ұйымдастыру-дайындық кезеңінде 

қолданылған диагностикалық әдістемелер жиынтығы студенттердің 
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шығармашылық ойлауының үш деңгейін анықтауға мүмкіндік берді: 

креативтілік, эвристикалық, ынталылық. 

Креативтілік деңгей студенттерде танымдық қызығушылықтың болуымен, 

шығармашылыққа құндылық қарым-қатынасымен, өзін-өзі жүзеге асырудың 

тұрақты мотивімен; шығармашылық ойлаудың мәні мен оның қалыптасу тетіктері 

туралы жүйелендірілген, терең біліммен, интуицияның, шығармашылық ойлаудағы 

қиялдың рөлімен; қарама-қайшылықты анықтай білу және проблеманы тұжырымдай 

білу, оны шешу үшін логикалық операциялар мен эвристикалық тәсілдерді қолдана 

білу, ойлы эксперименттеу, рефлексияны жүзеге асыру білімдерімен сипатталды. 

Эвристикалық деңгей танымдық қызығушылықтың дамығандығы, қызметтің 

жекелеген түрлеріндегі шығармашылыққа құндылық қатынасымен; шығармашылық 

ойлаудың мәні, оның қалыптасу механизмдері, интуицияның, шығармашылық 

ойлаудағы қиялдың рөлі туралы терең, бірақ жүйелі түрде  қалыптаспаған білім; 

қарама-қайшылықтарды интуитивті анықтау, логикалық операциялар мен 

эвристикалық тәсілдерді қолдану, проблемаларды шешумен ерекшеленді. 

Ынталылық  деңгей танымдық қызығушылық, өзін-өзі іске асыру мотиві 

жеткілікті түрде тұрақты емес, ситуативті екенін; шығармашылық ойлау туралы 

білім  жүйесіз, шығармашылық ойлауды қалыптастыру механизмдері белгісіз; 

қойылған мәселелерді шешу кездейсоқ және белгісіз екендігін көрсетті. 

Педагогикалық эксперимент нәтижелерін сандық бағалау ара қатынас 

әдісімен, яғни эксперименттің басында және соңында шығармашылық 

ойлаудың қандай да бір деңгейіндегі студенттердің пайыздық арақатынасы 

бойынша жүргізілді. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысы барысында зерттелетін сапаның 

қалыптасу деңгейінің динамикасын қадағалау үшін біз динамикалық 

қатарлардың келесі көрсеткіштерін пайдаландық: 

 - студенттердің шығармашылық ойлау деңгейінің сандық өсуін көрсететін 

орташа көрсеткіш (Ок) мұндағы А, Ъ, с, d-шығармашылық ойлаудың төмен, 

рұқсат етілген, орташа, жоғары деңгейлеріндегі студенттер санының пайыздық 

көрсеткіші; 

 - студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту деңгейінің (немесе 

өлшемінің) соңғы және бастапқы мәндерінің айырмашылығын көрсететін 

абсолютті өсім (G) көрсеткіші формула бойынша есептелген: 

G = Пкон - Пнач> ПНач – көрсеткіштің бастапқы мәні; Пкои – 

көрсеткіштің соңғы мәні; КЭфф – формула бойынша есептелетін 

эксперименттік әдістеме тиімділігінің коэффициенті: КЭфф = Ок (э)/Ок (б), Ок 

(э) – эксперимент тобының орташа көрсеткішінің мәні; Ок (б) – бақылау 

тобының орташа көрсеткішінің мәні. Эксперименттің соңғы кезеңінде 

тәжірибелі топ студенттерінің шығармашылық ойлауын қалыптастыру 

деңгейінің сапалы өсуін бағалауды бақылау тобының студенттерінің бастапқы 

деңгейіне және шығармашылық ойлау деңгейіне қатысты математикалық 

статистика әдістерінің көмегімен жүргізуге болады 

Зерттеу нәтижелерін талдау үшін "хи-квадрат" критерийі қолданылды 10-

кестеде ұсынылған эксперимент басындағы кесік нәтижелері педагогикалық 
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эксперимент жүргізілгенге дейін бөлінген көрсеткіштер бойынша тәжірибелік 

және бақылау топтарында ерекше айырмашылық болмағанын көрсетеді. Бұл 

туралы, атап айтқанда, критерийлер бойынша орташа көрсеткіштер (Ок) 

(мотивациялық – эксперименттік топта 1,81 және – бақылау тобында – 1,92; 

зияткерлік топта – 2,04 және 2,16; әрекет – 2,02 және 2,16) мәндерін 

куәландырады. Зерттеуде біз зерттелетіндерді кездейсоқ таңдаумен 

айналысатын болсақ, онда анықталған деңгейлердің арақатынасы ұқсас деп 

болжауға болады. Бұл бізге эксперименттің тиісті кезеңінде шынайылығы 

жоғары эксперимент тобын бірдей іріктеуге бақылау тобын іріктеуді санауға 

және одан әрі "хи-квадрат" критерийін есептеу кезінде 5%-дық маңыздылық 

деңгейін қабылдауға мүмкіндік берді. 

 

Кесте 11 - Экспериментке дейінгі салыстырмалы мәліметтер (жалпы адамдар 

санынан пайыздық көрсеткішпен %) 

 
Компонеттері Деңгейлері ЭТ БТ 

 

 

 

 

Саны % Саны % 

Мотивациялық-

құндылықтық 

     

 

 

ынталылық 43 81,14 38 76 

 

 

эвристикалық 7 13,21 8 16 

 

 

креативтілік 3 5,67 4 8 

 

 

   

Интеллектуалдық-

танымдық 

     

 

 

ынталылық 39 73,59 34 68 

 

 

эвристикалық 9 16,98 10 20 

 

 

креативтілік 5 9,43 6 12 

 

 

   

Іс-әрекеттік-

рефлексивтік 

     

 

 

ынталылық 39 73,58 38 76 

 

 

эвристикалық 9 16,98 8 16 

 

 

креативтілік 5 9,43 4 8 
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Сурет 5– Экспериментке дейінгі салыстырмалы мәліметтер 

 

 
 

Сурет 6 – Экспериментке дейінгі салыстырмалы мәліметтер (жалпы адамдар 

санынан пайыздық көрсеткішпен %) 
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Сурет 7 – Экспериментке дейінгі салыстырмалы мәліметтер (жалпы адамдар 

санынан пайыздық көрсеткішпен %) Бақылау тобы 

 

Тәжірибелік-эксперимент жұмыстың соңында әрбір өлшем бойынша 

орташа көрсеткіштер тәжірибелік және бақылау топтарында өсті. Алайда 

тәжірибелі топтарда өсу айтарлықтай дәрежеде көп көрініс береді. Мәселен, 

мотивациялық өлшем бойынша тәжірибелік топтарда орташа көрсеткіш 1,53 

есеге, ал бақылау тобында тек 1,15-ке, зияткерлік бойынша бақылау тобында – 

1,41-ге, бақылау тобында – 1,07-ге, іс-әрекетте – 1,39-ға және бақылауда – 1,19-

ға өсті. 

Қалыптастырушы эксперимент барысында эксперимент тобы 

студенттерінің шығармашылық ойлауының мотивациялық-құндылық 

компонентінің даму деңгейі айтарлықтай өзгерді. Алынған нәтижелерді талдау 

мотивациялық өлшем бойынша креативтілік және эвристикалық деңгейдегі 

тәжірибелік топ студенттерінің саны 22,63 және 22,64%-ға өскенін 

куәландырады. Бақылау тобында студенттердің үлесі жоғары және орташа 

деңгейде 4 %-ға өсті. Тәжірибелік-жэксперимент жұмыс барысында біздің 

бағдарламаны қолдану жағдайында жүйелі, мақсатты, арнайы 

ұйымдастырылған жұмысқа төмен және ынталылық деңгейдегі студенттер 

санының өзгеруінің тәуелділігі анағұрлым айқын көрінеді: тәжірибелі топтарда 

ол 28,31 және 16,99 %, ал бақылау топтарында тиісінше 4 және 8% төмендеді 

(сурет 6). Жүргізілген жұмыстың оң нәтижесі студенттердің оқу іс-әрекетіндегі 

белсенділігін, қызығушылығын, жаңа білім алу үдерісіне құндылық ретінде 

көзқарасын, эмоциялық көңіл-күйін көтеру болды. Шығармашылық іс-әрекетте 

табысты уайымдау жаңа, күшті мотивтерді қалыптастырды, өзін-өзі бағалау 

деңгейін өзгертті, өзін-өзі жүзеге асыруға, «өзін-өзі жетілдіруге» ұмтылысты 

тудырды. 

Бақылау және эксперимент тобында диагностика нәтижелерін салыстыру 

студенттердің шығармашылық ойлауының интеллектуалдық-танымдық 
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компонентін дамытуда эксперименттік бағдарламаны іске асырудың тиімділігі 

туралы қорытынды жасауға мүмкіндік берді. 

Эксперименттің соңына қарай эксперимент тобында креативтілік және 

эвристикалық деңгейі бойынша бақылау абсолюттік өсімімен салыстырғанда 

18,65 және 18,87 %-ға артты, ынталылық деңгей бойынша ең үлкен құлдырау 

эксперимент тобында тиісінше 26,42 және 20,76%-ға (бақылау тобында – 4 

және 8%-ға) белгіленді. 

Іс-әрекеттік-рефлексивтік компоненті диагностикасының нәтижелері 

эксперимент тобы студенттерінің шығармашылық ойлауы дамуының оң 

динамикасын көрсетті, бақылау тобында айтарлықтай динамика байқалған жоқ. 

Шығармашылық ойлаудың қалыптасуы туралы біз студенттердің өмірлік, 

әлеуметтік, философиялық қарама-қайшылықтары мен мәселелерін, ұсынған 

болжамдардың саны мен әртүрлі жоспарлануын, шешім таңдау мен оны 

түсіндірудің өзіндік «көзқарасы» бойынша бағаладық. 

Тәжірибелік-эксперимент  жұмыстарының қорытынды кезеңі барысында 

кестеде көрсетілген бақылау тобымен салыстырғанда тәжірибелі топтарда 

шығармашылық ойлаудың даму деңгейінің оң динамикасы анықталды. 

Осылайша, эксперимент соңында шығармашылық ойлау деңгейі төмен 

тәжірибелі топ студенттерінің саны 26,42% - ға азайды, бақылау тобында 12% - 

ға қарама-қарсы болды. шығармашылық ойлаудың қалыптасуының ынталылық 

деңгейі бар тәжірибелі топ студенттерінің саны 18,87% - ға азайды, бақылау 

тобында 4% - ға қарсы. Тәжірибелі топтарда шығармашылық ойлаудың 

эвристикалық деңгейі бойынша бақылау өсімімен салыстырғанда 18,65% - ға 

артық. Шығармашылық ойлаудың креативтілік деңгейі дамыған эксперимент 

топтағы студенттер үлесі бақылау тобындағыға қарағанда 14,19% - ға артық. 

 

Кесте 12 - Экспериментке кейінгі салыстырмалы мәліметтер (жалпы адамдар 

санынан пайыздық көрсеткішпен %) 

 
Компонеттері Деңгейлері ЭТ БТ 

Саны % Саны % 

1 2 3 4 5 6 

Мотивациялық-

құндылықтық 

     

ынталылық 19 35,85 34 68 

эвристикалық 19 35,85 10 20 

креативтілік 15 28,3 6 12 

   

Интеллектуалдық-

танымдық 

     

ынталылық 14 36,41 32 64 

эвристикалық 22 39,62 10 20 

креативтілік 17 32,08 8 16 
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12 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 

Іс-әрекеттік-

рефлексивтік 

 

 

     

ынталылық 19 35,55 28 56 

эвристикалық 19 35,85 12 24 

креативтілік 15 28,3 10 20 

 

 
 

Сурет 8 – Эксперименттен  кейінгі салыстырмалы мәліметтер (жалпы адамдар 

санынан пайыздық көрсеткішпен %)  

 

 
 

Сурет 9 – Эксперименттен  кейінгі салыстырмалы мәліметтер (жалпы адамдар 

санынан пайыздық көрсеткішпен %) Эксперимент тобы 
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Сурет 10 – Эксперименттен  кейінгі салыстырмалы мәліметтер (жалпы адамдар 

санынан пайыздық көрсеткішпен %) Бақылау тобы 

 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысы барысында студенттердің 

шығармашылық ойлауының даму  динамикасына біз ұсынған психологиялық-

педагогикалық шарттар кешенінің әсері және ЖОО-ның білім беру үдерісінде 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың құрылымдық-мазмұндық 

моделінің тиімділігі алдын ала болжанған қорытындыны растайды. 

Эксперименттік зерттеудегі болжамды тексеруді біз «хи-квадрат» 

статистикалық критериясы арқылы жүзеге асырдық. К. Пирсон бойынша оны 

пайдалану маңызды айырмашылықтардың бар-жоғын, бақылау және 

тәжірибелік топтар деңгейлеріндегі өзгерістердің бар-жоғын және осы 

өзгерістердің себептері қандай екенін тексеруге мүмкіндік береді. Тәжірибелік 

және бақылау топтары арасындағы айырмашылықтар басында 

2  2  2 эксперимент 5% - дық мәнділік деңгейінде статистикалық 

маңызды емес (Х"аб-ХкРит - >ХКрит-5,99). Тәжірибелік және бақылау 

топтарында 2 2  тәжірибелік жұмыстың соңында нәтижелердің 

айырмашылығын тексеру эксперименттік топта 5% мәнділік деңгейінде 

%"аб>ХкРит (%2бақ = 7,16) % екенін көрсетеді. 

 

Кесте 13 - Тәжіріибелік-эксперимент жұмысы барысында студенттердің 

шығармашылық ойлауы дамуының динамикасы  

 
 

 

топ 

  Э
к
сп

ер
и

 

м
ен

т 

Деңгейлері   

Ынталылық Эвристикалық Креативтілік 

Саны % Саны % Саны % 

ЭТ бастапқы 43 81.14 7 13,21 3 5,67 

 

 

соңы 19 35,9 19 35,9 15 28,2 

БТ бастапқы 38 76 8 16 4 8 

 

 

соңы 34 68 10 20 6 12 



144 
 

 

 
 

Сурет 11 – Тәжірибелік – эксперимент жұмысы барысында студенттердің 

шығармышылық ойлауы дамуының диаграммасы 

 

Қорыта айтқанда, таңдалған болжам дұрыс деп айтуға болады. Өйткені  

эксперименттік топ студенттерінің шығармашылық ойлауын дамыту 

деңгейлерінде болған өзгерістер кездейсоқ себептерден емес, айқындалған 

психологиялық-педагогикалық шарттар кешені мен жасалған құрылымдық-

мазмұндық модельдің жүзеге асырылуының салдары болып табылады. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысының нәтижелері студенттің 

шығармашылық ойлауын дамыту процесінің біз жасаған құрылымдық-

мазмұндық моделі мен анықтаған психологиялық-педагогикалық шарттар  

кешені зерттеліп отырған сапаның тиімді дамуына ықпал ететіндігін 

дәлелдейді.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

1. Ойлау, шығармашылық ойлау қарастырылған психологиялық-

педагогикалық еңбектерге жасаған талдау ойлау түрлері, шығармашылық, 

шығармашылық даму кезеңдері кезеңдері әдебиеттерде жан-жақты 

талданғанын, бірқатар теориялық қағидалар мен тұжырымдардың 

қалыптасқандығын көрсетті.  

2. Осы ғылыми теориялық тұжырымдарға талдау негізінде, біздің 

тұжырымдауымызша «ойлау - дүниені тану мен  оны материалды идеалды, 

объективті-әлеуметтік, субъективті, тұлғалық игерудің жоғарғы сатысы, 

тұлғаның танымдық әрекетінде жүзеге асырыылатын психикалық компонент. 

Ойлау мен шығармашылық түсініктерін бірі-бірінсіз қабылау қиын. Өйткені 

шығармашылық үдерісі ойлау әрекеті негізінде жүзеге асады. Екі ұғымның 

негізгі мәні олардың танымдық, яғни ақыл-ой іс-әрекетінде көрініс 

табатындығында, екеуі де интеллектуалдық белсенділік арқылы іске 

асатындығында. Сол себепті біз жоғарыдағы кең талдаулар негізінде 

шығармашылық дегеніміз жаңаны іздеп ойлап табу үдерісі, деп түйіндейміз. Ал 

«шығармашылық ойлау – ынталылық, эвристикалық, креативтілік деңгейдегі 

интеллектуалдық белсенділікпен, конструктивті дербестікпен жаңаны іздеп 

ойлап табу үдерісі  . 

3. Студенттің шығармашылық ойлауы – бұл оның проблемаларды шешуде,  

жаңаны іздеп  табуда логикалық операциялар мен эвристикалық, креативтілік 

тәсілдерді қолданудағы ынтасы, интеллектуалдық белсенділігі мен дербес 

конструктивтік іс-әрекетінің кіріктірілген сапасы. 

4. Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту моделі мақсаттық, 

технологиялық, процессуалдық, бағалаушылық  төрт бөліктен тұрады. 

Мақсаттық блок аталған дамуды жүзеге асыруға қоғамның, мемлекеттің талап, 

сұраныстарын, мақсатын, басшылыққа алатын (іс-әрекеттік, жүйелілік-

құырылымдық, тұлғалық-бағдарлық, мәденитанымдық) әдіснамалық 

тұғырларды және принциптерді қамтиды. Технологиялық – бағдарлама 

мазмұнын, оны жүзеге асырудағы жұмыс формаларын, әдістерін, құралдарын 

анықтайды. Процессуалдық – ұйымдастыру кезеңдерін (дайындық, негізгі, 

нәтижелік), рефлексиялық сатыларын (жүйелі рефлексия, конструктивті бағдар, 

тұрақтану және т.б.), педагогикалық экспериментті (анықтау, қалыптастыру, 

қорытындылау) сипаттайды.   

5. Студенттердің шығармашылық ойлауын  дамыту үдерісі мотивациялық-

құндылықты, интеллектуалдық-танымдық, іс-әрекеттік-рефлексивтік құрамдас 

бөліктерінің бірлігін, оған сәйкес өлшемдер мен көрсеткіштерді қарастырады; 

6. Студенттің шығармашылық ойлауының  дамуы жоғары  оқу орнының 

оқу-тәрбие үдерісінің барлық құрамдарын  қамти отырып, оның барлық 

қатысушыларының өзара іс-әрекеттестігі  мен үздіксіз мониторингі негізінде 

жүзеге асырылады;   

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC
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7. Студенттердің шығармашылық ойлауын  дамыту мынадай 

психологиялық-педагогикалық шарттарды сақтаумен қамтамасыздандырылады: 

шығармашылық іс-әрекетте студенттердің субъектілік, өзара субъектілік 

әрекеттестігін қамтамасыздандыру; пән сабақтарын проблемалық-іс-әрекеттік 

оқыту негізінде құру, педагогикалық құралдарды тиімді қолдану.  

8. «Студенттердің шығармашылық ойлауының дамуы» атты элективті 

курсы, мәдени жағдаяттар жүйесі, шығармашылық ойлауды кезеңдермен 

дамытудың ғылыми-әдістемелік ұысыныстары әзірленіп, тиімділігі іс-

тәжірибеде тексерілді. Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту аталған 

ғылыми-әдістемелік кешенді (формалары, әдістері, құралдары) жүйелі 

пайдаланғанда ғана тиімді болады.  

9. Студенттердің шығармашылық ойлауы дамуының ынталылылық, 

эвристикалық, креативтілік, деңгейлерін айқындау диагностикалық, 

мазмұндық-технологиялық қамтамасыздандырғанда және  оларды кезеңдермен  

жүзеге асырғанда ғана нәтижесінің тиімділігі артатындығын көрсетеді.  

Жүргізілген зерттеу бойынша мынадай ұсыныстар жасауға болады: 

1. Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуға арналған теориялық 

тұжырымдар, сипаттамалар  осы саладан  теориялық білімдерді жүйелі 

меңгертуге септігін тигізеді. Оларды жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие 

үдерісіне  (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мамандығы),   мұғалімдер 

біліктілігін жетілдіретін институттардың және жас ғалымдар мектебінің 

әдістемелік бағдарламаларына енгізу қажет. 

2. Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда жоғары оқу орнының 

білім беру мен тәрбие ортасын тиімді пайдалану қажет. 

3. Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту процесін 

қамтамасыздандыру үшін жасалған бағдарламалық кешендер жүйесін 

педагогикалық құралдарды  тиімді  қолдану негізінде жүзеге асырған дұрыс. 

5. Ұсынылып отырған практикалық нәтижелерді мамандар даярлайтын 

колледждердің, жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие үдерісінде пайдалануға 

болады. 

Зерттеу проблемасының ауқымы кең болғандықтан толығымен шешімін 

тапты деуге болмайды. Алдағы уақытта болашақ мұғалмдерді оқушылардың 

шығармалық қабілетін дамытуға даярлау; студенттердің логикалық ойлауын 

дамыту; болашақ педагогтардың кретивтілігін зерттеу іс-әрекеті негізінде 

дамыту  және т.б. проблемалар арнайы зерттеуді қажет етеді. 
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ҚОСЫМША А 

ОҚЫТУШЫНЫҢ САУАЛНАМАСЫ 

Нұсқаулық. Құрметті оқытушылар! Білім беру процесі мен сабақтардың 

мазмұнын одан әрі жетілдіру үшін бірқатар мәселелер бойынша Сіздің 

пікіріңізді білу маңызды болар еді. Төменде қойылған сұрақтарға шынайы 

жауап берулеріңізді сұраймыз. Сауалнаманы толтыру үшін сіз өзіңіздің 

пікіріңізге сәйкес келетін жауаптың нұсқасын дөңгелектеуіңіз керек немесе 

жауаптарды сөзбен қысқаша енгізуіңіз керек. 

1. Ұсыныстарды жалғастырыңыз: 

Шығармашылық-бұл ________________________________________________ 

Шығармашылық ойлау – бұл _________________________________________ 

Студенттің шығармашылық ойлауы – бұл ______________________________ 

Шығармашылық ойлау қабілеті бар адам мыналармен сипатталады ________ 

2. Шығармашылық ойлаудың қалыптасу деңгейін қалай бағалайсыз 

студенттер? 

- жоғары; 

- орташа; 

- рұқсат етілген; 

- төмен; 

- өте төмен 

- жауап беруге қиналамын. 

3. Неліктен сіз бұл деңгейді бағаладыңыз? 

4. Сіз осы деңгейге қанағаттанасыз ба? 

- иә, толық қанағаттандырылды; 

- қанағаттанғаннан гөрі; 

- немқұрайды; 

- иә қарағанда қанағаттанбаған; 

- өте риза емес; 

- жауап беруге қиналамын. 

5. Шығармашылық ойлауды қалыптастыруға қандай себептер кедергі 

келтіреді(4 жауаптан көп Емес таңдаңыз). 

- жұмылдыру қабілетсіздігі, жалқаулық. 

- шығармашылық ойлауды қалыптастыру тәсілдерін, әдістерін, құралдарын 

білмеу. 

- басталған істі аяғына дейін жеткізу қабілетінің болмауы. 

- шығармашылық ойлауды қалыптастыру үшін нақты жағдайлардың болмауы 

(секциялар, студиялар). 

- идеалдың болмауы. 
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- оқытушылар шығармашылық ойлауды қалыптастыруға ынталандырмайды. 

- құрдастар тарапынан қолдаудың болмауы. 

- өзіне, өз күшіне сенбеу. 

- күшті және әлсіз жақтарды нашар білу. 

- шығармашылық ойлауды қалыптастыру бойынша қажетті әдебиеттердің 

болмауы. 

6. Сіздің үш ұсынысыңыз, олардың орындалуы айтарлықтай артады 

студенттердің шығармашылық ойлау деңгейі. 

а) _________  

б) _________  

в) _________  

7. ________ Сіз студенттердің сабақтарында шығармашылық ойлауды 

қалыптастырасыз ба?» 

- тұрақты; 

- кейде қажет болған жағдайда; 

- өте сирек; 

- дамытпаймын. 

8. ________ Сіздің ойыңызша, шығармашылықты қалай дамытуға болады 

ойлау? (4 жауаптан көп емес таңдаңыз) 

- ғылыми үйірмелерге қатысу; 

- мәселелерді бірнеше жолмен шешу; 

- арнайы эвристикалық әдістерді меңгеру; 

- проблемалық мәселелерді тұжырымдау; 

- қарама-қайшылықтарды анықтау және мәселені тұжырымдау; 

- пікірталастарға қатысу; 

- шығармашылық есептерді шешу; 

- ғылыми зерттеу жүргізу; 

- өз қызметін талдау; 

- өз мақсатыңды қою; 

- тағы не, қосыңыз ... 

9. ________ Университеттің оқу процесінде қандай өзгерістер ықпал етуі 

мүмкін 

студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру. Дәрежесі бойынша 

тізімдеңіз 

маңыздылығы. 

1) оқытылатын пәндердің мазмұнын өзгерту, оларды жаңа, қызықты 

материалмен қанықтыру. 

2) оқыту әдістері мен нысандарын жетілдіру. 

3) шығармашылық зертханалар құру. 
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4) студенттердің қызығушылықтары бойынша әртүрлі жұмыстарды 

ұйымдастыру. 

5) ғылыми-зерттеу жұмысына қатысу, конференцияларда баяндамалармен сөз 

сөйлеу. 

6) оқытушылар мен студенттер арасындағы қарым-қатынас мәдениетін дамыту. 

7) тағы не ... 

10. _______ Сіздің ойыңызша, кәсіби қызметтің сәттілігі байланысты ма 

оның шығармашылық ойлау деңгейінің маманы? 

- айтарлықтай дәрежеде байланысты; 

- белгілі бір дәрежеде байланысты; 

- байланысты емес; 

- жауап беруге қиналамын. 
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ҚОСЫМША Б 

 

СТУДЕНТТІҢ САУАЛНАМАСЫ 

 

Нұсқаулық. Құрметті оқытушылар! Білім беру процесі мен сабақтардың 

мазмұнын одан әрі жетілдіру үшін бірқатар мәселелер бойынша Сіздің 

пікіріңізді білу маңызды болар еді. Төменде қойылған сұрақтарға шынайы 

жауап берулеріңізді сұраймыз. Сауалнаманы толтыру үшін сіз өзіңіздің 

пікіріңізге сәйкес келетін жауаптың нұсқасын дөңгелектеуіңіз керек немесе 

жауаптарды сөзбен қысқаша енгізуіңіз керек. 

1. Ұсыныстарды жалғастырыңыз: 

Шығармашылық-бұл ________________________________________________ 

Шығармашылық ойлау – бұл _________________________________________ 

Студенттің шығармашылық ойлауы – бұл ______________________________ 

Шығармашылық ойлау қабілеті бар адам мыналармен сипатталады ________ 

2. Шығармашылық ойлаудың қалыптасу деңгейін қалай бағалайсыз 

студенттер? 

- жоғары; 

- орташа; 

- рұқсат етілген; 

- төмен; 

- өте төмен 

- жауап беруге қиналамын. 

3. Неліктен сіз бұл деңгейді бағаладыңыз? 

4. Сіз осы деңгейге қанағаттанасыз ба? 

- иә, толық қанағаттандырылды; 

- қанағаттанғаннан гөрі; 

- немқұрайды; 

- иә қарағанда қанағаттанбаған; 

- өте риза емес; 

- жауап беруге қиналамын. 

5. Шығармашылық ойлауды қалыптастыруға қандай себептер кедергі 

келтіреді(4 жауаптан көп емес таңдаңыз). 

- жұмылдыру қабілетсіздігі, жалқаулық. 

- шығармашылық ойлауды қалыптастыру тәсілдерін, әдістерін, құралдарын 

білмеу. 

- басталған істі аяғына дейін жеткізу қабілетінің болмауы. 

- шығармашылық ойлауды қалыптастыру үшін нақты жағдайлардың болмауы 

(секциялар, студиялар). 
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- идеалдың болмауы. 

- оқытушылар шығармашылық ойлауды қалыптастыруға ынталандырмайды. 

- құрдастар тарапынан қолдаудың болмауы. 

- өзіне, өз күшіне сенбеу. 

- күшті және әлсіз жақтарды нашар білу. 

- шығармашылық ойлауды қалыптастыру бойынша қажетті әдебиеттердің 

болмауы. 

- досыңыздың немесе досыңыздың болмауы(құпияны бөлісу мүмкіндігі). 

6. ________ Бастан ба деген қажеттілікті қалыптастыру және 

самовоспитании 

шығармашылық ойлау? 

- мен айтарлықтай дәрежеде сезінемін; 

- мен белгілі бір дәрежеде сезінемін; 

- жоқ, қатты; 

- жауап беруге қиналамын. 

7. ________ Сіздің ойыңызша, кәсіби қызметтің сәттілігі мыналарға 

байланысты ма 

оның шығармашылық ойлау деңгейі? 

- айтарлықтай дәрежеде байланысты; 

- белгілі бір дәрежеде байланысты; 

- байланысты емес; 

- жауап беруге қиналамын. 

8. ________ Сіздің ойыңызша, шығармашылықты қалай дамытуға болады 

ойлау? (4 жауаптан көп емес таңдаңыз) 

- ғылыми үйірмелерге қатысу 

- проблемалық мәселелерді тұжырымдау 

- қарама-қайшылықты анықтау және мәселені тұжырымдау 

- пікірталастарға қатысу 

- проблемалық жағдайларды шешу 

- ғылыми зерттеу жүргізу 

- өз қызметін талдау 

- тағы не, қосыңыз 

10. Университеттің оқу процесінде қандай өзгерістер студенттің 

шығармашылық ойлауын қалыптастыруға ықпал етуі мүмкін. Маңыздылық 

дәрежесі бойынша тізімдеңіз. 

1) оқытылатын пәндердің мазмұнын өзгерту, оларды жаңа, қызықты 

материалмен қанықтыру. 

2) оқыту әдістері мен нысандарын жетілдіру. 

3) шығармашылық зертханалар құру. 
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4) студенттердің қызығушылықтары бойынша әртүрлі жұмыстарды 

ұйымдастыру. 

5) ғылыми-зерттеу жұмысына қатысу, конференцияларда баяндамалармен сөз 

сөйлеу. 

6) оқытушылар мен студенттер арасындағы қарым-қатынас мәдениетін дамыту. 

7) тағы не ... 

11. Егер мұғалім проблемалық жағдай туғызса, гипотезаны ұсынса, басқа 

ғылымдардан білімді тартуға мәжбүр етсе, сіз қалай қарайсыз? 

- өте ұнайды; 

- бұл жай ғана ұсынудан гөрі жақсы; 

- тітіркендіргіш; 

"- кейде ұнайды; 

- қарапайым презентацияны тыңдау жақсы. 

12. Сіз мұғалімнің түсіндірмесін түсінбеген кезде сұрақтар қоясыз ба, 

оқытушы? 

- иә 

- жоқ 

13. Егер " иә " болса, онда қандай сұрақтар: 

- ұғымның мағынасын нақтылау; 

- теориялық білімнің практикалық маңыздылығын анықтау; - басқа жауап... 

14. Сіз сияқты болғыңыз келетін идеал бар ма? 

- иә; 

- жоқ; 

- жауап беруге қиналамын; 

15. Егер идеал болса, онда кімнің бейнесі оны толығымен бейнелейді? 

(Екі позициядан артық емес). 

- жазушы; 

- суретші; 

- киноактер; 

мұғалімі; 

- ғалым; 

- саясаткер; 

- егер басқа-қос. 

16. Келесі жылға арналған жоспарларыңыз қандай (бірнеше позицияларды атап 

өтуге болады)? 

17. Егер сіз университетті бітіргеннен кейін таңдау мүмкіндігіне ие болсаңыз, 

онда сіз нені қалайсыз? (Бір позицияны белгілеңіз). 

- шағын табыс, бірақ бос уақыт көп; 

- шағын, бірақ қатты табыс; 
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- көп жұмыс жасаңыз, бірақ жақсы ақша табыңыз; 

- қандай болмасын, қызықты жұмыс, сүйікті мамандыққа ие болыңыз 

заработка; 

- жұмыс істемеу және оқымау, бірақ қалағанның бәрі болуы керек. 

18. Келесі мәселенің қандай шешімдерін ойладыңыз: кетіп бара жатқан пойызға 

қалай жетуге болады. 

19. "Мен нәжіс туралы білмеймін" тақырыбында өз ойларыңызды немесе 

сұрақтарыңызды айтыңыз. 

20. Келесі ұғымдарға метафоралық анықтама беріңіз: өмір, ар-ождан, шексіздік, 

сан. 

21. Егер гүлдер қозғала алса не болар еді? 

22. Ең таңқаларлық және ерекше оқулықты ойлап табыңыз. 

23. Міндет. Үш ежелгі данагөй дау тудырды: үш данагөйдің қайсысы ақылды? 

Дауды кездейсоқ жолаушы шешуге көмектесті, ол оларға тез тапқырлық 

сынағын ұсынды. Ол данагерлерге 4 қалпақ көрсетті, олардың үшеуі қара. 

Содан кейін өтіп бара жатқан адам данагөйлерге көздерін жұмуды ұсынды, 

содан кейін әрқайсысына қара қалпақ киіп, қалғанын жасырды. Содан кейін 

жолаушы көзін ашып, талапты тұжырымдады: қалпақтың өз басында қандай 

түсті екенін болжау. Бұл мәселені шешетін адамды ең дана деп санауға болады. 

Басына қандай қалпақ киетінін қалай анықтауға болады? 

Тегі мен атын топқа жазыңыз _________________________________________ 
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ҚОСЫМША В 

Жеке тұлғаны дамытуға арналған жаттығулар 

Қиял. Сіздің мүмкіндіктеріңіз шексіз және сіздің алдыңызда ешқандай кедергі 

жоқ деп елестетіп көріңіз. Сіз жасадық? Мәселелерді қалай шешер едіңіз? 

Әдеттегідей, пайда болған ойды неғұрлым практикалық нәрсеге өзгертуге 

болады немесе жай ғана сілтеме ретінде қолдануға болады, бұл сізді басқа, 

қолайлы, практикалық және сонымен бірге шығармашылық шешім туралы 

ойлауға итермелейді. 

Керемет қате. Сізбен болған жағымсыз естелікке ақылмен оралыңыз. Іс жүзінде 

не болғандығы туралы ойлануға бірнеше минут жұмсайсыз ба? Сәтсіздікке не 

әкелді? Осыдан кейін не болды? Осы оқиғадан болашаққа қандай сабақ ала 

аласыз? Дамуды жалғастыру үшін біз қателіктер жіберуіміз керек және мүмкін 

бәрін тастап, қайтадан бастауға тура келеді, мүлдем басқа бағытта қозғалады 

және жағымсыз сезімдерді сезінбейді, өйткені біз осы тәжірибеден үйренеміз.  

Сиқырлы қорап. Алыңыз қандай да бір қорапқа (мысалы, обувную). Бұл 

қорапты әрдайым есте сақтаңыз және ерекше, көңілді немесе қызықты нәрсені 

кездестіргенде, оған салыңыз. Мәселе туындаған кезде, одан кездейсоқ екі 

затты алыңыз. Оларға қараңыз, егер олар туралы бірдеңе жазылса, оқыңыз. 

Олар сіздің ойыңызды бірге және жеке-жеке қай бағытқа бағыттайды? Осы екі 

пәннің өзара әрекеттесуі сіздің проблемаңызды қалай шешуге немесе жаңа 

идеяға қалай әсер етуі мүмкін? 

Құмарлық факторы. Сізді қызықтыратын, қызықты сезімдер туралы бірнеше 

минут ойланыңыз. Мүмкіндігінше көп қызмет салаларын сұрыптаңыз. Егер 

бірдеңе тым маңызды емес болып көрінсе, уайымдамаңыз-жаңа компьютерлік 

ойындар сияқты - бәрін жазып алыңыз. Сізді қызықтыратын және сіздің негізгі 

қызметіңізге байланысты белгілі бір қызмет саласын таба аласыз. Сізге не 

қуаныш әкеледі? Сіз не істеп жатқаныңыздан қалай ләззат ала аласыз? Ләззат 

шығармашылық процесте үлкен маңызға ие, ал қызығушылық ақпарат жинау 

кезінде де, шығармашылықта да маңызды. 

Түпсаналы деңгейіндегі шығармашылық. Бұл жаттығу үшін жаңа идея немесе 

проблема қажет. Сіздің проблемаңыз жатқан аймақ туралы ойлануға бес минут 

уақыт бөліңіз. Мәселені шешу туралы кез-келген идеяны білдіруден аулақ 

болыңыз. Тек оның не екенін, кіммен байланысты екенін, қазіргі уақытта не 

болып жатқанын және т.б. енді бұл мәселені біржола қойып, ұйықтар алдында 

тағы біраз ойланыңыз (тек Мәселе туралы емес, шешім туралы). 

Үш-төрт күннен кейін мәселеге қайта оралыңыз. Ойлануға бір минут жұмсаңыз, 

содан кейін қолыңыздағы қағаз парағымен отырыңыз және не істеуге 

болатынын жазыңыз. Бұл істерді талдамаңыз, ойға келген нәрсені жазыңыз. 
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Бұл жаттығу подсознание санасына рөл ойнауға мүмкіндік береді. Ең бастысы-

ассоциативті байланыстарды құруға уақыт табу. 

Біз миымызды зерттейміз. Қағаз парағының ортасына сіздің сұрағыңыздың 

мәнін көрсететін нәрсе салыңыз. Суреттен сұрақтың негізгі тақырыптарын 

ұсынатын бұтақтарды сызыңыз. Әр филиалдан аз маңызды тақырыптар 

бөлінеді. Әр тармақтың үстіне оның мағынасын түсіндіретін бір немесе екі кілт 

сөз жазыңыз. Суретті жүйелі етуге тырысыңыз. Ортасында үлкен қалың 

сызықтардан бастаңыз, біртіндеп барған сайын жұқа болады. Сіз әр негізгі 

филиал үшін өз түсіңізді қолдана аласыз және олардан сол түспен шығатын 

бұтақтарды тарта аласыз. 

Іс уақыты, көңілді сағат. Бір-бірінен қысқа үзілістермен бөлінген кезеңдерге 

бөлінген есте сақтау процесі жұмыстан гөрі көп ақпараттың игерілуін 

қамтамасыз етеді. Әрбір әрекет сегментінің белгіленген ұзындығы жоқ, бірақ 

олар әдетте 15-ке тең минут-сағат, шаршауды жеңілдету және материалды 

басына қою үшін бес минуттық үзіліс қажет. Қысқа демалыстан жад тек пайда 

көреді. 

"Сананың өзгерген күйлері" тренингі. Ыңғайлы орындыққа отырыңыз. 

Көздеріңді жұмыңдар. Сіз өте сәтті кәсіпорынның мүшесі болған кезіңізді 

есіңізде сақтаңыз, бәрі жақсы болған кезде, өзіңізді сенімді, тыныш және 

тыныш сезінген кезде. Мүмкіндігінше осы жадқа еніңіз. Жағдайды 

мүмкіндігінше қалпына келтіріңіз: сіз сезінген барлық суреттер, дыбыстар, 

иістер мен сезімдер. 

Ең жақсысын есте сақтаған кезде, мүмкіндігінше егжей-тегжейлі еске түсіруге 

итермелейтін импульстің кілті бола алатын сезімдер мен сезімдердің ерекше 

үйлесімін таңдаңыз. Егер сізді осы жадқа тезірек қайтаратын бір ғана нәрсе 

болса, бұл не? 

Ал қазір орындықтан тұрып, сәл жүріп өтіңіз, содан кейін кілтті пайдалана 

отырып, , еске түсіріңіз. 

Мұражай барыңыз. Қазіргі заманғы өнер галереясын табыңыз. Оған қарап, 

жарты сағат бойы серуендеп, ондағы туындыларға қарап, жай серуендеп 

болғаннан кейін, мұның бәрін қарапайым келушіден басқаша көріңіз. Кезек 

бойынша мұқият қарастырыңыз әр көрінісін, мүсін мен инсталляция. Әр 

экспонатқа шолу сізге бір минуттан аспауы керек; содан кейін осы көркем 

шығармалардың әрқайсысы сізді не туралы ойлайтыны туралы ойланыңыз. 

Егер сіздің алдыңызда үйге ештеңе әкелмейтін қоқыс болса, алаңдамаңыз-бұл 

маңызды емес. Бұл жаттығудың екі артықшылығы бар. Біріншісі-

шығармашылық процеске пайдалы әсер етуі мүмкін әдеттегі ортаны өзгерту. 

Екіншісі-шабыт көзін табу. 
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Балама ретінде сіз өзіңізді ұйымдастыра аласыз көркем шығармалары бар 

ықшам дискіні қарау арқылы виртуалды көрме. 

Бір кездері әрі қарай. Кітап оқу шығармашылық ойлауды дамытады және 

білімнің артуына ықпал етеді. Балы минутына үшін барлығын жазу, оқылған 

сіздермен жасалады. Тек тақырыптарды жазыңыз. Кітаптарды көркем, іскерлік, 

ғылыми және т.б. әр категориядан айына қанша кітап оқығанын есептеңіз. 

Сіздің тізіміңіздің қаншалықты теңдестірілген екендігі туралы ойланыңыз. 

Сіздің қызмет салаңызға байланысты арнайы кітаптарға жабыспаңыз. Өмірге 

жаңа көзқарастар алу үшін кез-келген басқа бағыттарды зерттеңіз. 

Қиялды дамытуға арналған жаттығулар. 

Сезімдер мен мағыналар. Біздің ақпаратпен жұмыс істеу және оны білімге 

айналдыру қабілетіміз көбінесе біздің сезім мүшелерімізге байланысты. Оқыту 

саласындағы мамандар ешқашан бейнелі ойлауға жүгініп, бейнелі мағынада 

қарапайым сөзді қолданбайды. Өзіңізді ұзын журнал мақаласымен 

қаруландырыңыз. Мақаланы қарап шығыңыз. Мазмұн туралы ойламаңыз, оның 

орнына автордың біздің сезімдерімізге қалай қарайтынын атап өтіңіз: көру, 

есту, жанасу, дәм мен иіс. Автордың арнайы тілдік құмарлықтары бар-жоғын 

қараңыз. Сіз мақаланы екі рет оқи аласыз, өйткені көптеген бейнелі мәндерді 

бірден байқай алмайсыз. 

Оны сызыңыз. Бұл әдіс сізге бір уақытта мидың екі жарты шарымен жұмыс 

істеуді үйретуге бағытталған, бұл мәселені және оның шешімдерін әртүрлі 

жолдармен ұсынуға мәжбүр етеді. Өзіңізді сурет аксессуарларымен 

қаруландырыңыз және сіздің проблемаңыз шешілген немесе мүлдем жоқ әлемді 

суреттеңіз. Сіз иллюстрациялық журналдарды таңдау арқылы керемет сурет 

жасай аласыз. Сурет салуды аяқтағаннан кейін нәтижеге қарап, мәселені шешу 

үшін ілгектерді іздеңіз. Суретте не көресіз? Ол сізді қандай қауымдастықтарға 

шақырады? Оларды жазып, проблемаңызбен байланыстырыңыз. Мәселені 

шешуге қандай қауымдастықтар көмектеседі? 

Музыкалық бейне. Классикалық музыкалық шығармадан үзінді (шамамен бес 

минут) және бес минут тыныш отыруға болатын орынды табыңыз. 

Қолыңыздағы дәптермен ыңғайлы отырыңыз және музыка тыңдай бастаңыз. 

Мүмкіндігінше перспективалы және күшті бейнелерді табуға тырысыңыз, 

дәптерге кілт сөздерді енгізіңіз. Визуализация процесінде егжей-тегжейлі 

сипаттамаға соққы бермеңіз, тек ақыл-ой көзімен көрген нәрселердің мәнін 

жазыңыз. 

Бұл айқын кескіндерді жасауға, ақпаратты тез өңдеуге және қысыммен жұмыс 

істеуге көмектесетін біріктірілген жаттығу. Қарама-қайшылықтарды табуға 

және проблеманы тұжырымдауға арналған жаттығулар 
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Күмәндану. Сіздің қызмет салаңызды көрсететін журнал немесе газет нөмірін 

алыңыз. Енді белгілі бір мақаланы бағалауға бес минут уақыт бөліңіз. Сіз оның 

мазмұнына қызығушылық танытпайсыз. Сіз болжамдарды іздейсіз: автор 

жасаған болжамдар, сіз осы үзінді оқып отырып жасай алатын болжамдар. Бұл 

жүреді, егер бұл жорамал дұрыс болмаса? Егер бір нәрсе дұрыс болмаса? 

Олардың дұрыс екенін қалай білуге болады? 

Парақ пішіні. Ағаштан жеткілікті кең үш жапырақ алыңыз. Сіз осы парақтарға 

қатысты бірқатар сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Қысқа бұйрықты оқып, оны 

орындаңыз, содан кейін келесі талапқа өтіңіз: 

- параққа қараңыз, оны қолыңызға бұраңыз және оны сезініңіз; 

- оны көзге жақындатыңыз, оны егжей-тегжейлі қарастырыңыз, оның 

жиектеріне, тамырларына, бұтаққа не қосылғанына және т. б.; 

- парақтың ішкі құрылымы туралы ойланыңыз, биологиямен не жаман екеніңіз 

маңызды емес, оның ішінде не бар екенін елестетіп көріңіз; 

- ағашқа байланысты жапырақ туралы ойланыңыз, ол ағашқа қалай қарайды? 

Оны не қоршап алар еді? Оның өмірінде жарық пен ауа қандай рөл атқарады? 

- парақты ақырын жыртып алыңыз, ол сіздің күш-жігеріңізге қалай қарсы 

тұрғанын сезіңіз, жыртылған жиектерге қараңыз, олар табиғи қисықтардан 

несімен ерекшеленеді? 

Шимайлар. Жарты сағат ішінде ерекше тақырыпқа қысқа әңгіме жазыңыз. Егер 

сіз әңгіме тақырыбы туралы ойлана алмасаңыз, онда бір-бірімен мүлдем 

байланысты емес заттарды алып, оларды ерекше жағдайға біріктіріңіз. Бұл 

қалай болды? Қатысушылар не сезінеді? Олар не істеу керек? Шабыт күтпеңіз-

нәтиже сізге қаншалықты қорқынышты көрінсе де, жаза бастаңыз. 

Айтқанда, метафорически. Бес нүктенің тізімін жасау үшін газетті (немесе 

теледидар, радио, интернет арқылы) пайдаланыңыз. Онда адамдар, орындар, 

оқиғалар, заттар болуы мүмкін - әртүрлі ақпарат. Енді метафоралардың 

бірқатарын оларға қысқа түсіндірмелермен сызу үшін әр тармаққа бір минуттан 

артық уақыт жұмсамаңыз. Мысалы, жаңалықтардың кейіпкерлерінің бірі 

Санкт-Петербург қаласы болды. Сіз бұл сияқты елестете аласыз: 

Орманда-өйткені оның көптеген биік ғимараттары бар; 

Зират-көптеген ескерткіштер және т. б. 

Метафоралар туралы ұзақ ойланбаңыз. Егер сіз шынымен бастау қиын болса, 

онда метафораны таңдау керек тұжырымдаманың негізгі сипаттамалары туралы 

ойланыңыз және ұқсас сипаттамалары бар заттарды табыңыз. Метафораларды 

жасау шығармашылық ойлауды жақсы дамытады. Білім мен есте сақтау 

метафоралар мен қиялдарға байланысты, олар жаңа, бірақ ұқсас жағдайлармен 

жұмыс істеуге және ақпаратты бейнелерге үйренген мида сақтауға көмектеседі. 

Метафораларды көбінесе проблемаларды шешу немесе идеяларды 
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қалыптастыру үшін қолдануға болады. Мәселе бір нәрсеге ұқсас екенін айта 

отырып, біз жаңа тәсілдерді іздейміз. 

Метафораның пайдасы-сіз қай жерде болсаңыз да, кез-келген уақытта миды 

жаттықтыра білу. Радионы тыңдаған сайын, естігеніңізге қарай метафора 

жасаңыз. Бұл тез, оңай және тиімді. 

Барлық осы ұшқындар. Сіз өзіңіздің біліміңізді жаңартатын барлық қол жетімді 

тұрақты ақпарат көздерін тез жазуға бір минут уақыт бөліңіз. Оларға 

журналдар, газеттер, теледидар, радио, Интернет және т.б. қосыңыз. Егер сіз 

өзіңізді уақыттан артта қалғандай сезінсеңіз, қосымша ақпарат көздерін 

резервте қалдырып, жақсы негізгі ақпарат аласыз деп санайтын бірнеше 

тұрақты көздерді таңдауға тырысыңыз. 

Жақта. Бұл жаттығудың мақсаты-сіздің біліміңіздің шекарасын анықтау және 

олқылықтарды анықтау. Өзіңізді сарапшы деп санайтын білім саласын 

таңдаңыз. Сіз білетін нәрсенің кілт сөздерінің сызбасын салуға бірнеше минут 

уақыт бөліңіз. Енді картаңызды талдаңыз. Жылдам өзгеретін салада ескірген 

біліміңіз бар ма? Сіздің біліміңіз қайда аяқталады? Оның қандай бөліктері 

тұман, сіз ештеңе білмейтін басқа аймақпен шектеседі? Сізде жоқ техникалық 

бөлшектер қайда пайда болады? Өзіңіз бөлген аудандарды жеке қағаз парағына 

жазыңыз, сонда сіз өзіңізге қызықты салада біліміңізді жетілдірудің икемді 

жоспарын аласыз. 

Мәселелерді шешуге арналған жаттығулар 

Леонардо Да Винчидің жазбалары. Ноутбук пен жұмсақ қарындаш алыңыз, 

ыңғайлы отырыңыз. Содан кейін көзді жұмып, сурет салуды бастаңыз. Өзіңізді 

болашақ керемет суреттің эскиздерін жасайтын суретші ретінде елестетіп 

көріңіз. Тек қарындашты бағыттамаңыз, оны жай қағазға сырғытыңыз. Сіз 

жеткілікті сурет салғаныңызды сезген кезде, көзіңізді ашып, өзіңіз жасаған 

суретке қараңыз. 

Енді не істегеніңіз туралы ойланыңыз. Мүмкін сіздің суретіңіз сізге бір нәрсені 

еске салған шығар? Мәселені шешу үшін оны қалай пайдалануға болады? 

Шешім ретінде оның қандай қасиеттерін пайдалануға болады. Гардеробыңызды 

воображению - сіздердің ақыл-еркін толғады үстінде деп салды. 

Жалған модель. Біз әлемді модельдер арқылы білеміз-бәрін қамту мүмкін емес 

және бір нәрсе туралы түсінік алу үшін суретті жеңілдетеміз. Кейде біздің 

модельдер дәл емес, тіпті дұрыс емес екенін білмейміз. Көптеген адамдар 

атомның моделі күннің айналасындағы планеталар сияқты орталық ядро 

айналасында айналатын электрондар жиынтығы екенін түсінбейді. 

Кемпірқосақ немесе көк аспан сияқты күрделі табиғи құбылыстарды алыңыз. 

Нақты себебін білу немесе білмеу маңызды емес, үш түрлі және, мүмкін, бұл 
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құбылыстардың не себеп болғанын түсіндіретін қате модельдер ойлап табыңыз. 

Бұл жағдайда олардың сенімділігін емес, тартымдылығын басшылыққа алыңыз.  

Қате модельдер-бұл шығармашылық шабыттың керемет көзі. Көркем әдебиет 

көбінесе " егер не болса ...": егер адам белгілі бір жолмен әрекет етсе немесе 

адамдар арасындағы қарым-қатынас осылай дамитын болса. Ғылыми 

фантастика өте батыл болжамдарға негізделген: егер адамдар мүлдем басқа 

планетада өмір сүрсе, Бірінші дүниежүзілік соғыс ешқашан болған емес, бірақ 

бәрібір модельдеу болса. 

Ілгіштің әмбебаптығы. Ілмекпен не істеуге болатынының тізімін жасауға екі 

минут уақыт бөліңіз. Енді ілгішпен жасай алмайтын нәрсені жазуға тағы екі 

минут уақыт бөліңіз. Екі тізімді қараңыз. Мүмкін емес нәрселерден гөрі мүмкін 

емес нәрсенің тізімін жасау оңайырақ. Егер сіз "бәрінің" кішкене бөлігін ілгіш 

алып жатқанын елестетсеңіз, бұл таңқаларлық емес. 

Соңында, мүмкін емес нәрселер тізімінен бірнеше тармақты алып, оларды 

"мүмкін"етіп өзгертіңіз. Сіз өзіңізді өз идеяларыңызбен шектейсіз. Мысалы, 

ешкім ілгіш сым немесе сіз оны өзгерте алмайсыз деп ойламайды. Мәселен, 

мысалы, оны ішуге болмайды деп айтуға болады, бірақ егер ол мұздан жасалған 

болса, онда оны ерітіп, ішуге болады. Ескеріңіз, ілгіш болады қалай және неден 

жасайды: бірі-адамның, жануардың, өсімдіктің, тастың. 

Мәселені қайта құруға арналған жаттығулар 

Кедергілер картасы. Қағаз парағын үш бөлікке бөліңіз. Өзіңіздің мақсатыңызды 

суреттеңіз. Сіз не істегіңіз келетінін және одан кейін не болатынын қысқаша 

жазыңыз,сіз қалай жетістікке жетесіз. Соңғы нәтиже келесі түрде жазылуы 

керек парақтың оң жағы. Содан кейін қағаз парағының сол жағында-ағымдағы 

мәселенің жағдайы. Мақсат қою кезінде бірдей параметрлерді қолдана отырып, 

қазіргі жағдайыңызды анықтаңыз. 

Ортасында мақсатқа жетуге кедергі болатын нәрселер тізімін жазыңыз. Кейбір 

кедергілер Сіздің бастапқы ұстанымыңызды қайталау немесе қайта құру болып 

табылады - бұл көбінесе негізгі кедергі болып табылады. 

Сіз тізімдейтін кедергілердің көпшілігінің мәні "қалай" дегеннен басталатын 

сұрақтар түрінде тұжырымдалуы мүмкін. Мәселені шешудің балама түрі оны 

шешуге көмектеседі. 

Ештеңе жасамаңыз. Мәселенің шешімін іздеген кезде пайда болатын негізгі 

болжам-бұл бір нәрсе жасау керек. Бірақ сіз ештеңе жасамасаңыз не болады? 

Сіз өзіңіздің проблемаңыздың әлі де шешілгенін қалайсыз делік. Бұл екі 

қорытындыға әкеледі. Біріншіден, сіз мәселені шешудің қандай пайдасы 

болатынын білесіз. Екіншіден, сіз "ештеңе жасамау" нәтижесінде пайда 

болатын бірнеше балама мәселелерді таба аласыз. 
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Уақыт аралығы. Проблемалық саланы қараңыз. Осыған байланысты келесі 

уақыт кезеңдерінің әрқайсысын, бір минутты, бір күнді, Бір аптаны, бір айды, 

бір жылды қарастырыңыз. Осы кезеңде не маңызды болуы мүмкін? Осы уақыт 

ішінде мәселе қалай өзгереді? Әр түрлі уақыт кезеңдерінде не туралы ойлану 

керек? Қандай жаңа жағдайлар пайда болады? Егер сіз осы кезеңдердің 

әрқайсысы жоспарланған немесе мәселені шешудің соңғы мерзімі болса, сіз өз 

проблемаңызды басқаша тұжырымдай аласыз ба? 

Бұрмалау. Көптеген проблемалар өте нақты және нақты өлшемдерге ие. Олар 

кеңістіктік, сандық немесе уақытша болуы мүмкін. Мәселеңіздің негізгі шартын 

алып, оны бір жолмен немесе басқа жолмен бұрмалаңыз. Оны іс жүзінде 

әлдеқайда аз немесе әлдеқайда үлкен етіп жасаңыз. Бұрмалау нәтижелерін 

жазып алған кезде, нақты әлемге қайта оралыңыз. Олар қандай жаңа 

перспективалар ашады? 

Бұрылу. Біз мәселені түбегейлі өзгерту арқылы бұрмалаймыз. Мысалы, егер 

тапсырма студенттердің математикаға деген қызығушылығын арттыру болса, 

онда өзгертілген нұсқа келесідей болады: "математикаға деген қызығушылықты 

жою үшін не істеу керек?». Мәселені тұжырымдаудың жағымсыз нұсқаларын 

түсінуге бес минут уақыт бөліңіз. Содан кейін жаңа идеялардың нәтижелерін 

қараңыз. Кейде, өкінішке орай, бұл идеялар қазірдің өзінде жүзеге асырылуда. 

Айқын мәселелерді керісінше ауыстыру оңай және қарапайым, содан кейін 

бәрін кері қайтарыңыз. 

Біреудің көзқарасы. Бұл жаттығу қызықты шешімдерді табу үшін басқа 

адамдардың пікіріне жүгінуді ұсынады. Кез-келген жеке тұлғаны, Тарихи 

немесе әдеби, немесе жай ғана маман алыңыз. Енді бұл адамды сіз деп 

елестетіп көріңіз. Оларды бірнеше минут сезініңіз. Содан кейін өз 

проблемаңызға жүгініңіз. Сіз қабылдаған сурет бұл мәселені қалай шешеді? 

Оның мәнін қалай түсінеді (немесе түсінбейді). Сіз таңдаған кейіпкерлердің 

әрқайсысы тұрғысынан бағалау арқылы идеялар тізімін жасаңыз. Соңында, бұл 

ескертулерді шындықпен байланыстырыңыз. Олар практикалық ма? Олар 

болуы түрін өзгертетін? Олар сізді не туралы ойлайды? 

Метафора. Барлық шығармашылық әдістердің негізі-шығармашылық шешім 

табу үшін сіз өзіңіздің проблемаңыздан бас тартуыңыз керек деген идея. 

Метафора ерекше күшке ие, өйткені ол сіздің проблемаларыңыздың бірден 

бірнеше шешімінің негізі бола алады. Сізге тек метафораны ойлап табу немесе 

проблемаңызбен ұқсастық жасау керек, содан кейін онымен жұмыс істеу керек. 

Содан кейін сіз неге дәл осы салыстыруды бастан өткердіңіз деп ойлайсыз және 

осы метафорадан бірқатар ассоциацияларды шығара аласыз. Метафоралар сіз 

қалағандай керемет болуы мүмкін (және керек). Содан кейін жаңа 
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ассоциацияларды құру үшін осы метафоралар мен пайымдауларды 

қолданыңыз. 

Егер сіз ештеңе туралы ойлана алмасаңыз, кез-келген метафораны алып, оны 

мәселеге сәйкестендіріңіз. 

Афоризмдер. Мәселені анықтайтын кілт сөздерді табыңыз. Қанатты сөз 

тіркестерін қолданыңыз және онда осы сөздер бар сөз тіркестерін іздеңіз. 

Олардың кем дегенде екеуі болуы керек. Егер сізге қажет сөздерді таба 

алмасаңыз, ұқсас нұсқаларды іздеңіз. Цитаталарды жазыңыз. Енді оларды 

мәселеңізді шешуге арналған кеңестер ретінде қарастырыңыз. Олардың қандай 

шешімдер тағайындағанын қараңыз. 

Компоненттер. Мәселеңізді нақты анықтаудан бастаңыз, содан кейін оны 

құрамдас бөліктерге бөліңіз. Мысалы, сіздің проблемаңыз-дәріс оқу үшін 

компьютерді тиімді пайдалану. Бұл мәселе бірнеше бөліктен тұрады: 

компьютерді материалмен толтыру, пайдалану, уақыт және кеңістік. Енді сіз әр 

компонентті алып, оны мұқият ойластыруыңыз керек және оған сүйене отырып, 

жалпы проблемаға қатысты шешім қабылдауға тырысыңыз. Осылайша сіз кең 

іс-қимыл жоспарын жасайсыз, өйткені үлкен мәселелерге қарағанда көптеген 

кішігірім мәселелерді шешу оңайырақ. 

Атрибутивті тәсіл. Мәселеңіздің мәнін бірнеше сөзбен айтуға тырысыңыз - бұл 

сөздер екі болуы керек-ең көбі төрт. Осы сөздердің әрқайсысына оның негізгі 

сипаттамаларын ашатын тағы бірнеше сөз ойлап табыңыз. Енді 

сипаттамалардың сипаттамаларын көрсете отырып, қайталаңыз. Осы екі 

деңгейде көптеген қызықты нәрселерді ойлап табуға болатындығы 

таңқаларлық. Сондай-ақ, сипаттамалардың екінші деңгейін пайдалану 

маңызды, өйткені олар ең жағымды әсерге ие. 

Тек табиғи. Табиғи әлемде сіздің проблемаңызбен қандай ұқсастық жасауға 

болатындығы туралы ойланыңыз. Аналогияны таңдау үшін табиғи әлемнің, 

өсімдіктер мен жануарлардың қалай өмір сүретінін қарап, өз проблемаңыздың 

шешімін табыңыз. Ең бастысы - табиғи әлемде сіздің проблемаңыздың алғашқы 

шешімін тапқаннан кейін іздеуді тоқтатпау. Сіз кездейсоқ таңдалған жануарлар 

мен өсімдіктер жиынтығын сіздің проблемаңызға ұқсастық ретінде пайдалана 

аласыз. 

Көшірме кезінде жоғалу. Алдымен сіздің проблемаңыз туралы аздап жазыңыз. 

Жазбаша түрде "қалай" деген сөз болуы керек, бұл мәселені шешу үшін не 

қажет және ол сіз үшін қандай мағынаға ие екендігі туралы бірнеше сөз болуы 

керек. Мәтінді аудармашыға енгізіп, оны бір тілден екінші тілге аударыңыз. 

Алынған мәтінді қайтадан түпнұсқа тіліне аударыңыз. 

Алынған мәтінді оқыңыз. Механикалық аударма нәтижесінде көптеген 

шатасулар мен түсініспеушіліктер пайда болады. Енді аудармашы 
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тұжырымдаған жаңа мәселені шешуге тырысыңыз. Жаңа шешімді бастапқы, 

нақты мәселеге қалай қолдануға болатындығы туралы ойланыңыз. 

 

«Шығармашылық қабілеттерін анықтау» Х. Зиверт әдістемесі 

Мақсаты: тұлғаның шығармашылық қабілеттерін анықтау. 

Нұсқаулық: құрметті тест қатысушылары. Тест тапсырмаларын мұқият оқып 

шығыңыз. Әр бөлім сіздің шығармашылық қабілеттеріңізді өлшеуге арналған. 

Алдымен тестті шешудің нұсқауларын оқып, тиісті жауаптар беріңіз. 

Шығармашылық қабілеттеріңізді сынауға кірісіңіз. 

Тапқырлық (Н шкаласы) 

Сізге бірнеше тапсырмалар ұсынылады, оларды шеше отырып, Сізді 

"күзетуге"болатындығын тексере аласыз. Кез-келген идея қолайлы және 

қолайлы. Тапсырманы мүмкіндігінше тез орындауға тырысыңыз. Бақылау үшін 

секундомерді қолданыңыз. 

Тапсырма. Оның орындалуы сізде дивергентті (стандартты емес) ойлаудың 

қаншалықты дамығанын көрсетуі керек. Бұл кез-келген жүйеде орын алуы 

мүмкін мүлдем абсурдты, бірақ сонымен бірге ұтымды байланыстарды ашу 

туралы. Мұнда, мысалы, шарлы қалам. Сіз оны жазу және сурет салу үшін 

қолданасыз, бірақ ол басқасына да сәйкес келуі мүмкін. Атап айтқанда, қағаз 

парағындағы тесіктерді тексеру. 

Егер тұтқаны бұрап алсаңыз, онда серіппені өзек үшін "бастапқы қондырғы" 

ретінде пайдалануға болады, ол бағыттағыштарға айналады және т.б. тапсырма: 

сізге үш заттың әрқайсысымен не істеуге болатынын ойлаңыз. Сіз қанша 

мүмкін нұсқаны таба аласыз? Әр пәнге бір минут бөлінеді. 

Барлық тапсырманы орындаудың жалпы уақыты-үш минут. Егер бірінші 

бөлімдегі мүмкіндіктерді тізімдеу үшін сізге бір минуттан аз уақыт қажет болса 

(максимум 10 мүмкіндік), уақытты белгілеп, келесі бөлімге өтіңіз. Енді кері 

санақты бастаңыз. 

Сіріңке қорабымен не істеуге болады? Сіз қандай мүмкіндіктерді 

ұсынасыз? 

Сіріңке қорабы: 

1._________________________________________________________________2.

_________________________________________________________________3.__

_______________________________________________________________……

………………………………………………………………………………… 

10.________________________________________________________________ 

Осы тапсырма бойынша жұмысты тоқтатып, келесілерді орындауға 

кірісіңіз. 
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Қалбырмен не істеуге болады? Сіз қандай мүмкіндіктерді ұсынасыз? 

Қаңылтыр: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………10.

________________________________________________________________ 

Осы тапсырма бойынша жұмысты тоқтатып, келесілерді орындауға кірісіңіз. 

Автомобиль шинасымен не істеуге болады? Сіз қандай мүмкіндіктерді 

ұсынасыз? 

Автомобиль шинасы: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………… 

10.________________________________________________________________ 

Бір минуттан кейін осы тапсырмамен жұмысты тоқтатыңыз. Жалпы уақыт үш 

минут болуы керек. 

Тест нәтижелерін бағалау баллдарды есептеу 

Әр мағыналы толтырылған жол үшін екі ұпай санаңыз. Содан кейін берілген 

ұпайларды есептеңіз. Мүмкіндігінше сіз 60 ұпай ала аласыз. 

0-20 ұпай, әрине, сізде стандартты емес ойлау қабілеті бар, сонымен бірге сіз 

осындай тапсырмаларды өте нашар орындайсыз. Өзіңізге ұқсас тапсырмаларды 

қойып, жиі жаттығуға тырысыңыз. Тиісті жаттығулар жағдайында сіз ең көп 

баллдың кем дегенде жартысын жинай аласыз. 

20-40 ұпай сізде стандартты емес ойлауға қалыпты бейімділік бар, сіздің осы 

саладағы қабілеттеріңіз орташа. Осы орташа мәндерде сіздің 

шығармашылығыңыз орта есеппен көрінеді. Егер сіз тиісті жаттығулармен 

айналыссаңыз, сіз бұл олқылықты толтыра аласыз. 

40-60 балл сіздің стандартты емес ойлау қабілетіңіз белгілі бір дәрежеде жалпы 

деңгейден жоғары. Сіз шығармашылық көзқарасты қажет ететін іс-шараларға 

ерекше қабілетті деп санай аласыз. 
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«Шығармашылық қабілеттерін анықтау» Г. Дэвис әдістемесі 

Г. Дэвистің әдістемесі 13-17 жас аралығындағы оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерін анықтауға арналған. Негізгі әдіс-педагог-психолог мұғаліммен 

бірге семестрде бір рет өткізетін тестілеу. Сауалнамада 21 сұрақ бар, олардың 

көмегімен шығармашылық жеке қасиет ретінде диагноз қойылады. 

Шығармашылықтың жеке белгілеріне мыналар жатады: қызығушылық, өзін-өзі 

қамтамасыз ету, үйлесімділік пен сұлулық сезімі, альтруизм, тәуекелге деген 

ұмтылыс, тәртіпсіздікті қабылдау, белсенділікке деген қажеттілік және тағы 

басқалар. 

Бұл әдістеменің мақсаты Оқушылардың дарындылығын дамытуды зерттеу ғана 

емес, оқыту бағдарламалары мен тәсілдерінің, Оқу материалдары мен 

құралдарының тиімділігін бағалау болып табылады. Тесттер оқытудың соңғы 

нәтижелерін ғана емес, қабілеттердің өзгеруін бақылауға мүмкіндік береді. 

Мақсаты: оқушылардың шығармашылық қабілеттерін анықтау 

Әдістеме оқу орындарының стандартты жағдайында өткізіледі (тестілеудің 

топтық түрі). Нәтижелерді түсіндіру зерттеу деректерін бағалау және өңдеу 

кілтіне сәйкес жүргізіледі. 

Нұсқаулық: 

Оқыңыз пікір. Егер сіз мәлімдемемен келіссеңіз, онда "+"қойыңыз. Егер сіз 

мәлімдемемен келіспесеңіз, онда "- "қойыңыз. 

Сұрақтар: 

1. Мен ұқыпты адаммын деп ойлаймын, барлық жерде тәртіп болғанын жақсы 

көремін. 

2. Мен әлемде болып жатқан барлық нәрселер туралы көбірек білуге 

тырысамын. 

3. Бала кезімде мен жалғыз емес, ата-анаммен бірге жаңа жерлерге барғанды 

ұнататынмын. 

4. Мен өз ісімде ең жақсы болуға тырысамын. 

5. Мен кішкентай кезімде ойыншықтарымды немесе тәттілерді басқалармен 

бөліскім келмеді. 

6. Мен боламын көңілі білдіреді, егер жеткізілуі мүмкін қойдым дейін 

жетілдіру. 

7. Мен әлемде бәрі қалай жұмыс істейтінін түсінуге тырысамын. 

8. Мектепте Мен әсіресе балалар арасында танымал болмадым. 

9. Маған кейде балалық шақ ұнайды. 

10. Егер Мен бірдеңе жасауға шешім қабылдасам, онда мақсатыма жетуге 

тырысамын. 
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11. Мен басқалармен бірге жұмыс істегенді қалаймын және бір нәрсе 

жасағанды ұнатпаймын. 

12. Мен не істеуім керек және не істеуім керек екенін өзім білемін. 

13. Басқалар менімен келіспеген кезде, мен өзімнің дұрыс екендігіме сенімді 

болсам да, өз көзқарасымды өзгертуге тырысамын. 

14. Мен дұрыс емес нәрсені істеген кезде қатты уайымдаймын және 

уайымдаймын. 

15. Мен жиі сағындым, өйткені Мен не істеу керектігін білмеймін. 

16. Мен өскенде мағыналы және танымал болатынымды сезінемін. 

17. Маған әдемі заттарды қарау ұнайды. 

18. Мен жаңа ойындарды үйренуден гөрі таныс ойындарды ойнағанды жөн 

көремін. 

19. Маған эксперимент, зерттеу ұнайды: егер Мен бірдеңе жасасам не болады. 

20. Мен ойнағанда немесе бірдеңе жасағанда, мүмкіндігінше аз тәуекелге 

баруға тырысамын. 

21. Өмірде дамыған қиялға қарағанда жақсы есте сақтау маңызды. 

Кілт 

Креативтілік (шығармашылыққа қабілеттілік) — сұрақтар бойынша жауап 

берген жағдайда ( + ): 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19 және сұрақтар бойынша (-) 

жауап берген жағдайда: 1, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21. 

Кілтке сәйкес келетін жауаптардың қосындысы шығармашылық дәрежесін 

көрсетеді. Сома неғұрлым көп болса, шығармашылық соғұрлым жоғары 

болады. 

+ 

2-басқалар туралы алаңдаушылық 

4-ерекшеленгісі келеді 

6-өзіне наразылық 

7-қызығушылыққа толы 

8-танымал емес 

9-балалық шаққа арналған регрессия 

10-қысымды түсіру 

12-Өзін-өзі қамтамасыз ету 

16-мақсат сезімі 

17-сұлулық сезімі 

19-алыпсатарлық 

1-тәртіпсіздікті қабылдау 

3-тәуекелділік 

5-альтруизм 

11-жалғыз жұмысқа деген сүйіспеншілік 
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13-Тәуелсіздік 

14-іскерлік қателер 

15 - ешқашан скучно болмайды 

18-белсенділік 

20-тәуекелге ұмтылу 

21-белсенділікке қажеттілік 

 

Жоғары деңгей-15 және одан жоғары балл 

Орташа деңгей-11-14 балл 

Төмен деңгей - 0-10 балл 

 

Шығармашылық ойлау әдістері 

Миға шабуыл 

Бұл әдіс объективті бағалау қағидаты бойынша идеяларды 

қалыптастыруға негізделген. Топтың әр мүшесі өз идеяларымен бөлісе алады, 

ал ми шабуылы кезеңінде ешкім біреудің идеясын айыптамайды. Жазбаңыз 

бәрін, келеді, сізге бас, және кейін шабуылдан бастаңдар талдай, бұл қолайлы 

емес. Кездесудің соңында ең жақсы нұсқаларға дауыс беріңіз. 

Әдістің бір түрі-кері ми шабуылы. Мұнда сіз қатысушылардан тек 

жағымсыз жағдайлар немесе идеялар жасауды сұрайсыз. Бұл жұмыстағы нәзік 

жерлерді көруге, белгілі бір мәселелерді қалай шешуге болатындығын түсінуге 

және жобаның қателіктерін алдын-ала болжауға көмектеседі. 

Тұжырымдамалар картасы 

Тұжырымдама картасын әдетте білімді құрылымдау үшін инженерлер 

мен дизайнерлер пайдаланады. Бұл жеке ұғымдар мен идеялар арасындағы 

байланысты визуализациялау әдісі. Бұл ойларды жүйелеуге және мәселені 

шешудің жаңа жолдарын ашуға көмектеседі. Сіз оны ми шабуылында қолдана 

аласыз немесе шашыраңқы идеяларды біріктіре аласыз. 

Ақыл картасы (mind map) 

Mind mapping бастапқыда Британдық психолог Тони Бузен жасаған. Бұл 

әсіресе ақпаратты құрылымдауда тиімді. Мұндай картаны жасау үшін негізгі 

идеяны ортаға салыңыз және кілт сөздерді, сөз тіркестерін, суреттерді немесе 

бейнелерді қолдана отырып, өсіп келе жатқан және ұйымдасқан құрылым құра 

отырып, барлық бағытта жұмыс жасаңыз. 
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Ойлау картасы тұжырымдама картасына ұқсас, бірақ ол керісінше жүреді. 

Сіз бұрыннан бар идеяларды біртұтас тұтастыққа біріктірмейсіз, бірақ 

идеяларға өсетін негізгі ойдан шығасыз. 

 

  

 

 

  

Алты ойлау шляпасы 

Бұл әдіс мүмкін шешімдерге әртүрлі көзқарастардан қарауға мүмкіндік 

береді. Әр шляпалар ойлаудың әр түрлі бұрышын білдіреді және сабақ 

барысында қатысушылар оларды кезекпен киюі керек. 

* КӨК ШЛЯПАЛАР: БАСҚАРУ. Ол бірлескен жұмысты үйлестіру, 

талқылау стратегиялары мен мәселенің жай-күйін анықтау үшін қолданылады. 

Ол сессияның соңында және Басында киіледі. 

* АҚ ШЛЯПАЛАР: АҚПАРАТ ЖӘНЕ ФАКТІЛЕР. Белгілі фактілерді 

анықтау және суреттің толықтығы үшін қандай ақпарат жетіспейтінін түсіну 

үшін қолданылады. 

* ҚЫЗЫЛ ШЛЯПАЛАР: ЭМОЦИЯЛАР МЕН СЕЗІМДЕР. Опциялар 

санын азайту, оларды интуитивті және эмоционалды бағалау үшін 

қолданылады. 

* ҚАРА ШЛЯПАЛАР: СЫНИ ПІКІР. Ол тәуекелдерді, кедергілер мен 

қауіптерді анықтау үшін қолданылады. 
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* САРЫ ШЛЯПАЛАР: ОПТИМИЗМ. Ол артықшылықтарды анықтау, 

идеяның пайдасына дәлелдер табу үшін қолданылады. 

* ЖАСЫЛ ШЛЯПАЛАР: ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ. Шығармашылық, 

стандартты емес идеялар мен шешімдерді табу үшін қолданылады 
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ҚОСЫСША Г 
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Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие 

тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

№521 Бұйрығымен бекітілген (16 қараша 2009ж). 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына жолдауы «Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

(12 желтоқсан 2012ж).  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына жолдауы «Интеллектуалды ұлт - 2020» (17 қаңтар 2014ж).  

Қазақстан Республикасы Президентінің бағдарламасы «Ұлт жоспары – 

бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам» 

(20 мамыр 2015ж). 

Қазақстан Республикасында 2013-2016 жж. білім беру ұйымдарында 

оқыту үдерісінің тәрбиелік құрамын күшейту бойынша типтік кешенді 

жоспар. 

Қазақстан Республикасында  білім беруді дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (1 наурыз 2016ж).  

Қазақстан Республикасы жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты. ҚР Үкіметінің 13.05.2016 ж., №292 қаулысы. 

Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы (12 сәуір 2017 ж). 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру» атты  Қазақстан халқына жолдауы (2018 жылғы 5 қазан) 
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Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық 

диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты халыққа 

Жолдауы (2019 жыл) 

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы 

Қазақстан – іс-қимыл кезеңі» атты халыққа Жолдауы (2020 жыл) 

Қазақстан Республикасында Білім беруді және ғылымды дамытудың 

2021-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы - Астана, 2020 ж. 
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АНЫҚТАМАЛАР 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылған: 

Белсендiлiк - әлеуметтiк және психикалық белсендiлігiнiң турi: жеке 

адамның белгiлi бiр iс-әрекетке бағытталғандығының қарқыны. Тiршiлiк және 

iс-әрекеттерi барысында адамның қарым-қатынас жасау, таным және өзiн-өзi 

тәрбиелеу белсендiлiгi дамиды. 

Интеллект – адамның ақыл-ой бастамасы мен эмоционалдық күйзелісі 

бірлестігіндегі ойлау мүмкіндігі.   

Креативтілік  – (ағылш. Create – жасау, creative – жасампаз, 

шығармашыл) – индивидтің дәстүрлі немесе көпшілік қабылдаған идеялардан 

ауытқитын, түбегейлі жаңа идеяларды қабылдау мен жасауға дайындығымен 

ерекшеленетін және тәуелсіз фактор ретінде дарындылық құрылымына кіретін 

шығармашылық қабілеті, сондай-ақ проблемаларға өзгеше қарап, оларды 

ерекше тәсілдермен шешу қабілеті. 

Қабілеттілік – белгілі бір өнімді іс-әрекетті табысты орындаудың шарты 

болатын тұлғаның жеке дара психологиялық ерекшеліктері.  

Ойлау – объективті шындықты белсенді бейнелеудің жоғарғы 

формасы, дүниені тану мен игерудің жоғарғы сатысы, тұлғаның танымдық 

әрекеті 

Шығармашылық  адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, 

ізденуі болып табылады. Өмірде дұрыс жол табуы үшін адам ой түйіп, 

өздігінен саналы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі. 

Шығармашылық ойлау – әрбір жаңа жағдайларға сәйкес әрекет 

сызбаларын белсенді құру және қайта құру әмбебап қабілеттілігінен тұратын 

ойлау мәні 

Таным – санада объективті дүниенің психикалық бейнеленуінің және 

қабылдауының процесі, нәтижесі ретінде оның мәні туралы жаңа білім б.т.; 

табиғаттың және қоғамның заңдарын ашуға бағытталған адамның ерекше іс-

әрекеті. Арнайы ұйымдастырылған таным оқу-тәрбие процесінің мәнін 

құрайды. 

Танымдық белсендiлiк – психикалық белсендiлiктiң түрi, 

қызығушылық, зейiн, бiлiмге құмарлық, шығармашылық формасында көрініс 

табады 

 Тұлға – әлеуметтік-мәдени ортада, біріккен іс-әрекет үдерісі мен қарым-

қатынаста пайда болатын адамның ерекше сапасы, саналы іс-әрекет 

субъектісі.  

 Ынта - адамның белгілі бір таңдаған іс-әрекетке бағытталғандығы. 

Ынталандыру – жағымды әрекетті ынталандыру мақсатындағы 

тәрбиеленушіге педагогикалық әсер ету жолдары. 

Iс-әрекет - философиялық, социологиялық және психологиялық 

категория: бүкiл қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар зерттейтiн құбылыс; 

адамның немесе топтың және дүниенiң өзара әрекетi, соның процесiнде адам 

дүниенi және өзін-өзі саналы және мақсатты бағытталған түрде өзгертедi.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

ҚР – Қазақстан Республикасы 

МЖМБС – Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 

ҚР БжҒМ БҒСБК – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің білім мен ғылым саласындағы бақылау комитеті 

ЖОО – жоғары оқу орны  

ҚазҰПУ – Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті  

ҒЗИ – ғылыми-зерттеу институты 

БТ – бақылау тобы  

ОТҚ – оқытудың техникалық құралдары 

ЭТ – эксперимент тобы  

PhD – философия докторы 

т.б. – тағы басқа 
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КІРІСПЕ 

Зерттеудің көкейкестілігі. Қазақстанның әлемнің үздік отыз елінің 

қатарына және дүние жүзінің жоғары білімді елдерінің қауымдастығына енуі  

жағдайында, заманауи өркениеттік өзгерістер барысында бүгінгі дәуірдің  

әлеуметтік сұраныс мәртебесіне ие болатын бәсекегеқабілетті тұлғаның 

рухани, шығармашылық тұрғыдан дамуына қажеттілік артып отыр. 

Осы тұрғыдан адамзат капиталын, ұлттың зияткерлік әлеуетін дамытуда, 

қоғамның рухани-адамгершілік және мәдени құндылықтарын сақтауда білім 

берудің рөлін өзектілеуге бағдарлау Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

жыл сайынғы Жолдауларында көрсетілген [1]. Оған қоса Елбасының 2017 

жылдың 12 сәуірінде жарық көрген «Болашаққа  бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласындағы «ұлттық жаңғыру деген ұғым ұлттық сананың кемелденуін 

білдіретіндігін, Қазақстан халқының бойларында «ұлттық салт-дәстүрі, тілі 

мен музыкасы, әдебиеті, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухы мәңгі қалуға 

тиістігін» ескерсек, студенттің шығармашылық ойлауын дамытуды зерттеу 

қажеттігі тереңдей түседі [2]. 

Өйткені, тұлғаның шығармашылық даму деңгейі  құндылық бағдарларға, 

мәдениетке, кәсіби іс-әрекет нормаларына ықпал етеді. Шығармашылыққа 

бағытталған ақпараттың басымдығы жағдайында адам бірқатар «тұлғалық 

негізді» меңгеруі керек. Мұндай «негізді» қалыптастырып, игеруге көмек беру 

– жоғары оқу орнының маңызды міндеттерінің бірі.  

Сондықтан да ҚР Білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының басты мақсаты болып 

«Қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру; тұлғаны оқыту мен тәрбиелеу барысында жалпы адамзаттық 

құндылықтарға мән беру; ғылымның ел экономикасына қосатын үлесін 

ұлғайту» табылады [3].   

 Қазақстан Республикасының Президенті  Қ.Тоқаевтың «Сындарлы 

қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» 

атты  Қазақстан халқына жолдауында  (2 қыркүйек, 2019 ж.) шын мәнінде, 

педагог мамандардың кәсіби құзыреттілігі жоғары болуымен қатар педагогика 

саласында жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны қамти отырып, 

тұрақты өзін өзі жетілдіруге  бағыт алған, рухани дүниесі бай, 

шығармашыл  тұлға,  оның кәсіби шеберлігі әдістемелік жұмыстағы 

шеберлігімен ұштасып, ғылыми зерттеу жұмысының  нәтижесін таратып 

жүрген  ұстаз ретінде көрінуі шарт екендігі айтылған [4]. 

Өйткені, кәсіби білікті және шығармашыл ұстаз ғана бәсекегеқабілетті 

ұрпақты қалыптастыра алады. 

Заманауи және әлемдік деңгейдегі қарама-қайшылықтарды, білім берудің 

жаңа ұлттық моделі деңгейінде өзекті мәселелерді шешуде болашақ 

педагогтардың  шығармашылық қабілетін дамыту айрықша талапқа ие.  

Өйткені, ғасырдан ғасырға өз мәнін жоғалтпай, қай уақытта да заманның 

әлеуметтік және рухани талаптарынан туындаған көкейкесті мәселені 

көтеретін, өнер туындысы көркем құбылыстар мен түрлі ағымдар туралы 
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мағлұматтар беріп, олардың ішкі бірлігі мен үндестігін сақтап, оқушының 

теориялық танымын тереңдетуге септігін тигізеді. Шығармашылықтың 

күрделі негізін түсінуде, оның озық тәжірибесін зерттеуде студенттерге білім 

берудің  жаңаша әдістемесін ұсыну қажеттігі де осыдан туындайды. Бұл – 

студенттердің, соның ішінде болашақ мұғалімдердің   шығармашылық 

ойлауын даярлау  бағытында жаңаша көзқарастарды қарастыруды талап етеді. 

Шығармашылық ойлаудың дамуы  бәсекегеқабілетті тұлға қалыптасуының 

негізі, бұл біріншіден, екіншіден шығармашыл тұлғаны мектеп қабырғасынан 

қалыптастырған  дұрыс, ал үшіншіден  балалардың шығармашылық тұрғыдан 

дамуына басым ықпал ететін болашақ педагогтың шығармашылық ойлауын 

дамыту қажеттілігі арта түседі.  

Сондықтан да педагогикалық жоғары оқу орындарында  студенттердің 

шығармашылық ойлауын  дамыту бағытына көп көңіл бөлініп отыр.  

Мұғалімнің шығармашылық тұрғыдан дамуы мәселесі ерте замандарда ақ 

Шығыс философы Кун Фуцзыдан бастап, ежелгі антикалық философтар 

(Платон, Аристотель, Сократ), орта ғасыр ойшылдары (Әл-Фараби, А.Иүгінеки, 

Ж.Баласағұни, Қ.Иассауи) қазақтың ағартушылары (Ш.Уәлиханов, 

Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, Т.Тәжібаев, Ж.Аймауытов т.б) еңбектерінде 

көрініс тапқан.  

Соңғы уақыттарда ТМД мен Қазақстанда орындалған ғылыми еңбектерге 

жасаған талдау болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлаудың теориясы мен 

практикасы (В.В.Краевский, В.А.Сластенин, В.Кузьмина, Н.Д.Хмель, 

C.Ж.Пралиев, Ш.Таубаева, А.П.Сейтешев, Г.Ж.Меңлібекова, 

М.С.Молдабекова,  С.С.Маусымбаев, А.А.Жайтапова, Г.Т.Хайрулин, 

О.У.Мұсабеков және т.б.) [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]; 

шығармашылықтың жалпы мәселелері (И.Я.Лернер, Я.А.Пономарев, 

Д.Б.Богоявленская, Б.Д.Эльконин, В.В.Давыдов және т.б.), [17,18,19,20,21],  

шығармашылық қабілеттің құрылымы мен оның түрлері (П.Я.Гальперин, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Лук және т.б.) [22,23,24,25], дарындылық 

пен қабілеттіліктің шығармашылықпен байланысы (Б.М.Теплов, 

Л.С.Выготский, В.А.Крутецкий, А.М.Матюшкин, В.А.Моляко және т.б.) 

[26,27,28,29,30],  оқушы шығармашылығының ерекшеліктері 

(В.Сухомлинский, Е.А.Акопян, А.Е.Әбілқасымова, М.Ә.Құдайқұлов, 

Қ.Ғ.Қожабаев, Р.С.Омарова және т.б.) [31,32,33,34,35,36], мұғалімдердің 

педагогикалық шығармашылығы (В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров, 

Ұ.М.Әбдіғапбарова, Б.А.Тұрғынбаева және т.б), өзін-өзі тәрбиелеуі, өзін-өзі 

дамытуы (Б.К.Альмурзаева, Г.С.Сагаутдинова, C.Холландс, Д.B.Морисс және 

т.б) зерттелгенін  көрсетті. 

Аталған зерттеудің аясында қазақстандық ғалымдардың бірқатар 

еңбектері үлкен қызығушылық тудырады. Олардың қатарында 

шығармашылық интеллектуалды тұлғаны оқыту мен дамыту үдерісінің 

психологиялық құрылымы (С.М.Жақыпов, Ж.Ы.Намазбаева), 

этнопсихологиялық ұғымдардың тұлғаны интеллектісі мен өзіндік бағалауын 

дамытуға әсері (А.Ж.Аяғанова), жоғары оқу орындарында болашақ 
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мамандардың креативті сапаларын қалыптастырудың педагогикалық 

шарттары (А.Б.Оспанова, А.С.Швайковский,  С.А.Нұржанова, Р.І.Қадірбаева,  

Р.С.Омарова), білім беруді зияттандыру жағдайында профильдік оқытудың 

білім беру ортасын дамыту (Қунакова К.У) және т.б қарастырылған 

зерттеулерді атауға болады.  

Сондай-ақ, біздің зерттеуімізге жақын келетін соңғы жылдардағы PhD 

диссертациялық зерттеулерде  болашақ педагог-психологтардың зияткерлік 

әлеуетін дамыту (Кенжебаева Б.Т.), арнайы әскери мектептерде оқушылардың 

зияткерлігін дамытудың педагогикалық шарттары (Аширбаева Н.Н.), ұлттық 

музыка құралдары арқылы студенттерді интеллектуалды дамыту (Жанқұл 

Тамараасар),   білім беру субъектіліерінің өзіндік белсенділігін дамыту 

(К.Куанжанова),  білім алушылардың дарындылығын дамыту (А.Туралбаева)  

және т.б. мәселелер жан-жақты қарастырылған.   Алайда бұл еңбектерде де 

білім алушылардың  шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттары өз алдына жеке зерттеу пәніне алынбаған 

Сонымен, жоғарыда көрсетілген ғалымдар еңбектерін талдау 

қарастырылып отырған проблеманың бұрын-соңды мақсатты түрде 

педагогика ғылымында зерттелмегендігін  көрсетеді. Сондай-ақ, проблеманың 

өзектілігін талдау негізінде жоғары оқу орындарында студенттердің 

шығармашылық ойлауын дамытуда қоғамның сұранысы мен  педагогика 

ғылымында  оның теориялық  және практикалық  негізделуі  арасында қарама-

қайшылықтар бар екендігі байқалды:   

а) Қазақстанның рухани жаңғыруы жағдайында студенттердің 

шығармашылық ойлауын дамытуға қоғамның сұранысы мен практикада оның 

толықтай жүзеге асырылмауы арасында; 

ә) жоғары оқу орындарында студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамытудың керектігі мен оның теориялық негіздерінің жеткіліксіз зерттелуі  

арасында;  

б) студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттарын айқындау қажеттігі мен олардың теориялық, 

әдістемелік негіздерінің зерттелу керектігі арасында; 

в) ) студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттарын іске асыруда жоғары оқу-орны мүкіндіктерінің 

кеңдігі мен оны жүзеге асыру әдістемесінің жасалмауы арасында.  

Осы айқындалған қарама-қайшылықтар зерттеу проблемасын анықтауда 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттарын айқындау қажеттігімен және оны практикада 

жүзеге асыру керектігімен анықталады. Сонымен «Студенттердің 

шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-педагогикалық 

шарттары» атты зерттеу тақырыбының өзектілігі анық.  

Зерттеудің мақсаты – студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамытудың теориялық негіздері мен психологиялық-педагогикалық 

шарттарын айқындау, оны жүзеге асырудың   әдістемесін жасау, тиімділігін 

тәжірибелік-экспериментте  тексеру. 
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Зерттеудің нысаны – жоғары педагогикалық оқу орындарындағы оқу-

тәрбие үдерісі 

Зерттеудің пәні – студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың 

психологиялық-педагогикалық шарттары 

Зерттеудің болжамы – егер студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамытудың  мәні анықталса, моделі жасалып, психологиялық-педагогикалық 

шарттары айқындалса, әдістемесі жасалса және ол бағдарламалық-мазмұндық 

қамтамасыздандырылса  (элективті курс бағдарламасы,  мәдени жағдаяттар 

жүйесі,  кезеңлермен дамытудың ғылыми-әдістемелік нұсқаулары)  және 

практикаға ендірілсе,  онда студенттердің шығармашылық ойлауының 

креативтілік деңгейіне жоғарылауы мүмкін болады, өйткені шығармашылық 

іс-әрекеттегі субъектілік, өзара субектілік әрекеттестік; проблемалық-іс-

әрекеттік оқыту негізіндегі мәдени жағдаяттар жүйесін шешуге арналған 

тапсырмалар мен жаттығу-тренингтер олардың интеллектуалдық 

белсенділігінің  дамуына, логикалық ойлауының тереңдеуіне, ой-өрісі, 

зиятының өсуіне ықпал етеді. 

Зерттеудің міндеттері  

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың мәнін анықтау; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделін жасау; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттарын айқындау; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың әдістемесін жасау 

және оның тиімділігін экспериментте тексеру. 

Зерттеу әдістері: зерттеу проблемасына қатысты философиялық, 

психологиялық-педагогикалық әдебиеттерге теориялық талдау жасау; 

контент-талдау, модельдеу, теориялық негіздеу, ҚР білім беру саласының 

нормативті-құқықтық құжаттарымен танысу; озық тәжірибелерге талдау 

жасау; іс-әрекет нәтижелерін жинақтау, талдау; сауалнама, тест, 

диагностикалық әдістеме, статистикалық өңдеу; қорытындылау әдістері мен 

тәсілдері. 

Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері болып тұлға теориясы, 

тұлғаны дамыту қпғидалары, таным және іс-әрекет теориясы, жүйелі қатынас 

принциптері мен әдістері, іс-әрекеттік және тұлғалық-бағдарлық 

қатынастарының психологиялық тұжырымдамалары, диалектикалық 

білімдер; жоғары білім беру жүйесіндегі қағидалар; шығармашылық,  

шығармашылық ойлау,  креативтілік, тұлғаның шығармашылық ойлауының 

дамуы  туралы теориялық тұжырымдар табылады.  

Зерттеу көздері: философтардың, әлеуметтанушылардың, психологтар 

мен педагогтардың еңбектері; Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми 

материалдары, Білім және ғылым министрлігінің жоғары білім беру 

мәселелері туралы нормативті құжаттары мен оқу кешендері 

(тұжырымдамалар, стандарттар, типтік оқу бағдарламалары және т.б.); 

шетелдік және қазақстандық педагогтардың ғылыми жетістіктері мен озық 
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тәжірибелері; ғылыми мерзімді басылымдар; автордың педагогикалық және 

зерттеушілік тәжірибесі. 

Зерттеу кезеңдері 

Зерттеу жұмысы 3 кезеңге сәйкес жүргізілді. 

1 кезең (2016-2017жж.) - қарастырылып отырған проблема бойынша 

материалдар жинақталып, оларға талдау жасалды, жүйеленді, ғылыми аппарат 

анықталды, жоғары оқу орындарының, мектеп мұғалімдерінің озық 

тәжірибелері жиналып, қорытыланды, тәжірибелік-эксперимент жұмысының 

бағдарламасы даярланды. 

2 кезең (2017-2018жж.) -  жоғары оқу орнының білім беру ортасында 

пайдаланылатын   студенттердің  шығармашылық ойлауын дамыту 

материалдары сұрыпталды,  аталған дамудың құрылымдық-мазмұндық моделі 

жасалды, психологиялық-педагогикалық шарттары айқындалды.  Элективті 

курс бағдарламасы әзірленіп, мазмұны жасалды. Оларды оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдаланудың әдістемесі жасалды, мәдени жағдаяттар жүйесі,  

кезеңдермен дамытудың ғылыми-әдістемелік ұсыныстары әзірленді. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысы жүргізілді, аралық кесінділер алынды.  

3 кезең (2018-2019 жж.) – тәжірибелік-эксперимент жұмысы барысында 

алынған қорытынды нәтижелерге талдау және өңдеу жасалып, 

диссертациялық зерттеу талапқа сай рәсімделді. 

Зерттеудің базасы: С. Баишев атындағы Ақтөбе университеті, Х. 

Досмухамедов атындағы Атырау университеті  

Зерттеудің ғылыми жаңалығы және теориялық мәнділігі 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың мәні анықталды; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделі жасалды; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттары айқындалды; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың әдістемесі 

жасалды және оның тиімділігі экспериментте тексерілді. 

Зерттеудің практикалық маңыздылығы 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту деңгейлерін 

диагностикалау мен бағалау әдістемесі жасалды;  

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың әдістемесі 

жасалды;  

- «Студенттердің шығармашылық ойлауының дамуы» атты элективті 

курсы, мәдени жағдаяттар жүйесі, шығармашылық ойлауды кезеңдермен 

дамытудың ғылыми-әдістемелік нұсқаулары дайындалып, тиімділігі іс-

тәжірибеде тексерілді;  

- зерттеу жұмысының барысында алынған нәтижелер мен олардың 

негізінде дайындалған  нақты ғылыми-әдістемелік ұсыныстарды, зерттеу 

материалдарын  педагогикалық жоғары оқу орындарының, колледждердің, 

жалпы білім беретін мектептердің  оқу-тәрбие үдерісінде, педагог кадрлардың 
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біліктілігін көтеру курстарында және қайта даярлау жүйесінде пайдалануға 

болады. 

Қорғауға ұсынылатын қағидалар:  

«ойлау - тұлғаның танымдық әрекетінде жүзеге асырылатын психикалық 

компонент. Ойлау мен шығармашылық ұғымның негізгі мәні олардың 

танымдық, яғни ақыл-ой іс-әрекетінде көрініс табатындығында, екеуі де 

интеллектуалдық белсенділік арқылы іске асатындығында. Сол себепті біз 

шығармашылық дегеніміз жаңаны іздеп ойлап табу үдерісі, ал 

«шығармашылық ойлау – ынталылық, эвристикалық, креативтілік деңгейдегі 

интеллектуалдық белсенділікпен, конструктивті дербестікпен жаңаны іздеп 

ойлап табу үдерісі деп тұжырымдаймыз. Студенттің шығармашылық ойлауы 

– бұл оның проблемаларды шешуде,  жаңаны іздеп  табуда логикалық операциялар 

мен эвристикалық, креативтілік тәсілдерді қолданудағы ынтасы, 

интеллектуалдық белсенділігі мен дербес конструктивтік іс-әрекетінің 

кіріктірілген сапасы. 

- студенттердің шығармашылық ойлауын  дамыту үдерісі 

мотивациялық-құндылықты, интеллектуалдық-танымдық, іс-әрекеттік-

рефлексивтік құрамдас бөліктерінің бірлігін, оған сәйкес өлшемдер мен 

көрсеткіштерді қарастырады; 

- студенттің шығармашылық ойлауының  дамуы жоғары  оқу орнының 

оқу-тәрбие үдерісінің барлық құрамдарын  қамти отырып, оның барлық 

қатысушыларының өзара іс-әрекеттестігі  мен үздіксіз мониторингі негізінде 

жүзеге асырылады;   

- студенттердің шығармашылық ойлауын  дамыту мынадай 

психологиялық-педагогикалық шарттарды сақтаумен 

қамтамасыздандырылады: шығармашылық іс-әрекетте студенттердің 

субъектілік, өзара субъектілік әрекеттестігін қамтамасыздандыру; пән 

сабақтарын проблемалық-іс-әрекеттік оқыту негізінде құру, педагогикалық 

құралдарды тиімді қолдану.  

Зерттеу нәтижелерінің мақұлдануы  

Зерттеу жұмысының негізгі тұжырымдары, теориялық және практикалық 

нәтижелері халықаралық конференцияларда талқыланды:   

  - «Педагогико-психологические основы развития творческой личности у 

студентов» // «Creative World атты халықаралық IV ғылыми-әдістемелік 

конференция (Алматы, 2017);  

- «Особенности развития творческого мышления у студентов» // “The 

Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology” атты 

халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы (Алания, 2018);  

- «Педагогические основы развития творческого мышления у 

студентов» // «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRAL 

ASIA» атты ІV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (Астана, 

2019);  

Жарияланымдар. Диссертациялық жұмыстың мазмұны 8 еңбекте жарық 

көрді. Соның ішінде 3-уі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 
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ұсынған басылымдарда, 2-еуі Scopus деректер қорына енетін жарияланымда, 

3-еуі халықаралық конференциялар (оның 1-еуі шет елдік) материалдарында 

жарияланды.  

Зерттеу нәтижелерінің сенімділігі, мақұлдануы, тәжірибеге ендірілуі 

– зерттеу мақсатына сәйкес нақты әдіс-тәсілдердің  пайдаланылуымен,  

студенттердің  шығармашылық ойлауын дамытуға арналған  философиялық, 

әлеуметтанушылық, психологиялық-педагогикалық еңбектердегі 

қағидалардың негізге алынуымен; тәжірибелік-эксперимент  жұмысы 

нәтижесінде алынған мәліметтердің статистикалық өңделуімен және алынған 

деректердің талдау қорытындысы негізінде ұсыныс берілуімен 

қамтамасыздандырылды. 

Диссертация құрылымы мен мазмұны: Диссертация нормативтік 

сілтемелер, анықтамалар, кіріспеден, үш бөлімнен және қорытындыдан, 

пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, қосымшалардан тұрады. 
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1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН  

ДАМЫТУДЫҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1.1 Студенттердің шығармашылық ойлауын  дамытудың   мәні                                                                                                          

Шығармашылық ойлауды зерттеу – шығармашылық табиғатының 

маңызды әдіснамалық мәселелерін, шығармашылық ойлауды дамыту 

көздерін, осы үдерістегі биологиялық және әлеуметтік, объективті және 

субъективті, жеке және қоғамдық және т.б. арақатынастарды анықтауды  

болжайтын күрделі мәселелердің бірі  [1; 4; 42; 54; 83; ПО; 117; 211; 222 т.б.]. 

Мәселенің күрделілігі – құбылыстың ішкі мәнін тікелей зерттеудің 

қиындығында. Сондықтан шығармашылық ойлау мәселесі көпғасырлық 

зерттеу тарихына қарамастан, жете зерттей түсуді қажет етеді [157; 205; 206; 

213; 245; 260]. 

Ғылыми әдебиеттерде [11; 21; 43; 62; 78; 92; 106 т.б.] «шығармашылық 

ойлау» ұғымы шығармашылық, жаңашылдық, шығармашылық қабілет, өнімді 

іс-әрекет, шығармашылық іс-әрекет, эвристикалық іс-әрекет, танымдық іс-

әрекет, ойлаудың шығармашылық стилі, шығармашылық әлеует, креативтілік  

және т.б. түсініктермен қатар қарастырылады.  Олардың әрқайсысын мұқият 

қараған кезде, олар шын мәнінде бірдей мазмұнда болады, бірақ өлшемдер 

бойынша айырмашылықтары бар: бірлік, бірақ тепе-теңдік емес; процесс, 

бірақ нәтиже емес: жалпы, бірақ жеке емес. Бұл ретте, аталған ұғымдардың бір 

бөлігі зерттеу міндеттеріне, ғылыми мәніне, автордың позициясына және т.б. 

байланысты кейде әртүрлі мағыналардан құралатыны белгілі. 

Біз зерттеу пәнімізге сәйкес «шығармашылық ойлау» ұғымының мәнін 

жоғары білім беру педагогикасы тұрғысынан  анықтауға тырысамыз, яғни 

оқыту үдерісінде студенттерде нені дамыту керек деген сұраққа жауап 

береміз. Осыған байланысты «ойлау» ұғымның мәніне тағы бір рет жүгіну 

орынды болып табылады, өйткені оны түсінудің біздің ой-тұжырымымызды  

жамытуда әдіснамалық маңызы зор. 

Оның үстіне біз не себепті болашақ мұғалімнің шығармашылық ойлауын 

дамытуға мән береміз. Мәселен, М.Жұмабаев ой туралы пікірін былайша 

тұжырымдайды: «... Ойлау адам өмірінде аса қымбат орын алады. Ойлау 

болмаса, адам, басқа жануар сықылды, заттарды, көріністерді құр жадына, 

есіне ғана алып, жат бір көрініс ұшыраса, оны шеше алмайтын, оған түсіне 

алмайтын бір жан иесі ғана болар еді. Адам ойлаудың арқасында ғана 

заңдардың, көріністердің араларындағы байламды белгілеп, оларды бар 

қылған сәбәптарды табады. Келешекте оларға не болатынын ойлап шығарады. 

Келешекті болжай алады, Қысқасы, ойлай білетін адам – шын мағынасымен 

адам » [137, 70 б.]. 

Сол себепті М.Жұмабаев «Ойлауды өркендету жолдары» туралы айта 

келіп, ойлау – жанның өте қиын, терең ісі деп бағалайды: «Жас балаға ойлау 

тым ауыр. Сондықтан тәрбиеші баланың ойлауын өркендеткенде сақтықпен, 

басқыштап іс істеуі керек. Өркендету жолдары мыналар: 
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1) Баланың жанында дұрыс әсерленулер, һәм ашық суреттеулердің көп 

болуына иждаһат қылу керек. Қанша дегенмен адам суреттеулер бойынша 

ойлайды, сондықтан балаға бір затты ұқтырмақшы болсаң, жалаңаш айту 

қажет емес, бала пікірді суреттеудің өзінен шығарып алсын; 

2) бала заттарды, көріністерді сындары бойынша топ-топқа бөліп үйренсін. 

Мысалы, дыбыстарды, өсімдіктерді, жануарларды және т.б.; 

3) көріністердің, олардың араларындағы байламды һәм олардың 

қатынасының   себеп   екенін   тауып   үйренсін.   Бұл  мысалдардан  ереже,  

заң шығартқызып үйрету сияқты істермен болады», - деп шығармашылық 

қызығушылық мәселесіне үлкен мән береді [227].  

Осы тұрғыдан  мұғалімнің педагогикалық шығармашылық ізденісінің ең 

басты мақсаты – оқушының танымдық ойлау қабілетін дамыту, яғни өзінің 

бойындағы шығармашылық ізденісі арқылы шәкіртінің шығармашылық 

ойлауын қалыптастыра білу. Ал бұл болса, балаға шығармашылық 

тұрғысынан ықпал ету үшін алдымен педагогтың өзінің шығармашылықты 

тұлға болуын талап етеді.  болашақ педагогты кәсіби даярлау барысында 

олардың шығармашылық ойлауын дамыту қажеттігін көрсетеді. Осы 

тұрғыдан сөздіктер мен ғылыми әдебиеттерде  «ойлау» ұғымына берілген 

анықтамаларға талдау жасап оның бірқатарын кестеде көрсетеміз (Кесте - 

1). 

Кесте 1 -     Сөздіктер мен ғылыми әдебиеттерде  «ойлау» ұғымына 

берілген анықтамалар 

№ Авторлар Анықтамалар 

1 Философиялық сөздік  «адамның сыртқы дүниенің заттары мен 

құбылыстарының өздеріне тиісті қарым-

қатынастарын жалпылап жадында 

бейнелеуі» 

2 Уикипедия — ашық 

энциклопедия 

https://kk.wikipedia.org/wiki 

«объективті шындықты белсенді 

бейнелеудің жоғарғы формасы, дүниені 

тану мен игерудің жоғарғы сатысы, 

тұлғаның танымдық әрекеті»  

3 М.Жұмабаев «адам ойлаудың арқасында ғана 

заңдардың, көріністердің араларындағы 

байламды белгілеп, оларды бар қылған 

сәбәптарды табады. Келешекте оларға не 

болатынын ойлап шығарады. Келешекті 

болжай алады» 

4 У.Росс, У.Р.Эшби «кездейсоқтықтан жоғары тұратын 

іріктеуді болжайтын қайсыбір бағдарлама 

бойынша ақпаратты өңдеу үдерісі» 

5 И.П.Павлов   «бастапқыда ешқандай ассоциацияны 

білдірмейді, алдымен ішкі заттарға 

байланысты қарапайым болады, содан 

кейін ассоциациялар тізбегі болады. Демек, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC
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әрбір шағын, бірінші ассоциация – бұл 

ойдың туған сәті» 

6 А.А.Золотарев  «кем дегенде, кездейсоқ жағдайдан жоғары 

тәртіпке іріктеуді болжайтын кейбір 

бағдарлама бойынша ақпаратты өңдеу 

процесі» 

7 Т.Т.Гранатов  «үздіксіз (ішкі) іс-әрекет нысаны, адам 

психикасының маңызды компоненті – 

материалды идеалды, объективті-

әлеуметтік, субъективті, тұлғалық және 

керісінше түрлендіру процесі» 

 

Кестеде берілген анықтамаларға мән берсек, ағылшын кибернетиктері 

У.Росс, У.Р.Эшби [138] ойлауды кездейсоқтықтан жоғары тұратын іріктеуді 

болжайтын қайсыбір бағдарлама бойынша ақпаратты өңдеу үдерісі  ретінде 

қарастырады. Әрине, адамның ойлау үдерісін тек қана ақпаратты өңдеу 

үдерісімен теңестіруге болмайды, өйткені оның әрі биологиялық, әрі 

әлеуметтік аспектілері бар. Бірақ,  ойлаудың танымдық сипаты сыртқы 

әлемнен ақпаратты белсенді түрде қабылдап, оны өңдеу болып табылады. 

Яғни, ойлау – ақпаратты өңдеу дегенде оның анықтамасын  емес, тек оның бір 

қасиетін көрсету деп түсіну керек. 

И.П.Павловтың айтуынша [183, б.214], «ойлау ... бастапқыда ешқандай 

ассоциацияны білдірмейді, алдымен ішкі заттарға байланысты қарапайым 

болады, содан кейін ассоциациялар тізбегі болады. Демек, әрбір шағын, 

бірінші ассоциация – бұл ойдың туған сәті». Осылайша, бұл заңды сыртқы 

тітіркендіргіштер тудыратын байланыстар (ассоциациялар) ойлау процесінің 

физиологиялық негізін құрайды. 

Біз зерттеуімізде А.Н.Луктың еңбектерінде берілген ойлаудың 

психологиялық сипатына назарға аудара отырып, мынадай негізгі мәселелерге 

тоқталғанды жөн көрдік [139]. 

Тәжірибелік тұрғыда анықталғандай, сезім органдары – адамға қоршаған 

әлем жайлы мәліметтер жіберілетін жалғыз жол. Ал мәліметтерді сезім 

органдарынан миға жеткізетін жалғыз ғана тәсіл ол нервтік импульстер. Біздің 

миымызға әлем жайлы барлық көпбейнені жіберетін тәсіл міне, осы 

импульстердің жиілік модуляциясы. Импульстердің кеңістік пен уақытқа 

байланысты қосындысы, бастың ми қыртысындағы оған тиісті қозуы мен 

тежелуі – бұл адам ойлауының физиологиялық негізі.  Бірақ та, импульстерді 

қосу және өңдеу ол әлі ойлау емес. Олардың артық шуылы електеніп, 

құрылымдық инварианты айрықшаланып, кеңістік пен уақытқа байланысты 

құрылымы қалыптасуы қажет. Құрылымдық  инвариант бейне негізінде  

жатады. Әсерлесудің осы деңгейінен бастап ойлау басталады. 

Бейненің физиологиялық негізі – нейрондық модель. Ол – объектінің не 

оқиғаның таңбалық бейнеленуі.  Модельдің құрылымы бейнеленетін 

объектінің құрылымымен ұқсастықта болуы керек. Құрылым деп объектіні 
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құрайтын элементтер мен сол элементтердің статистикалық не динамикалық 

өзара қарым-қатынаста болатын тәсілдерін түсінеміз. Құрылымның екі түрін 

айтуға болады: кеңістіктік; уақыттық. Мысалы, баспадан шыққан кітап - 

кеңістіктік, ал оны дауыстап оқу кезінде – ол уақыттық  құрылымда болады.  

Бейнелерді тану қабілеті – мидың іргелі қасиеттерінің бірі. Бірдей 

физиологиялық үдерістер мүлдем әртүрлі мазмұнды жіберуі мүмкін. Бұл  

әртүрлілік ипульстерді қосу деңгейінде көрінбейді, ол бейненің қалыптасу 

деңгейінен басталып, абстракциялаудың елеулі жоғары иерархиялық 

деңгейлерінде өседі. Адам  баспада басылған сөзді оның түсіне, шрифтіне, 

әріптер өлшеміне қарамастан тани біледі. Айтылған сөз дауыстың тембріне, 

жоғары-төмен дауыстылығына қарамастан қабылданылады. Яғни 

сигналдардың физикалық сипаттары кең түрде ерекшеленуі мүмкін,  бұл кезде 

мидағы нейрофизиологиялық оқиғалар да бірдей емес. Бірақ мидың 

қыртысында барлық өзгерістердің астарында жатқан образды ажырататын 

механизм бар. Ақпаратты осындай тәсілмен іске асырып өңдеу ойлаудың 

мазмұндық сипаты болып табылады. 

Бір қарағанда әріп пен дыбыс арасында ортақ нәрсе жоқ сияқты. Бірақ 

оқылған және жазылған мәтіндер ақпараттық тұрғыдан, интонация арқылы 

берілетін ақпаратты ескермегенде, теңбе-тең. Яғни, оларда құрылымдық 

ұқсастық бар екені анық. Дәл осы сияқты ұқсастық  нейрондық модель 

құрылымы мен бейнеленентін объект құрылымы арасында да бар. Модельдің 

жекеленген элементтерінің деңгейінде бірмәнді сәйкестік жеткілікті, ал 

модель деңгейінде міндетті түрде құрылымдық ұқсастық, немесе модель мен 

объектінің изоморфизмі  орын алады. 

Өзгеріске түсетін объектінің моделі жайлы сөз болған кезде модельдің 

функциональдық ерекшеліктерін, өзгеріс заңдылықтарын және дамуын 

анықтау қажеттігі туындайды. Мидағы модель – ол, мәні бойынша, белгілі бір 

түрде өңделетін ақпарат. Қозу мен тежелудің қозғалысы, олардың бір 

модельден екіншіге өтуі – ойлау процесінің материалдық негізі. Ми 

қыртысында ой пайда болу үшін ең болмаса екі модельді белсенді ету талап 

етіледі. Сол модельдерді салыстыру ойдың нақты мазмұны болады. 

Ойлаудың психологиялық сипатынан басқа,  дұрыс ойлау заңдары мен 

формалары туралы айналысатын философиялық ғылым – логика. Яғни, оның 

зерттеу объекті – ой құрылымы мен оның элементтері байланысының амалы 

болып табылатын ойлау формалары. Сондай-ақ философиялық логикамен 

қатар математикалық логика да бар. Олар ойлау заңдары мен формаларын 

абстрактілі түрде зерттейді. Логиканың оқу құралында ойлау формасы жайлы 

былай деленген: «Ойлаудың негізгі формалары: ұғым – нәрсенің азды-көпті 

мәнді белгілерінің бейнеленуі; пайымдау – нәрсенің бар екендігі, нәрсе мен 

оның қасиеті арасындағы немесе нәрселердің ара-қатынасы туралы бір 

нәрсенің не құпталуы, не терістелуі; ой тұжырымы – нәрселердің неғұрлым 

күрделі өзара байланысы. Егерде, біз өзіміздің ақыл-ой   іс-әрекетінің атомы – 

ұғым, ал молекуласы – пайымдау десек, онда ой тұжырымы – сол ақыл-ой іс-

әрекетінің өзі деген сөз» [140].   
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Осы тұрғыдан А.А.Золотарев ойлауды «кем дегенде, кездейсоқ жағдайдан 

жоғары тәртіпке іріктеуді болжайтын кейбір бағдарлама бойынша ақпаратты 

өңдеу процесі» ретінде қарастырады (113, б. 34). Кибернетиканы ЭЕМ 

көмегімен ақпаратты өңдеудің жылдам және тиімділігімен байланысты ойлау 

аспектілері, ойлау және белгі-ақпараттық тілдің (табиғи және жасанды) өзара 

байланысы, бағдарламалау әдістері мен тәсілдері, математикалық қамтамасыз 

ету мәселелері қызықтырады. 

Алайда, адам ойлауын тек ақпаратты өңдеу процесімен ғана теңдестіруге 

болмайды: онда биологиялық және әлеуметтік (табиғи және мәдени) аспектілер 

де бар. Мысалы, Т.Т.Гранатов ойлауды «үздіксіз (ішкі) іс-әрекет нысаны, адам 

психикасының маңызды компоненті – материалды идеалды, объективті-

әлеуметтік, субъективті, тұлғалық және керісінше түрлендіру процесі ретінде 

қарастырады. Онда үздіксіз-дискретті, идеяларды, ұғымдарды, саналарды 

(рефлексия, өзіндік сана-сезімнің әртүрлі деңгейлерімен) өндіруге бағытталған 

процесс бар. Ол тікелей бейнелеуге қол жетпейтін заттардың мәнін ұғынуға 

бағытталған және бір мезгілде өзара байланыстырылған сана-сезім, бейсаналық 

және эмоциялар, атап айтқанда, сөздік ой-сана-сезім, саналық және 

эмоционалдық бейнелер әрекеттерінде жүзеге асырылады», (84, б. 5). Көріп 

отырғанымыздай, мұнда ойлаудың идеяларды өндіруге қабілеттілігі атап 

көрсетілген. 

Жоғарыда  айтылғандар негізінде физиологиялық көзқарас тұрғысынан 

ойлау – бұл мидың үлкен жарты шары қабығының күрделі аналитикалық-

синтетикалық қызметі. Ойлау процесі үшін талдауыштардың ми ұштары 

арасында пайда болатын күрделі уақытша байланыстар маңызды. Қабықтың 

жекелеген учаскелерінің қызметі үнемі сыртқы тітіркендіргіштермен 

детерминацияланатындықтан, оларды бір мезгілде қозғаған кезде пайда 

болатын нерв байланысы объективті әлемнің құбылыстары мен заттары 

арасындағы нақты тәуелділікті көрсетеді. 

Психологиялық көзқарас тұрғысынан ойлау – бұл объективті әлем заттары 

мен құбылыстарының елеулі байланысы мен қарым-қатынасын бейнелеудің 

психикалық танымдық процесі [190]. «Ойлау – адамның қоршаған әлемдегі 

және өзіндегі ең жоғары бағдар құралы» [182, б.7]. 

Сонымен танымдық аспект бойынша: ойлау – адам миында тіршіліктің 

жалпыланған бейнесі, физиологиялық аспектіде  ойлау – мидың жоғарғы 

нервтік іс-әрекетінің шынайы көрінісі, ал психологиялық аспекті бойынша 

ойлау – іс-әрекеттегі интеллект деп айтуға болады.  

Зерттеушілер [132, б.] ойлаудың бірнеше сипатты белгілерін бөліп 

көрсетеді. Оларды ашып көрсетейік. 

1. Ойлау әрқашан жанама сипатқа ие. Объективті әлемнің заттары мен 

құбылыстары арасындағы байланыстар мен қатынастарды белгілей отырып, 

адам тек тікелей сезімге және қабылдауға ғана емес, сондай-ақ оның жадында 

сақталған өткен тәжірибенің деректеріне де сүйенеді. 

2. Ойлау адамның табиғат пен қоғамның жалпы заңдары туралы біліміне 

сүйенеді. Ойлау процесінде адам алдыңғы практика негізінде қалыптасқан өзі 
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білетін жалпы ережелерді пайдаланады, онда қоршаған ортаның жалпы 

байланыстары мен заңдылықтары көрсетілген. 

3. Ойлау «жанды ойлаудан» шығады. Құбылыстар арасындағы байланыстар 

мен қарым-қатынасты көрсете отырып, біз осы байланыстарды белгілі бір, 

нақты байқалатын құбылыс үшін ғана емес, осы қатардағы барлық ұқсас 

құбылыстар үшін ортақ мәні бар ретінде оқшауландырылған және жалпыланған 

түрде көрсетеміз. 

4. Ойлау әрқашан ауызша түрдегі заттар арасындағы байланыстар мен 

қарым-қатынастардың көрінісі болып табылады. Ойлау және сөйлеу әрдайым 

ажырамайтын бірлікте болады. Ойлаудың сөздерге өтуінің арқасында 

абстракция және жалпылау процестері жеңілдетіледі, өйткені, сөз табиғатта өте 

ерекше тітіркендіргіш болып табылады, ол жалпы формада шындық туралы 

сигнал береді. 

5. Адамның ойлау қабілеті адамның практикалық іс-әрекетімен  

байланысты. Бұл сыртқы дүниенің қарапайым «ойлауы» емес, еңбек процесінде 

адамның алдында туындайтын міндеттерге және қоршаған ортаны қайта құруға 

бағытталған іс-әрекетінің басқа да түрлеріне жауап беретін оның бейнесі. 

Ойлаудың жүзеге асу ерекшеліктері оның даму өзгешеліктерімен талап 

етіледі және көрнекі-пәрменді сипатпен; заттармен тікелей операция 

жасаумен; заттар мен олардың қасиеттерін жинақтаумен; заттық 

сипатпен; процесті қайта құрумен; мақсатты түрде зерттеумен; 

абстрактілі-логикалық ойлау қабілеттілігімен сипатталады [209, б. 65-82]. 

Ғылыми және оқу әдебиетінде [164; 178; 193; 196; 219; 220; 239; 240; т.б] 

талдау, синтез, салыстыру, абстрагирлеу, жіктеу, жүйелеу, жалпылау, нақтылау 

операцияларын бөліп көрсету қабылданған. Сонымен қатар, әдебиетте [152] 

ойлаудың нақты түрлерін (түсінік, пікір, ақыл-ой, ұқсастық) ажыратады. 

Сондай-ақ ойлаудың белгілі бір түрлері – көрнекі-бейнелі (іс-әрекетке тікелей 

қосылған), бейнелі (адамның бұрын қабылдаған бейнелері, түсініктері негізінде 

жүзеге асырылатын), алдамшы (көрінбейтін, алдамшы ұғымдар негізінде 

жасалатын) анықталады. Соңында, ойлау тәсілдері – индукция, дедукция, 

традукция ажыратылады. 

Әдетте, ойлау түрлерін – шығармашылық қабілетті дамытуда, 

тапсырмалар шешуде, сұрақтарға жауап іздеуде танымдық механизмдердің 

ерекшеліктерін бейнелейтін ой операциялары түрінде қарастырамыз. Олар 

даму генезисі бойынша  мынадай түрлерге бөлінеді: 

- Көрнекі-іс-әрекеттік ойлау – заттардың іс-әрекеттегі қозғалыс сипатына 

қарай қабылдауға байланысты туындайтын ойлау түрі.  

- Көрнекі-бейнелі ойлау – елестету мен бейнелеуге негізделген ойлау түрі. 

-  Сөздік-логикалық ойлау – бақылауға болмайтын логикалық операция-

лардың ойда түсініктер арқылы жүзеге асырылуы. 

-Абстрактілі-логикалық ойлау – құбылыстар мен заттардың байланысы 

нақты және беймәлім жағдайларында көрінуіне негізделген ойлау түрі 

[Ізтілеуова]. 

Теориялық ойлау – теориялық ойлауға және ақыл-ойға негізделген. 
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 Практикалық ойлау – практикалық тапсырмаларды шешу кезіндегі ой-

пікірлерге және ақыл-ойға негізделген.  

Дискурсивтік ойлау – қабылдау емес, логикалық ойлау арқылы беріледі. 

 Интуитивті ойлау – объективті әлемнің заттары мен құбылыстарының 

әсерлерін тікелей сезімдік қабылдау және тікелей көрсету негізінде ойлау. 

 Репродуктивті ойлау – белгілі бір көздерден алынған бейнелер мен 

көріністер негізінде ойлау.  

Соңында, шығармашылық (өнімді) ойлау – шығармашылық қиял негізінде 

ойлау. 

Алайда, соңғы уақытта шығармашылық ойлау мәселесіне арналған 

жарияланымдардың көптігіне  қарамастан [2; 22; 68; 84; 85; 174; 242 т.б.], бұл 

ұғымның ашылуы өте сирек кездеседі. Көбінесе бұл жалпы «шығармашылық» 

анықтамасы арқылы жасалады. 

Осы тұста «шығармашылық» ұғымына берілген анықтамаларға мән 

бергеніміз жөн. 

Платон мен Аристотель кезеңінен бастап «шығармашылық» ұғымы бұрын 

болмаған нәрсені жасауды білдіреді. Адамзат қоғамының бүкіл тарихында 

шығармашылық ұғымына осындай көзқарас қалыптасты. Сонымен қатар, 

Брокгауз бен И.А.Ефронның [262] энциклопедиялық сөздігінде 

«шығармашылық» ұғымы табиғат пен қоғамның даму ауқымындағы алға 

жылжу сияқты кез келген прогресс ретінде кеңінен түсіндірілді. 

XVIII ғасырда Кант [94] шығармашылық іс-әрекетке ойлау қабілетінің 

өнімі ретінде арнайы талдаулар жасайды. Канттың пікірінше, шығармашылық 

үдеріс адам танымы құрылымы элементтерінің сапалық әрекеті болып 

табылады. Ол шығармашылық қабілет адамның сезімдік қабылдауы мен ақыл–

ой қорытындысын өзара байланыстыратын түйін екендігін көрсетеді. Кант 

білім беру жүйесі туралы ой қорыта келе, оқыту әрекеті адамның өзін–өзі 

бағалауы мен оның жеке тұлғасына құрметпен қарау идеясын көтереді. 

Адамның шынайы еркіндігін моральдық талаптарға сай шығармашылық 

бағдарымен байланыстырады. Канттың бұл ілімін Ф.В.Шеллинг [95] 

жалғастырып, шығармашылық қабілет ойлау өркениетінің сапалы және 

санадан тыс үдерістерінің бірлігінде көрініс беретінін сипаттайды. 

XIX ғасырда А.Бергсон [96] шығармашылық теориясының негізін қалап, 

шығармашылық – жаңаның үздіксіз пайда болуы деп, оның өмірлік мәніне 

тоқталады. Шығармашылық – құрастырудың субъективті әрекетіне қарама-

қарсы (табиғатта – туу, өсу, жетілу үдерісі ретінде; түйсікте – жаңа 

бейнелердің, сезімдердің пайда болуы түрінде) үдеріс деп есептейді. 

Шопенгауэр [97] бұл пікірді қолдай отырып, шығармашылық іс-әрекет 

басқарылмайтын, өздігінен жүзеге асатын беймәлім үдеріс деген тұжырым 

жасайды. Оған керісінше, шығармашылықтың әлеуметтік өмірмен байланысы 

материалистік ілімде көрініс тапты.  

Материалистік философия бойынша шығармашылық «адамның өзіндік 

болмысын көрсету тәсілі», бұл диалектикалық қарама–қайшылықтардың 
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үздіксіз жүзеге асуы нәтижесінде көрінетін адам дамуының неғұрлым жоғары 

деңгейін бейнелейтін құбылыс. 

Сонымен, философиялық зерттеулерде шығармашылық екі шешім 

арасындағы  таңдау, оны бағалау мен жаңа мүмкіндіктерді іздестіру 

тұрғысынан қарастырылады. Ғалымдардың пікірлері бойынша, бұл таңдаудың 

жаратылыстану ғылымында гуманитарлық ғылымдарға қарағанда 

айырмашылығы бар. Гуманитарлық ғылымдарда шығармашылық еркіндік 

басым болса, нақты ғылымдарда, мысалы информатикада  ол адамның 

жаңашылдық ынтасына тікелей байланысты болып келеді. 

Қазіргі кезде философтар  мәдениет пен жеке тұлғаның даму 

идеяларының, ынтымақтастық пен өзара әрекет ілімдерінің толыққандылығын 

атап көрсете отырып, жеке тұлғалық – дамыта оқыту әдіснамасын құрайтын 

жаңа философиялық–педагогикалық идеялардың қажеттігін атап көрсетеді. 

Білім беру философиясы бағытында шығармашылық проблемасы жеке 

тұлғаның өзіндік дербес дамуымен тікелей байланысты деп қарастырылады 

(В.Соловьев, В.Розанов) [98]. Мұның негізін жеке тұлғаға бағдарланған 

оқыту тұжырымдамасы, яғни жеке тұлғаның өзіндік даму үдерісін терең 

зерделеуге бағытталған  практикалық педагогикалық әрекетті жетілдіру ілімі 

құрайды. Сондай-ақ, шығармашылық теориясын дамытуда Б.А.Лезиннің [99] 

түйсік дамуының философиялық–лингвистикалық тұжырымдамасының 

маңызы зор. Бұл ілім бойынша шығармашылық әрекет арқылы тұлға 

табиғатының жоғары және шексіз деңгейдегі сипаты анықталады, 

шығармашылық шынайылық идеясымен байланыстырылады. Олардың 

пікірінше, шынайы объективті өмір – шығармашылық табиғатына қарсы 

келетін қажеттіліктер мен тайталас әрекеттер әлемі. 

Бірақ егер бұл ұғымды адамның іс-әрекетіне қатысты қарайтын болсақ, 

онда бұл «біздің санамыздың жаңа және түпнұсқалық формада, алаңдатқан ой, 

көркем және практикалық іс-әрекет саласында (салыстырмалы) көрініс 

табуында, жаңғыртылуында немесе комбинациясында көрініс табатын 

психикалық актіні белгілеуге арналған шартты термин» [234, б.43-44]. 

Энциклопедиялық мақаланың авторы Ф.Батюшков [33, б.330] мұндай түсінікте 

сыртқы нәтиже емес, ішкі өнім шығармашылықтың негізгі белгісі болып 

табылатынына назар аударады. «...Шығармашылық актісі, – деп жазады ол, – 

біздің көзқарасымызды түсіндіру процесі, шығармашылық өнімі – «жаңамен» 

сананың көкжиегін кеңейту көрсеткіштері және ең алдымен біздің санамызға 

қатысты қайтадан ұсынылады». 

Қазіргі уақытта көптеген кейінгі жұмыстарда, тіпті бізге дейін 

шығармашылықтың осы жағы көлеңкеде қалатыны назар аудартады. Ал бұл 

мәселенің педагогикалық аспектісін қарастыру өте маңызды. 

Қазіргі уақытта шығармашылықтың философиялық, кейде психологиялық-

педагогикалық анықтамаларының көпшілігі «өнім терминінде» ұсынылған. 

Мәселен, Философиялық сөздікте [254, б. 474] шығармашылық – бұл «сапалы 

жаңа материалдық және рухани құндылықтарды жасайтын адам қызметінің 

процесі» деп айтылған. Ал Үлкен Кеңес Энциклопедиясында [33, б.54]: 
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«шығармашылық – бұрын-соңды болмаған жаңа нәрсе тудыратын іс-әрекет» деп 

көрсетіледі. «Жаңа» деген ұғым өте нақты, айқын емес мазмұнға ие 

болғандықтан, мұндай тұжырымдамаға үнемі қарсылық туындайды. Сондықтан 

да бірқатар дефиницияда жаңашылдықтан басқа, шығармашылықтың негізгі 

белгілері ретінде әлеуметтік маңызы мен мақсаттылығын да көрсетеді. 

Мысалы, A.M.Коршунов [125, б.81] шығармашылықты «субъектінің 

объектімен белсенді қарым-қатынасы, оның барысында субъект объективті 

заңдылықтар талаптарына сәйкес жаңа, әлеуметтік маңызы бар әлемді мақсатты 

түрде өзгертеді» деп анықтайды. 

С.Д.Смирнованың тұжырымдауынша  [231], шығармашылықты адамның 

танымдық және қайта құрушы қызметінің бірыңғай, өзара байланысты және 

өзара шарттасқан процесі ретінде анықтауға болады, нәтижесінде қоғам өзінің 

дамуы үшін пайдаланатын жаңа материалдық және рухани құндылықтар пайда 

болады. 

Аталған тәсіл шығармашылықты кеңінен түсінудің заңдылығына 

негізделген. Психологиялық-педагогикалық тәсіл бүкіл тарихи даму ауқымында 

емес, жеке адамның шығармашылық ойлауының мәнін зерделеуді білдіреді. Бұл 

мағынада әлеуметтік мән шығармашылықтың сыртқы нәтижелері ғана емес, 

адамның психикасындағы шығармашылық тұлғаның қалыптасуына алып 

келетін ішкі жаңғыруларда пайда болады. 

Адам ешқандай жаңалық ашпауы да мүмкін, қоғам үшін объективті жаңа 

ештеңе жасамауы да мүмкін. Бірақ егер ол жаңа ақиқатқа өз бетінше жеткен 

болса, өзіне жаңа білім алып, үйреншікті іс-әрекеттердің шеңберінен шығып 

кетсе, яғни, біз индивидтің санасында белгілі бір жаңа жаңғыртуларды 

қалыптастыратын шығармашылық үдеріспен айналысамыз [17; 26; 48; 70; 200; 

202; 203; 214 және т.б.]. Бұл да әлеуметтік маңызы бар өнім, өйткені жеке 

тұлғаны қалыптастыру – кез келген дамушы қоғам құрылысының мақсаты мен 

шарты. 

Шығармашылықтың сәтті тұжырымы В.В.Серебрянск және М.И.Ясюков 

[228, б. 37]  берген анықтамалардан көрінеді: шығармашылық деп «ойлау және 

іс-әрекет процесінде қағидатты жаңа жолдармен және теориялық және 

практикалық проблемаларды шешу әдістерімен (әртүрлі масштабта және 

әртүрлі қатынаста), тікелей және жанама қоғамдық маңызы бар (сынып немесе 

жалпы қоғам үшін) сапалы жаңа нәтижелермен мазмұнды қамтамасыз ету» 

түсініледі. 

Н.А.Бердяев шығармашылық табиғатын талдай отырып, мынадай 

қағидаларды бөліп көрсетеді: шығармашылық үдеріс еркіндік болғанда ғана 

жүзеге асады; шығармашылық дара тұлғалық сипатта көрінеді; 

шығармашылық әлемдік, жалпы адамзаттық, ғарыштық және әлеуметтік 

бағытта болады [100]. 

Әдетте, шығармашылық проблемасын зерттеушілер оған өз  

көзқарастарын білдіру мақсатында өздерінің анықтамаларын беріп жатады. 

Олардың ішінен бірнеше саланы қамти отырып, кейбіреуін атап өтейік (Кесте 

-2). 
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Кесте - 2 «Шығармашылық» ұғымының анықтамалары 

Авторлар Анықтамалары 

Шығармашылық дегеніміз ... 

Г.Ф.Гегель     [57] «...  табиғаттағы және рухани әлемдегі қарама–

қайшылықтарды шешуге бағытталған әдіс»  

К.С.Станиславский 

[58] 

«... оның бірінші және ең негізгі қозғаушысы – сезім 

болатын, оның шыңындағы  адам керемет қуанышқа 

бөленетін, оны ешбір бақытты сәтпен салыстыруға 

болмайтын, адам әндетіп, билеп кететін күй»  

Луи Пастер       

[59] 

“... ол адам жанында өзі басынан өткізе алатын ұлы 

тояттану сезімін туғызады. Шығармашылық  белгілі 

бір сезім саласына қатысты бола тұра, ақыл-ой іс-

әрекетінің жемісі болып табылады. Шығармашылық  

адам қабілетінің ең тұрақтыларының бірі болып, ол ең 

бір қолайсыз жағдайларда да өмір сүруін тоқтатпайды 

және ол кез-келген кедергілерге қарсы тұра алады”  

В.А.Энгельгардт 

[60] 

«...  ол адамға табиғаттың шексіз ұзақ эволюциялық 

даму жолындағы берген ең жоғарғы сыйы, адам 

шығармашылық үшін жаратылған»  

А.Ребер [61] «... ерекше және жаңа шешімдерге, ойларға, 

қағидаларға, теорияларға, көркем формаға немесе 

өнімге келтіретін психологиялық үдеріс»  

Б.Д.Эльконин  [62] «... бұл ерекше тұрғыдағы жасампаздық, жаңадан 

жасалған нәрсе, өзінің сонылығымен, ерекшелігімен 

өзгешеленетін болса, өзін-өзі куәландыратын, 

дәлелдейтін болса, онда бұл нәрсені туғызған 

шығармашылық акт туралы сөз қозғауға болады»  

В.Сухомлинский 

[63] 

«... бұл білімдер жинағы емес, ол интеллектің ерекше 

бағыттылығы. Шығармашылық бұл тұлғаның рухани 

әлемде өзін көрсету іс-әрекеті»  

Д.Б.Богоявленская 

[64] 

«... белгінің өз бастамасы бойынша берілген талаптар 

шегінен шыға отырып жасалған кез-келген іс-

әрекеттің дамуы»  

Л.С.Выготский 

[65] 

«...  жаңалық ашатын әрекет»  

Б.И.Коротяев [72] « ...ойдың жеке-даралығы, әдеттегіден тыс жауап 

табу; жаңашылдық...» 

Ш.Т.Таубаева «..адамның белсенділігі мен дербестігінің және қиял-

ойын іске асырудың жоғары формасы..» 

Ж.Ы.Намазбаева «.. адамның маңызды ой-тұжырымның бірізділігі 

негізінде  логикалық жүйенің және интуициялық 

сезімнің, оралымды, логикалық ойлаудың ерекше 

тәсілдерінің іске асуы..» 
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Шығармашылық проблемасы ғылымда түрлі аспектіде қарастырылады: 

жеке тұлғаның ойлау мүмкіндіктері мен интеллектуалдық қабілеттерінің өзара 

байланысы (В.И.Андреев, И.К.Кон, т.б.) [115,116]; шығармашылық қабілеттің 

сапалық көрінісі ретінде креативтіліктің қалыптасуы (Дж.Гильфорд, 

Е.Л.Яковлева) [117,118]; оқушылардың ойлау қабілеттері мен 

қызығушылықтары (А.И.Кочетов, В.С.Шубинский, т.б.) [119,120]; жеке 

тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамыту заңдылықтары (Н.С.Лейтес, 

М.Л.Субачева, т.б.) [121,122]. Мұғалімнің педагогикалық қызметінде 

шығармашылық сапаларын қалыптастыру мәселесі В.И.Загвязинская, 

В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров, т.б. еңбектерінде қарастырылған 

[123,124,125]. 

Жоғарыда аталған еңбектерді зерделей отырып, психологиялық тұрғыдан 

шығармашылықты –  адамның өз бетінше іс-әрекетінің және белсенділігінің 

бір түрі, мұнда ол үлгі немесе көшірмеден экспериментке көшіп, қоршаған 

ортаны өзгерте отырып, қандайда бір құнды жаңа нәрсені  жасау, 

шығармашылық актінің болуы деп түсінеміз. Мұндағы шығармашылық акт – 

жаңашылдығы, ерекшелігі және бірегейлігімен ерекшеленетін өнімді жасауға 

қабілеттілік, түрткі. Сондай-ақ,  адам психикасының жұмысын білімді 

операциялау үдерісі ретінде қарастыра отырып, оның мынадай құраушыларын 

көрсетуге болады: білімді алу, білімді қолдану, білімді түрлендіру. Білімді алу 

жүйесін оқыту сипаттайды, білімді қолдану қабілетін алынған білімдердің 

негізінде мәселені шешу қабілетін көрсететін интеллектпен теңестіру мүмкін., 

ал білімді түрлендіру үдерісін (елестету, фантазия, болжам тудыру т.б.) 

креативтілік (жалпы шығармашылық қабілеті) сипаттайды. Мұндай теңестіру 

интеллектуалдылық және шығармашылық үдерістердің ара қатынасын 

қарастыруға алып келеді.  

Шығармашылық үдерісті (білімді түрлендіру) интеллектуалдықтан 

(білімді қолдану) ажырату үшін адамның психикасында саналы және санадан 

тыс іс-әрекеттерді ажырата білу қажет. Мәселен, күрделі шығармашылық 

тапсырмаларды шешу үдерісінде бірнеше сатыдан өтуге тура келеді: алдымен 

жаңа тапсырманың шарттарына дайын білімді қолданады; содан соң табанды, 

бірақ нәтижесіз әрекеттердің арқасында шешім біртіндеп ойда көріне бастаған 

кезде “идеяның инкубациясы” сатысына көшеді; кейіннен ойды тиянақтау 

нәтижесінде шығармашылық шешімді табуды көрсететін білімді түрлендіру 

іске асады. Бұл сатылардың тізбегі ғылыми жаңалықтарды сипаттау кезінде 

бірнеше дүркін қайталанып, бекітіледі. Демек, шығармашылық үдерістің 

интеллектуалдылықтан айырмашылығы, онда сана пассивті болып, 

шығармашылық жағы ғана қабылданады. Санадан тыс әрекет шығармашылық 

өнімді белсенді түрде тудыра отырып, оны санада көрсетеді. Мұндай 

басқарылатын іс-әрекетті жүзеге асыру кезінде басқа да қатынастар болады: 

сана белсенді, ал санадан тыс әрекеттер рецептивті болып,  ақпарат сана үшін 

көрсетіледі. 

 Сонымен шығармашылық − индивидтің психикасында білімді қолдану 

мен түрлендіру үдерістерінің  ерекшеліктерімен байланысты үдеріс. Мұндағы 
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іс-әрекет өнімін шығармашылық ретінде бағалау критерийлері оның 

жаңашылдығы, ерекшелігі, мәнділігі және т.б. болып табылады, сондай-ақ 

шығармашылық  кезеңдеп жүреді. 

В.А.Моляко [126] шығармашылық іс-әрекет үдерісін келесі кезеңдерді 

тізбектеп орындау түрінде көрсетеді: 

1. Адамның проблемалық жағдаймен кездесуі; 

2. Проблемалық жағдайды ұғынуы және проблеманы тұжырымдауы; 

3. Оны шешудің болжамын анықтауы; 

4. Анықталған болжамдарды тексеру; 

5. Алынған нәтижелерді талдау; 

6. Алынған нәтижелерді ендіру. 

Шығармашылық проблемасының бірнеше қырларын А.Лук [53, 5 б.] 

былай көрсетті: Шығармашылық үдеріс – шығармашыл тұлға, 

шығармашылық қабілет және шығармашылық ұжым. Ол өз еңбегінде: 

“Адамның шығармашылығын дамыту мен қалыптастыру ең алдымен 

шығармашылық ойлауға байланысты” деген пікір айтып, шығармашылық 

қабілеттің белгілерін төмендегідей  түрде атайды: 

 жүйке жүйесін код арқылы жіберу;  

 тасымалдай білу;  

 ақылдың икемділігі, ойдың тереңдігі;  

 әрекетті бағалау. 

Сондай-ақ, ғалым шығармашылық іс-әрекетті қалыптастыру, дамыту 

үшін қажетті жағдайдың болу керектілігін және қорқыныш, жалқаулық, өзін-

өзі бағаламау сияқты психикалық кедергілерден тұратын қарама-

қайшылықтармен күресу қажет екендігін айтады. 

П.К.Энгельмейердің пікірінше  [127], шығармашыл тұлға мынадай үш 

фактордың жиынтығынан тұрады: интуитивтік, дискуссивтік және 

активтік. Интуитивтік  инстинктке жақын сезімдік түйсік, дискурсивтік – 

танымы, ал активтік – бұл адамның эмоционалдық-практикалық әрекеті болып 

табылады.   

Әдетте, психологиялық ғылыми зерттеулерде шығармашылықтың басты  

белгісі - құбылыстар мен заттар, үдерістер немесе олардың бейнелеуіндегі 

көрнекі-сезімдік немесе ойлау түрлерін түрлендіре білу, ал екінші белгісі - 

оның сонылығы, ерекшелігі деп көрсетіледі. Демек, шығармашылықты – 

қайсыбір үдеріс барысында әріптер, операциялар немесе жаңа құралдар 

көмегімен ерекше заттарды не бейнелерді жасау іс-әрекеті деп түсінуге 

болады. Сондай-ақ шығармашылық ұғымын былайша қорытындылауға да 

болады: шығармашылық - өте күрделі үдеріс, өйткені онымен айналысатын 

адам мақсатты сезінеді, міндет қояды және оның  шешімін іздейді; 

шығармашылық үдерісте ішкі түйсіктің де, елестетудің де, қиялдың да орны 

ерекше; шығармашылық мәселелерді шешу: қуану, қанағаттану, тілек т.б. 

ішкі сезімдермен байланысты. Әйткенмен де, бұл кезеңдер 

шығармашылықтың ерекшеліктерін толық ашып көрсете алмайды.  
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 Д.Айян [128] былай деп жазады: “Өкінішке орай, шығармашылықты туа 

біткен қабілет деп, оны дамытуға болатындығын көп адамдар біле бермейді. 

Әрбір адам бай шығармашылық әлеуетке ие. Тек оны дер кезінде ашып және 

дамыта білуі керек”. “Жеке бастың шығармашылығына араласу керек пе ?” – 

деген сұраққа, “Керек, аса қажет!”– деп, жауап береді ғалым. Өйткені, 

оқушылар шығармашылығы табиғаты жөнінен – ересектердің басшылығымен 

жүзеге асырылатын ұжымдық іс-әрекет.  

Ал,  «Білім  және ғылым» энциклопедиялық сөздігінде [129]: «шығарма-

шылық әрекет - бұрын соңды еш уақытта болмаған, сапалы жаңа өнім жасауға 

бағытталған адамның немесе ұжым әрекетінің түрі. Ынталандырушы-дәстүрлі 

тәсілдермен шешу мүмкін болмайтын проблемалық жағдаят. Проблемалық 

жағдаятты талдау барысында оның элементтерінің арасында дәстүрлі емес 

байланыстар анықталып, қалыпты емес болжамдардың түзілуі негізінде іс-

әрекеттің өзіндік, ерекше өнімі пайда болады және т.б. алғышарттары - сыни 

да оралымды ой, түсініктердің ұқсастығын анықтай алу қабілеті, қабылдаудың 

тұтастығы және шығармашыл әрекет кез келген адамға тән. Оны анықтап, 

ашып, дамыта алу қажет», - деп көрсетілген.  

Осы айтылғандарды ескеріп, біз  шығармашылық үдерістің мәні барлық 

адамдар үшін бірдей деп айта аламыз. Айырмашылығы олардың нақты 

материалында, жетістіктерінің өлшемінде және оның қоғамдық мәнділігінде. 

Шығармашылық үдерісті үйрену үшін данышпандарды зерттеудің қажеті жоқ. 

Оның бастауы өмірдегі барлық мәселелерді шешуде кездеседі. Тек мұнда 

адамның көрегендік танытуы  және де оның өткір көзбен емес, ең бастысы ми 

арқылы “көре” білуі керек.  

Шығармашылық та басқа іс-әрекеттер сияқты ой түрткіні қажет етеді, 

бірақ барлық ой-түрткі шығармашылық туғызбайды. Олардың ішінде ең 

негізгісі өзін-өзі жетілдіру ой түрткісі. Ол барлық шығармашылықтың көркем, 

музыкалық, техникалық түрлерінде себепші болады. 

Сонымен, шығармашылық үдерістің негізгі ерекшелігі - оның объективті 

және субъективті жақтарының болуында. Шығармашылық объективтілігі 

оның түпкі жемісінің жаңалығы мен әлеуметтік бағалығында, оның нәтижесі 

ғылыми жаңалық, өнертапқыштық, туынды т.б. болуы керек. Егер, жаңалық 

шығармашыл субъект үшін ғана жаңалық болса, онда мұндай жағдайдағы 

шығармашылық тікелей жеке бастікі болып табылады. Егер жаңалық барлық 

адамдар үшін жаңалық болса, онда шығармашылықтың қоғамдық мәні 

болады. Қоғамдық мәні бар шығармашылық қана қоғамды дамыта алады. 

 Шығармашылық - субъективті үдеріс. Шығармашылық үдерістің 

субъективтілігі оқыту мақсатында сол арқылы басқару мүмкіндігін береді. 

Көптеген еңбектерде “тұлғаны еркін шығармашылық әрекеттің субьектісі, 

ал адам дамуының өзі – оның еркіндікке деген қозғалысы” деп есептейді. 

 Оқушылардың шығармашылығын зерттеген еңбектерді зерделей 

отырып, бастауышта шығармашылық қабілеттілік оқу әрекетінде көрінетінін, 

ал даму өнімі “оқуға құштарлықтары, ынталылықтары” екендігін, ал, 

жасөспірімдік кезеңде оқушы оқу әрекетінің жеке, дара субьектісі ретінде 
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дами бастайтындығын айтуға болады. Бұл кезде оқушының әрекет үстінде 

жеке тұлға болып қалыптасуы оның шығармашылықты қажетсінуіне тәуелді 

екендігі түсінікті.Табиғаты жағынан зерттеушінің де, өнертапқыштың да және 

оқушының да шығармашылық іс-әрекетіндегі жалпы ортақ нәрсе, олардың 

барлығы да “заттардың белгісіз байланыстарын” іздеуді жүзеге асырады. Ал, 

оқушыларды белгісіз байланыстарды оқып үйренуге не ізденіске баулу – бұл 

оны болашақтағы еңбек іс-әрекетіне, жалпы шығармашылыққа үйрету болып 

табылады. Бұл шығармашылықты - білімді ауыстырушылық біліктілігі, 

салыстыра білуі, қайта құрастыруы; нұсқаларды ауыстыру бейімділігі, 

шешімдердегі үнемділігі, уақыт пен құралды тиімді пайдалануы т.б. 

әрекеттермен сипаттаудан көрінеді. 

Әдетте, бір нәрсені жасауға, тудыруға деген қабілеттілік балаларда 

мектеп жасына дейін-ақ қалыптаса бастайды. Бұл кезде шығармашылық 

актілері ойын әрекетінде жүзеге асады да, даму өнімі “қиял, елес” болып 

есептеледі. Осы ретте В.В.Давыдов “... жаңа тұлға негізінде шығармашылық 

бастау жатыр, жеке тұлғаның маңызы оның жасампаздыққа, мұқтаждығына 

және қабілеттілігіне байланысты”,- деп есептейді [130].  

Б.И.Коротяев [131] шығармашылықтың сырттай көрінісі – білімді өз 

бетінше игеру және оны іс-әрекетте қолдана білу деген пікірін айқындау үшін 

оның негізгі көрсеткіштері ретінде мына факторларды ұсынады: 

- ойдың жеке-даралығы, әдеттегіден тыс жауап табу; жаңашылдық; 

- ойдың жүйріктігі – кейбір талаптарға сәйкес уақыт бірлігінде пайда 

болатын ассоциациялық идеялар саны; 

- ассоциациялық байланыстардың пайда болуының жылдамдығы және 

дамуы; 

- мәселенің өзектілігі, әдеттен тыс шешімі. 

Қазақстандық ғалымдар Ш.Таубаева, Р.С.Омарова, Қ.Ж.Бұзаубақова, 

Б.А.Тұрғынбаева, Р.Қ.Ізтілеуова [132,133,134,135 Ізтілеуова]. шығармашылық 

пен еркіндіктің диалектикалық түсінігінің қалыптасу деңгейін қарастыра 

отырып, шығармашылық үдерістің әлеуметтік қатынастармен байланысын 

көрсетеді және шығармашылықты адамның рухани мәдениетін дамыту шарты 

ретінде талдайды. Олар шығармашылықты – адамның белсенділігі мен 

дербестігінің және қиял-ойын іске асырудың жоғары формасы деп, оның 

маңызды ой-тұжырымның бірізділігі негізінде  логикалық жүйенің және 

интуициялық сезімнің, оралымды, логикалық ойлаудың ерекше тәсілдерінің 

іске асуы болып табылатындығына тоқталған. 

Адамның рухани, интеллектуалды, басқа да кәсіби әрекетке 

шығармашылықпен өзін-өзі дамыту негіздеріне А.Е.Әбілқасымова, 

С.Смаилов, М.Ә.Құдайқұлов, Қ.Р.Дүйсембінова, Т.Әлсатов, Б.К.Момынбаев 

және т.б. отандық ғалымдардың еңбектерінде де мән берілген 

[242,243,244,245,246,52,40].  

А.Е.Әбілқасымова: “Шығармашылыққа үйрету тұлғаның аспектісі ғана 

емес, оның психологиялық, мінез-құлық ерекшеліктерін де көздейді. Оған 

жігерлілік, жаңа жағдайларға бейімделуге икемділік, қажырлылық пен 
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табандылық, тәуелсіздік пен адамгершілік сезімі, ынтымақтастық, белгісіз 

жағдайдағы өзіне сенімділік, аққиқатты іздеудегі және қарым-қатынастағы 

адалдық жатады”,- деп шығармашылықтың және жеке тұлғаның 

қызығушылығын ояту маңыздылығын нақты көрсеткен. “Шығармашылық 

мүмкіндікті қалыптастырудың маңызды міндеті – дарынды балалармен, 

оларды табумен және мадақтаумен, олардың өзін-өзі жоғары дәрежеде 

дамытуға жағдай жасаумен байланысты болып отыр”,-деп тұжырымдайды 

[242, 52-б.]. 

Сонымен, «шығармашылық» ұғымын  талдау бізге мынадай тұжырым 

жасауға мүмкіндік берді. Шығармашылықты тек еңбек және құрастырмалы-

көркем білім дағдыларды үйрететін пән ретінде қарастырмай, ойларды, 

түйсіктік іс-әрекетті қалыптастыратын пән ретінде қарастыру керек. Оған 

берілген анықтамалар сан қилы, сондықтан да  шығармашылық анықтамалары  

күрделі талдауды қажет етеді.  Оларды талдай келе барлығына ортақ болатын 

бір белгіні анықтауға болады, ол әйтеуір бір жаңаның, ерекшеліктің  жасалуы. 

Шығармашылық - өте күрделі психологиялық үдеріс. Ол тек адамға ғана тән 

іс-әрекет. Демек, оны төмендегідей ерекшеліктермен сипатталатын адам 

әрекеті деуге болады:  

- шығармашылықтағы қарама-қайшылықтардың болуы;  

- әлеуметтік және жеке адамға деген мәннің болуы;  

- шығармашылыққа арналған шарттардың, жағдайдың болуы; 

- шығармашылық тұлғаның жекелік қасиеттерінің болуы;  

- нәтиженің жаңалығы, сонылығы.  

Сонымен бірге, психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдаудан 

шығармашылық проблемасы шығармашылық қабілет пен интеллектінің өзара 

ықпалдастығы тұрғысынан қарастырылып, оның дербес фактор, бірақ 

дивергенттік ойлаумен тікелей байланысты іс-әрекет түрінде көрсетілетінін 

анықтадық. Мұндағы дивергенттік ойлауды (Дж.Гилфордтың термині) – бір 

нысанға немесе қандай да бір міндетті шешуге байланысты түрлі және дұрыс 

идеяларды ұсыну үдерісін суреттеу деп түсінеміз. 

Осы айтылған ойларды қорытындылай отырып, «шығармашылық» 

ұғымының мазмұны «шығару», «іздену», «жаңаны ойлап табу» деген 

мағынаны білдіреді,  ол жаңалық ашатын адамның әрекетінен, адамның 

мақсатқа бағытталған қызметіндегі ізденімпаздығы мен белсенділігінен, 

табандылығы мен жігерінен құралып, ақыл-ой мен сезімінің, креативтілігінің 

бірегейлігінен туындайды деп айтамыз. Осыған орай, шығармашылықтың 

төмендегідей анықтамаларын тұжырымдауға болады: 

1) Шығармашылық – жеке тұлғаның танымдық ынталануын, 

қажеттіліктері мен ізденімпаздығын қамтитын, өзін-өзі дамытуды  танымдық 

қызығушылықтар негізінде жаңа нәтижеге жетуге талаптандыратын іс-

әрекеті. 

2) Шығармашылық – жеке тұлғаның танымдық бағдары негізінде 

психологиялық сапаларын дамыта отырып, оқыту үдерісінің мақсатты 
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жүйесімен сабақтас жүретін, жаңа сапалық құндылықтарға жетелейтін рухани 

интеллектуалдық үдеріс. 

Шығармашылықтың мазмұнды жағы танымдық және мотивациялық іс-

әрекеттердің бірлігі болып табылады. 

Педагогика мен психологияда шығармашылық ойлауға жалпы түрде 

(«шығармашылық – адамның өзіндік қызметі мен белсенділігінің жоғары 

формасы») немесе философиялық көзқарасты қайталайтын тұжырымдар 

беріледі [39, б.34].  

Мысал ретінде мынандай анықтамаларды келтіруге болады. 

Шығармашылық – бұл «жоғары формадағы ойлау, туындаған тапсырманы 

белгілі тәсілдермен шешу үшін талап етілетін шектен шығатын ойлау» [187, б. 

215], бұл «дербес іздеудің психологиялық процесі және жаңа жаңалық ашу...» 

[192, б. 147]. Мұндай дефиницияда бұған дейін белгілі болғанмен 

салыстырғанда ешқандай жаңа ештеңе жоқ екені анық. 

И.Я. Лернер [148, б.79.] шығармашылықты «қоғамдық маңызы бар, яғни 

тұлғаны қоғамдық субъект ретінде қалыптастыру үшін маңызды 

құндылықтарға объективті немесе субъективті түрде жаңа құндылықтарды 

құруға бағытталған білім алушының қызмет түрі ретінде» анықтайды. Көріп 

отырғанымыздай, шығармашылық ойлаудың осы анықтамасы философиядан 

еш айырмашылығы жоқ. Дефиницияның мәні немесе мазмұны бойынша 

анықтама беру қиын болғанда, зерттелетін құбылыстың кейбір қасиеттері 

басқа салаға аударылады. 

Зерттеу барысында ғылыми әдебиеттерде берілген шығармашылық ойлау 

түсінігіне талдау жасалды (Кесте 3) 

Кесте 3 -     Ғалымдардың «шығармашылық ойлау» ұғымына берген 

анықтамалары 

№ Авторлар 

 

Анықтамалар 

1 А.Рошка [216, б. 1] шығармашылық іс-әрекеттің бір бөлігін құрайды, 

оның нәтижелері түпнұсқалығы мен әлеуметтік 

маңыздылығымен ерекшеленеді 

2 А.Матейко [165, 

б.9] 

 «Кез келген шығармашылықтың бастапқы 

нүктесі – күтпеген ассоциялардың пайда болу 

жеңілдігі» деп жазды. Оның процесі мен нәтижесі 

соңғы, белгілі, ойлауда пайда болады. 

 

3 Я.А.Пономарев 

[197, б.99] 

шығармашылық ойлау – шығармашылық іс-

әрекеттің (шығармашылық процестің) бейтарап 

психологиялық буыны деп санайды. 

 

4 В.В.Серебрянников 

пен М.И.Ясюков 

[228, б. 37] 

шығармашылықты ойлау және іс-әрекет 

процестеріндегі белгілі бір мазмұн  
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5 Э. В. Ильенков [98, 

б.5] 

әрбір жаңа жағдайларға сәйкес әрекет сызбаларын 

белсенді құру және қайта құру әмбебап 

қабілеттілігінен тұратын ойлау мәні 

6 В.П.Кириченко 

[111, б.10]. 

 «бұл диалектикалық, проблемалық, танымдық 

белсенділігімен, конструктивті дербестігімен 

сипатталатын және нәтижесінде жаңа білім алуды 

қамтамасыз ететін ақыл-ой іс-әрекеті. Оны оқыту 

процесінде дамыту – бұл ойлауды шығармашылық 

ретінде сипаттайтын қасиеттерді тереңдетуге әсер 

ету»  

 

Сонымен, Я.А.Пономарев [197, б.99] шығармашылық ойлау – 

шығармашылық қызметтің (шығармашылық процестің) бейтарап 

психологиялық буыны деп санайды. 

А.Рошка [216, б. 1] шығармашылық ойлауды ол шығармашылық іс-

әрекеттің бір бөлігін құрайды, оның нәтижелері түпнұсқалығы мен әлеуметтік 

маңыздылығымен ерекшеленеді деп сипаттайды. 

А.Матейко [165, б.9]: «Кез келген шығармашылықтың бастапқы нүктесі – 

күтпеген ассоциялардың пайда болу жеңілдігі» деп жазды. Оның процесі мен 

нәтижесі соңғы, белгілі, ойлауда пайда болады. 

В.В.Серебрянников пен М.И.Ясюков [228, б. 37] шығармашылықты ойлау 

және іс-әрекет процестеріндегі белгілі бір мазмұн ретінде  ашады. 

Э.В.Ильенков [98, б.5] шығармашылық ойлау ерекше процесс болып 

табылады деп есептейді, онда әрбір жаңа жағдайларға сәйкес әрекет сызбаларын 

белсенді құру және қайта құру әмбебап қабілеттілігінен тұратын ойлау мәні 

көрсетіледі. 

Педагогикада сипаттамалық модельдер арқылы шығармашылық ойлаудың 

мәнін ашудың екі негізгі бағытын анықтауға болады. 

Олардың біріншісі шығармашылық іс-әрекет процедураларын 

сипаттаумен байланысты. 

Осылайша, И.Я.Лернер «сол іс-әрекеттің табиғатын, шығармашылық 

адамдардың мінез-құлқын түсінбей, шығармашылық іс-әрекет 

процедураларын талқылау мүмкін еместігін» көрсетеді [146, б. 12].  

Осыған байланысты ол шығармашылық іс-әрекеттің жүзеге асу 

ерекшеліктерін бөліп көрсетеді: 

1) жақын және алыс жаңа жағдайға білім мен білікті жүйеішілік және жүйеаралық 

көшіруді өз бетінше жүзеге асыру; 

2) дәстүрлі жағдайдағы жаңа проблеманы пайымдау; 

3) дәстүрліден басқа объектінің жаңа функциясының көрінісі; 

4) объект құрылымының көрінісі; 

5) міндеттерді шешу кезіндегі баламаларды есепке алу; 

6) жаңа проблеманы шешу кезінде бұрыннан белгілі іс-әрекет тәсілдерін біріктіру 

және түрлендіру; 
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7) бүкіл танымал тәсілді жою және принципті жаңа тәсілді (тәсілді, түсіндіруді) 

жасау. 

Шығармашылық ойлаудың мәнін ашудың екінші бағыты шығармашылық 

тұлғаның іс-әрекетінде сыналатын мінез-құлықтарының сипаттамасы арқылы 

беріледі. 

Мысал ретінде А.В. Барабанщиковтің сипаттамалық моделін келтіруге болады [16, 

б.8]. 

Көптеген зерттеулердің нәтижелерін жинақтай келе, ақыл-ой іс-әрекетінде 

шығармашылық көрініс табатын адамдарға мыналар тән деген қорытындыға 

келді: 

      - шешілмеген өзекті міндеттерді жүйелі іздеу; 

-  туындаған мәселелерді шешудің жаңа жолдарын үнемі іздестіру; 

- өзінің іс-әрекетінің стилін, әдістерін және тәсілдерін үздіксіз жетілдіру; 

- - көптеген фактілерді қарау және өзара байланыстың негізін табу 

қабілеті; 

- - ойлау мен іс-әрекетте қалыптасқан стереотипінен тез бас тарту, 

репродуктивті іс-әрекеттен шығармашылыққа тез көшу және керісінше; 

- - күтпеген жағдайлардың, ассоциациялардың пайда болу жеңілдігі, 

қолда бар тәжірибені трансформациялау және оның негізінде жаңа 

комбинацияларды қалыптастыру қабілеті; 

- - егер бұл жасалған тапсырманың оңтайлы шешімі болмаса, жасалған 

жағдайдан бас тарту қабілеті және т.б. 

Мұндай сипаттамалар басқа авторларға да тән [13; 41; 43; 97; 172; 185 және 

т.б.]. 

Алайда, бүгін мәселе қандай да бір модельді таңдаудан емес, ойлаудың іс 

жүргізушілік және жеке аспектілерінің өзара тәуелділігін дәлелдеуден тұрады 

[197]. Сондықтан шығармашылық ойлаудың сипаттамалық модельдері іс 

жүргізушілік, сондай-ақ оның жеке сипаттарын қамтуы тиіс. 

Айта кетерлігі, сипаттама үлгілері шығармашылық ойлау туралы түсінікті 

белгілі бір жолмен кеңейтсе де, адамның ойлауы мен іс-әрекетінің 

шығармашылық стилін ұстауы үшін  нені қалай қалыптастыру, тәрбиелеу, 

дамыту керектігін, нені қалай үйрету керектігін бағдарлайды, олар 

шығармашылық ойлау мен іс-әрекеттің ішкі мәндік жағын соңына дейін 

ашпайды. 

Бұл дегеніміз, өзінің мазмұны бойынша эмпирикалық «шығармашылық 

ойлау» ұғымы және барлық сипаттама үлгілері қойылған проблеманы шешу 

үшін ғылыми негізделген, тиімді жолды қамтамасыз етпейтінін білдіреді. 

В.П.Кириченконың зерттеуінде, мысалы, сипаттау үлгісі арқылы 

шығармашылық ойлау ұғымының тұжырымы беріледі: «шығармашылық 

ойлау – бұл диалектикалық, проблемалық, танымдық белсенділігімен, 

конструктивті дербестігімен сипатталатын және ақырында жаңа білім алуды 

қамтамасыз ететін ақыл-ой қызметі. Оны оқыту процесінде дамыту – бұл 

ойлауды шығармашылық ретінде сипаттайтын қасиеттерді тереңдетуге әсер 
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ету» [111,б.10]. Көріп отырғанымыздай, автор оқу үдерісінде шығармашылық 

ойлауды басқара отырып дамыту қажеттігін көрсетеді. 

Бірақ осы күрделі процесті жеке қасиеттерді тереңдетуге арналған 

абстрактілі қондырғылар арқылы шығармашылықтың сыртқы көрінісінің 

сипаттамалық моделіне сүйене отырып тиімді басқаруға қол жеткізуге бола 

ма? Шығармашылық ойлаудың ішкі психологиялық мәнін ашу осы зерттеудің 

міндеттерінің бірі және педагогикалық проблеманы шешудің маңызды 

алғышарты болып табылады. Шығармашылық ойлаудың мәнін түсіну оның 

даму факторларын анықтаумен тікелей байланысты. Бұл мәселе әрдайым 

кедергі болды. Шығармашылық ойлауды дамыту факторларының ішінде 

жетекші орынды іс-әрекет иеленеді. Оның сипаты шығармашылық ойлаудың 

ерекшеліктерін білдіреді.  

В.А.Яковлев [267] өз еңбектерінде адамның шығармашылық іс-әрекеті 

материяға тән өзіндік қозғалу мен дамудың шексіз процесінде өзін-өзі 

ұйымдастыру қасиетіне негізделгенін дәлелдейді. И.Р.Пригожиннің [201] 

«диссипативті құрылымдар» теориясына сүйене отырып, ол шығармашылық 

іс-әрекетті табиғи дамудың және материяның өзін-өзі ұйымдастыру 

құрылымдарының күрделілік деңгейінің жоғарылауының нәтижесі ретінде 

анықтайды. 

Зерттеу тақырыбының ұстанымына біз бұрын айтқан 

Д.Б.Богоявленскаяның концепциясы күмәнсіз қызығушылық тудырады [28]. 

Шығармашылықтың мәнін анықтау кезінде ол «креативті белсенділік» 

ұғымын енгізеді, ол оның пікірінше, адамның нақты түріне тән белгілі бір 

психикалық құрылымға негізделген. Д.Б.Богоявленскаяның көзқарасы 

бойынша, шығармашылық адамның берілген проблемадан шығуға 

ұмтылуында көрініс беретін «жағдайлық-көзбояушылық» белсенділігі болып 

табылады. Автор шығармашылық іс-әрекеттің зияткерлік сипатына мән 

береді. 

Осыған байланысты зерттеуші [29, б.19] былай деп жазады: 

«Эксперименттік нәтижелерді талдау бізге интеллект пен тұлғаны бөліп 

көрсетуге негіз береді – бұл оның зияткерлік белсенділігі ...». Және әрі қарай: 

«...зияткерлік белсенділік функциясы ретінде біз сыртқы талаптар болмаған 

кезде танымдық іс-әрекеттің жеке сапалық деңгейін сипаттайтын зияткерлік 

бастаманы қарастырамыз». 

Осылайша, Д.Б.Богоявленская шығармашылықтың ерекше бірлігін – 

зияткерлік белсенділікті бөлу қажет деп санайды. Оның түсінігінде 

шығармашылықта мотивациялық құрылым арқылы үзілген интеллект 

туындысы бар, ол оны тежейді немесе оның көрінісін ынталандырады. 

Қазіргі әдебиетте шығармашылық ойлауды нормативтік іс-әрекет ретінде 

қалыптастырудың тағы бір тәсілі бар. Оның өкілдері, мысалы, И.П. Калошина 

[104] танылмаған деңгейдегі немесе эмпирикалық жолмен жүзеге асырылатын 

шығармашылық қызмет жалғыз емес деп жазады. Оның антиподы – танылатын 

деңгейде орындалатын басқа қызмет. Оның авторы нормативтік зияткерлік 

әлеуеті бар қызметті атайды. 
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Осыған байланысты Ю.А.Самариннің ескертуін еске алу орынды [224, 

б.128]: «Ақыл-ой іс-әрекеті жеке ой операцияларына түспейді. Операциялық 

тәсіл шеңберінде тек шығармашылық ойлаудың логикалық компонентін 

дамытуға болады». «Шығармашылық» ұғымына қатысты Ю.А.Самарин [224, 

б.16-21] оны ассоциативті деп аталатын шығармашылық іс-әрекет тетігіне 

байланысты қарастырады. Шығармашылық іс-әрекеттің ассоциативті теориясы, 

біздің ойымызша, шығармашылық үрдістің интуитивті және логикалық 

компонентін ескереді, себебі ассоциациялар интуитивті деңгейде де, логикалық 

ойлау арқылы да пайда болуы мүмкін. 

«Шығармашылық» және «шығармашылық ойлау» ұғымдарының мәніне 

жоғарыда көрсетілген көзқарастар спектрі ғылымда оларды нақты түсіндірудің 

кездеспейтінін көрсетеді. Біздің ойымызша, мұндай жағдай проблеманың 

жаһандық және күрделілігімен ғана емес, сонымен қатар оны зерттеу 

тәсілдерінің әртүрлі бағыттылығымен де айтарлықтай анықталады. 

Сонымен, шығармашылық ойлау – елестету мен интуицияға байланысты 

туындай отырып, жаңа нәтижелерге қол жеткізетін үдеріс. Шығармашылық 

ойлау үдерісі күрделі проблеманың дәстүрлі тәсілдермен шешілмеуі 

жағдайында пайда болады. Адам бұл проблеманың шешімін кейінге 

қалдырады, бірақ ол мәселе санадан тыс деңгейге өтеді. Егер қандай да бір 

бейне проблеманың шешіміне түрткі болса, бұл жағдайда адамда шабыт 

оянады. Адам идеяны ұсына отырып, оны шынайы өмір жағдайында, саналы 

әрекеттен кейін де жүзеге асырудың жолдарын көрсетеді. Осылайша, 

шығармашылық ойлауда интуитивтік және логикалық ойлау түрлері көбінесе 

бір-біріне қарама-қайшы болғанына қарамастан өзара әрекетте болады. 

Сөйтіп, шығармашылық ойлау арнайы мазмұндағы, яғни ақыл-ой, танымдық 

тапсырмаларды шешуге бағытталған.  

Танымдық іс-әрекет – болмысты тану, “болмыс құрамы мен өзара 

байланысын ашу”. Таным мақсаты – ақиқатты іздеу, сондықтан таным шексіз, 

оның деңгейлері, циклдері және кезеңдері болады. Таным әлеуметтік сипатқа 

ие, яғни таным үдерісі адам, қоғам арқылы көрініп, әлеуметтік қатынаста 

индивидтердің, тұлғалардың қатысуымен жүзеге асады және таным үдерісінің 

нәтижелерін әрі қарай дамытады.  

Шығармашылық ойлау уақыт факторына бағынбайды, оның шешімі 

уақыт көлеміне байланысты емес. Шығармашылық ойлау әрекетінің нәтижесі 

заңдар мен болмыс ұстанымдарын анықтауға байланысты болады. Сондықтан 

шығармашылық ойлаудың негізгі бағыты – индуктивтік: “нақты әрекетті тану 

үдерісінің құбылыстық мәнге өтуі” деп түсіндіріледі.  

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Студенттің шығармашылық ойлау үдерісінің тетігі 

 

Әрбір адамның дара ерекшеліктеріне байланысты шығармашылық 

ойлауы да әртүрлі болып келеді. Себебі, бұл адамның ойлау әрекетінің түрлері 

мен формаларына байланысты (көрнекі-іс-әрекеттік, көрнекі-бейнелі, сөздік-

логикалық және абтрактілі-логикалық) дамиды. Сондай-ақ шығармашылық 

ойлаудың жеке ерекшеліктеріне танымдық әрекеттері: ақыл-ой әрекетінің 

нәтижелілігі, ойлау дербестігі, ойының кеңдігі, тереңдігі, икемділігі; ой-

өрісінің шыншылдығы, ой белсенділігі мен тапқырлығы жатады. Ойлау 

шапшаңдығы – ойлау үдерістерінің қарқындылығынан туындайды. Ойлау 

дербестігі – жаңа проблеманы немесе сұрақты қойып, оны өз күшімен шешу 

жолдарын көре білу қабілеті. Ойлаудың шығармашылық сипаты нақ осы 

дербестік арқылы көрініс береді. Ойлау кеңдігі – түрлі білім және тәжірибе 

Шығармашылық ойлау 

үдерісінің тетігі 

мотивация 
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аумағында көптеген маңызды сұрақтарды кең түрде қамти алуы. Ойлау 

тереңдігі – құбылыстың мәнін түсінуі, себептері мен болашақтағы нәтижесін, 

шынайы белгілерін көре білуі. 

Өзекті мәселені шығармашылық тұрғыда шешудегі шығармашылық 

ойлау үдерісінің тетігі (Сурет – 1): 

- мотивация (проблеманы  шешуге  ынталануы); 

- проблеманы талдау; 

- жаңаша сипаттағы шешімін іздестіру; 

- жаңа бағдардың дұрыстығын логикалық негіздеу; 

- шешімді жүзеге асыру; 

- жаңа нәтижені тексеру; 

- қорытындыны түзету (коррекция). 

Шығармашылық қабілеттің даму деңгейіне байланысты жеке тұлғаның 

шығармашылық ойлау стильдері қалыптасады. 

Шығармашылық ойлаудың синтетикалық стилі (синтетик) – әрқашан 

жаңаны ойлап табуға, ерекше дүниелерді жасауға әуестенуі, ұқсас емес 

нәрселерді, кейде қарама-қарсы идеяларды өзара біріктіріп, тұтастықты 

жасауға тырысуы. Ол өзіне мынадай сұрақ қояды: “Егер, осылай жасасам, не 

болады?”.  

Шығармашылық ойлаудың идеалистік стилі (идеалист) –  әрекетке  

бөлшектік талдау жасамастан, интуитивтік, глобальдық өлшемдерге 

бейімділігімен сипатталуы. Үнемі өзіне және басқаға “Біз қайда бара 

жатырмыз және неге?” деген сұрақ қояды.  

Шығармашылық ойлаудың прагматикалық стилі (прагматик) – 

студенттің шешім шығаруда өзінің жеке тәжірибесіне сүйенуі. Ол тез арада 

шешім шығару мақсатымен қолда бар материалдар мен белгілі ақпараттарды 

пайдаланады және “аспандағы айға ұмтылғаннан, қолдағыны пайдаланайық” 

ұстанымымен өмір сүреді.  

Шығармашылық ойлаудың аналитикалық стилі (аналитик) – студенттің  

сұрақтарды жүйелі және жан-жақты қарастыруға бейімділігі. Ол логикалық 

және әдістемелік бағдарға сай проблеманы шешуде бөлшектерге тоқталады.  

Шығармашылық ойлаудың рационалдық стилі (реалист) – студенттердің 

фактілерге ғана бағытталуы.  

Шығармашылық ойлаудың даралық стилі – студенттің проблеманы 

шешуде өзі таңдаған түрлі тәсілдерді тірек етуі.  

Көптеген адамдарда ойлаудың аралас стильдері кездесіп жатады. Бірақ әр 

адамда бір немесе екі жетекші ойлау стилі қалыптасады. Ойлау стилі 

проблеманы шешу үдерісінде мақсатты қоюға тікелей әсер етеді.  

Шығармашылық ойлаудың репродуктивті ойлаудан ерекшелігі, оқушы өз 

бетінше ізденуде жаңа нәтижелерге қол жеткізеді.  

Көрнекті психолог Дж.Гильфорд [117] көрсеткендей шығармашылық 

ойлаудың негізгі төрт ерекшелігі бар:  

- айтылған идеяның қайталанбайтын, өзгеше интеллектуалды болуына 

ұмтылу (басқалардан өзгеше өзіндік шешім табуға ұмтылу);  
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- объектінің жасырын көзден тыс қалған жақтарын көре білу; 

- объектінің жаңа қырын ашу, оның жаңаша қолдану жолдарын табу; 

- белгісіз жағдайларды, әртүрлі идеяларды ұсыну.  

В.С.Юркеевич [141] оқушылардың дарындылығы мен қабілеттіліктерін 

былайша сипаттайды: бастапқы кезеңдегі шығармашылық қабілеттің дамуы 

оқушының танымдық қажеттіліктеріне байланысты: қажеттілік неғұрлым 

айқын байқалса, жалпы және арнайы қабілеттіліктер соншалықты «жоғары 

қабілеттілікке» ие болады. Ол шығармашылықтың бастауы - танымдық 

қажеттілік деген пікір айтады. 

Шығармашылық ойлаудың мәні мен мазмұнын анықтау қазіргі таңда 

ғылымда қолданыла бастаған “креативтілік” ұғымына байланысты қарастыру 

маңыздылығы артып отырғанын ескеру қажет. 

Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин және т.б. еңбектеріне 

сүйене отырып [185,69-б.; 247,248], біз креативтілік жеке тұлғаның 

бағытталушылығынан (танымдық мотивацияның басым болуы, танымдық 

қызығушылық, танып-білуге ұмтылу, білімқұмарлық); қабілеттерінен 

(стреотиптерді жеңе білу, проблеманы сезіну, ой жүйріктігі мен алғырлығы); 

мінез-құлқынан (бірегейлік, бастамшылдық, белгісіздікке шыдамдылық, 

зеректік)  танылатын кіріктірілген  сапасы ретінде қарастырамыз. 

Креативтілікті сипаттайтын қабілеттер арасынан мыналар ерекшеленеді: 

• ой белсенділігі мен алғырлығы, бірегейлік, білімқұмарлық, болжам 

жасауға қабілеттілік, қиялшылдық; 

• пікір дербестігі; 

• пікірдің өзектілігі; 

• ассоциациялау жеңілдігі, «ойлау процесінің қайтымдылығы». 

Д.Б.Богоявленская креативтілікті жеке тұлғаның «шығармашылық 

дарындылығы» ретінде қарастыра келе, шығармашылықты талдау бірлігі – 

интеллектуалдық белсенділікті (шығармашыл тұлғаның танымдық және 

мотивациялық сипаттарын олардың бірлігінде бейнелеп көрсетеді) және 

интеллектуалдық белсенділіктің үш деңгейін: стимулдық - өнімді, 

эвристикалық және креативтілік деп ажыратады. Алғашқы деңгейге 

интеллектуалдық белсенділігі танымдық ынта  және жігерлілікпен жұмыс 

жасау барысында да бастапқы берілген тәсіл шеңберінде қалатын адамдар 

жатқызылады, олардың  іс-әрекеті сыртқы стимулмен анықталады. 

Эвристикалық деңгейдегі адамдарға өз іс-әрекетінің құрамы мен құрылымын 

талдау, түрлі міндеттерді өзара салыстыру тән, бұл жаңа шешімдерге ашуға 

жетелейді. Интеллектуалдық белсенділіктің креативтілік деңгейіндегі адамдар 

құбылыстардың себептерін түсінуге тырысады, ал бұл өз кезегінде, зерттеудің 

жаңа мақсаттарына айналады, талдау процесін тереңдетеді [185,82-б.]. 

Егер ынталы-өнімді деңгейлі тұлға берілген тәртіп шеңберінде жұмыс 

қарқынын арттырып, іс-әрекетті ұғынбай көшірмелесе, эврист оны жаңа 

тәсілдермен орындайды, ал креативті субъект мәселені теориялық тұрғыда 

түсіну үшін пән мазмұны тереңіне бойлайды. 
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Креативтілік, шығармашылық ойлауды қамтамасыз ететін жағдайлар 

арасынан ынталандыру, өзекті сұрақ көптігіне орай мадақтау, ізденімпаздық 

жағдаятын туғызу, дербес, жеке зерттеулерге назар аудару және т.с.с. 

ажыратылады.  

Жоғарыда айтылып өткен, негізделген тұжырымдар негізінде біз 

студенттің шығармашылық ойлау үдерісінің құрылымын жасадық (Сурет 2).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Сурет 2 – Студенттің шығармашылық ойлауының құрылымы 

 

Сонымен біздің тұжырымдауымызша «ойлау - дүниені тану мен  оны 

материалды идеалды, объективті-әлеуметтік, субъективті, тұлғалық игерудің 

жоғарғы сатысы, тұлғаның танымдық әрекетінде жүзеге асырылатын 

психикалық компонент. Ойлау мен шығармашылық түсініктерін бірі-бірінсіз 

қабылау қиын. Өйткені шығармашылық үдерісі ойлау әрекеті негізінде жүзеге 

асады. Екі ұғымның негізгі мәні олардың танымдық, яғни ақыл-ой іс-

әрекетінде көрініс табатындығында, екеуі де интеллектуалдық белсенділік 

арқылы іске асатындығында. Сол себепті біз жоғарыдағы кең талдаулар 

Студенттің шығармашылық ойлауы 
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негізінде шығармашылық дегеніміз жаңаны іздеп ойлап табу үдерісі, деп 

түйіндейміз. Ал «шығармашылық ойлау – ынталылық, эвристикалық, 

креативтілік деңгейдегі интеллектуалдық белсенділікпен, дербес 

конструктивтік іс-әрекетпен жаңаны іздеп ойлап табу үдерісі. Студенттің 

шығармашылық ойлауы – бұл оның проблемаларды шешуде,  жаңаны іздеп  

табуда логикалық операциялар мен эвристикалық, креативтілік тәсілдерді 

қолданудағы ынтасы, интеллектуалдық белсенділігі мен дербес конструктивтік 

іс-әрекетінің кіріктірілген сапасы. 

 

1.2 Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың әдіснамалық 

негіздемесі 

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту мәселесін қарастыру 

барысында нақты ғылыми және технологиялық деңгейлердегі әдіснамалық 

тәсілдерді анықтап алуды дұрыс деп таптық. Проблеманы талдаудың 

философиялық аспектісі диалектика жағдайына, таным теориясына және 

онымен байланысты ойлауға сүйенуді көздейді. Қазіргі ғылымдағы даму 

қарапайымнан күрделіге, төменнен жоғарыға, бастапқы сапалық күйден 

жаңаға, жаңаның пайда болу үдерісіне жеке тұлға үшін барлық маңызды: 

мотивациялық, когнитивтік, зияткерлік, креативтілік және т.б. салаларда 

рухани өзгеру өрлемелі сызық бойынша қозғалатын; сандық өзгерістердің 

біртіндеп жинақталуы сапалық өзгерістердің туындауына әкеп соқтыратын 

үдеріс тұрғысынан  қарастырылады (77, т. 3, б. 622). 

Философтар дамуды материалдық және идеалды объектілердің 

қайтарылмайтын, бағытталған, заңды өзгеруі ретінде қарастырады. Тек 

көрсетілген барлық үш қасиеттің бір мезгілде болуы басқа өзгерістер 

арасындағы даму үдерістерін бөледі (164, б. 400). Дамудың көзі мен ішкі 

мазмұны қарама-қарсы күрес болып табылады, оның барысында жаңа ескіні 

жеңеді (28, т. 21, б. 425). 

Даму үдерісінің заңдылықтарын философиялық түсінудің кілті диалектика 

және таным теориясы (гносеология) болып табылады. Гносеологияда танымдық 

үдеріс диалектикалық дамушы, іштей қарама-қайшы ой қозғалыстарындағы 

білімдерді білмеуден, толық емес білімдердің неғұрлым толық, жалпыланған 

үрдістері ретінде қарастырылады. 

Даму үдерісі таным теориясының негізгі принциптеріне негізделеді: тірі 

ойлаудан – дара фактілерді бақылаудан – абстрактілі, жалпыланған ойлауға 

(танымның индуктивтік кезеңі), абстракциялардан, теориялық жинақтаудан 

практикаға, ғылыми таным әдістерін қолдануға (танымның дедуктивтік кезеңі) 

(164, б. 369). 

Диссертацияның 1.1 параграфында көрсетілгендей,  ойлау – бұл адам 

миының шынайылығының жалпыланған көрінісі деп айтсақ, онда ойлаудың 

философиялық, гносеологиялық, яғни теориялық-танымдық аспектісі 

көрсетіледі. 

Психология адамның сана-сезіміне және психикаға деген көзқарасы 

жағынан, сондай-ақ адамды ынталандыру мотиві жағынан ойлауды зерттейді, 
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оның ойлауының жеке ерекшеліктерін анықтайды. Психиатрлар ойлау – бұл іс-

қимылдағы интеллект екенін айтады. Физиологтің тұжырымдауынша, ойлау – 

бұл жоғары жүйке қызметінің мінсіз көрінісі. Педагогика ойлауды оқыту, 

тәрбиелеу және дамыту (білім беру) барысында оқу танымы және өзін-өзі тану 

үдерісін жүзеге асыру тарапынан зерттейді. 

Жаңа идеяларды өндіру немесе жасау шығармашылық үдерісі болып 

табылатындықтан  бұдан ойлаудың шығармашылық сипаты көрінеді. Бұдан 

басқа, шығармашылық ойлаудың психологиялық-педагогикалық тетігінің 

құрамдас бөлігі болып табылатын саналылық, бейсаналық және эмоциялар 

қызметінің өзара шарттасуын атап көрсете отырып және олардың өзара 

әрекеттестігінің нәтижесінде идеялар туады және тұлғаның дүниетанымының 

құрылымдық элементтері ретінде сенім қалыптасады. 

Бұл тұжырым біздің зерттеу үшін маңызды мәнге ие, өйткені біз 

шығармашылық ойлауды студенттің дүниетанымының құрамдас бөлігі деп 

санаймыз. 

Шығармашылық ойлау проблемасын танымдық теориясы тұрғысынан 

қарастыру бізге ол туралы пайда болған философиялық, мәдени, діни 

тұжырымдамалардың  бейбітшілік пен адамның дамуы мен қайта құрылуын 

ынталандыратын шығармашылық субстанция туралы түсініктермен 

мазмұндалатынын көрсетті. 

Ежелгі гректер ғылымға «поризм» ұғымын енгізді, танымдық іс-әрекетте 

болжауға болмайтын қасиеттерге ие болған жаңа идеяны көрсетті. Бірақ, 

шығармашылық ойдың жұмыс істеу механизмін елестете алмай, олар бұл 

процесті мистикалық құпиямен қоршады. Дегенмен, олар алғаш рет ақылға 

қонымды адамның шығармашылық өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі туралы сөз 

қозғады. Сократ діндарлықты ағартушы мемлекеттегі тұлға дамуының тірегі 

ретінде көрсетпеді. 

Таным теориясын дамыта отырып, Платон оның жан туралы іліміндегі 

сезімдік қабылдауды ойлауға қарсы қояды. Адамның ақыл-ойы мен өзін-өзі 

жетілдіруінің жоғары деңгейі – шындықтың мәнін түсіну. 

Таным теориясының көрнекті ойшыл Аристотельдің логикалық 

тұжырымдамасы антикалық философтардың дәстүрлерін аяқтайды және адам 

шығармашылығының табиғатын түсінуге көмектеседі. Материяның бастапқы 

болмыс негіздері адам санасы материясының қайталануына байланысты. Адам 

әлемді сезімдік және ақылға қонымды қабылдау бірлігінде тануға қабілетті. 

Шығармашылық адам белсенділігімен, адами ақылға ие адам ретінде жасайтын 

таңдау еркіндігімен байланысты. 

Қайта өрлеу дәуірінде жер бетінде өзінің бақытын табуға арналған 

адамның құндылығын бекітуге бағытталған антропоцентрикалық ойлау 

қалыптасты. Адам өзінің шығармашылық қызметінде және ой-пікірінде еш 

нәрсемен шектелмейді. Қайта өрлеу дәуірі адамның өзіндік санасының жаңа 

деңгейімен сипатталады, оған тұлғаның өзін-өзі жоғары бағалауы, гуманизм, 

өзінің сарқылмайтын шығармашылық мүмкіндіктерін сезінуі, таланттың 

қуаты, оптимизм және еркіндік тән. 
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Н.Кузанский және Д.Бруно біртұтас және шексіздік, бейбітшілік пен 

адамның шығармашылық дамуы туралы ілімді дамытып, Жаңа кезеңнің 

рационалды философиясы мен жаратылыстануын дамытуға негіз салды. 

Рене Декарт әлемнің ғылыми танымының әдіснамасын дамыта отырып, 

танымның негізінде интеллектуалдық интуицияның – ақылсыз оймен 

танылатын айқын көріністері жатыр деп есептеді. Дидуктивтік әдіс негізінде 

ақыл-ой күрделі мәселелерді шешуге көмектеседі, барлығы күмән тудырып, 

сенімге қабылданған ұғымдармен күреседі. 

Философ-материалист Б.Спиноза адам іс-әрекетін шығармашылықтың 

импульсі ретінде таныды. Адамның өзара белсенді байланыс жасайтын заттар 

шеңбері кең болған сайын, құбылыстардың сыртқы көрінісін ғана емес, 

байланыстардың, себептердің, салдарлардың ішкі үйлесімін тануға ұмтылатын 

оның ақыл-ойы да неғұрлым тереңірек дамиды. Спиноза табиғат пен өзінің ішкі 

әлемін білетін адамның қызметін «саналы қажеттілік» деп түсіндірген еркіндік 

болған жағдайда ғана шығармашылық әрекет деп санады. Бостандық пен бақыт 

адамның өзін түсінуі және оның өз мүмкіндіктерін адам табиғатының алдын ала 

берілген үлгісіне, ақиқатқа барынша жақындау үшін жүзеге асыруға ұмтылуы 

болып табылады «... шындықтың өзі шындық пен өтіріктің өз өлшемі бар» (226, 

б. 140). 

Ф.Беркли «өмір сүру – бұл қабылдану» деген мағынаны, сөйлеуді 

ойлаумен, постулатпен байланыстыра отырып, репрезентативті ойлау 

(елестету) тұжырымдамасын жасады, ал таным объектілері сыртқы объективтік 

әлем емес, бірақ сезім мен қабылдау, жеке «Мен» субъективті танымның жеке 

өнімдері болып табылды. Беркли шығармашылық бастауды таным 

субъектісімен – Құдаймен байланыстырады, «ойлайтын заттардың», 

«рухтардың» болуына жол береді. Сонымен қатар, ол тәжірибе рөлін, өзінің 

ішкі қызметін ішкі бақылау, сол арқылы шындықты шығармашылық тану 

туралы түсініктерді байытады (28). 

Д.Юм «сезім әсерлерін», үрдісті және «рефлексия әсерлерін» шектей 

отырып, процесс ретінде тәжірибені түсінді, бұл ретте Юм интеллектуалдық 

шығармашылық қызметін жад пен қиялдың жұмыс істеуімен байланыстырады. 

Ол агностицизм ұстанымынан құбылыстарды түсіндіруге ғана емес, болжауға, 

түрлендіруге де қабілетті себеп-салдарлық байланыстардың объективті болуы 

мен белсенді таным, адамның шығармашылық ойлауы проблемасын қойды 

(269, б. 105). 

Француз ағартушылары адамдардың шығармашылық қызметін өмір 

жағдайларымен байланыстырды. Адамның тұрақты әлеуетін іске асыру үшін 

еркіндік беру мақсатында олар адамдарға бостандық пен әлеуметтік әділеттілік 

кепілдігін беретін құқық Декларациясының негізінде қоғамдық қайта құруды 

жүзеге асыруды ұсынды. 

Д. Дидро жан дүниесінің өлмейтіндігі туралы идеяны шығармашылық 

импульс ретінде қабылдамады, жеке және қоғамдық мүдделердің ақылға 

қонымды үйлесімі адамның шығармашылық қызметімен байланысты 

материяның ішкі шиеленісін туындатады деп есептеді. 
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Ж.Ж. Руссо егер адам өзін өзара теңдік негізінде басқа адамдармен 

байланыстырмаса, өзін табиғатпен байланыстырмаса, ол шығармашылық мәнін 

жоғалтады деп санады. Руссо тұлғаның табиғи тәрбиесі теориясын құрды. Ол 

адамның интеллектуалды, сезімтал, физикалық дамуының үйлесімі, жайлы 

көңіл-күйі оған еңбек қызметінде шығармашылық қабілеттерін іске асыруға 

мүмкіндік беретіні туралы ой айтты. Шығармашыл тұлғаның өзіндік ерекшелігі 

– бастамашылық пен белсенділік. 

Канттың трансцеденттік философиясы даму идеяларын қорғап қалды. 

И.Кант субъектінің жалпыға ортақ мәселесін қойды. Канттың пікірінше, 

табиғат алдымен адамның ақыл-ойына, субъектінің сыртқы қабілетіне, оның 

көмегімен адам шынайы шындыққа, жанға, яғни адамның өзін-өзі жетілдіру 

процесінде шығармашылық потенциалын іске асыруға ұмтылысына ие болды. 

Дәл осы трансценденттік деңгейдің арқасында адам құндылықтар мен идеалдар 

жасайды,ақыл-ой әрекеттерімен келіспейтін адамгершілік заңдарды бекітеді. 

Осылайша, Кант адамның моральдық өзін-өзі жетілдіруге ұмтылуымен 

қарқынды шығармашылық ізденістер саласын – «интуицияны» 

байланыстырады. Шығармашылық шарты ол мораль санатына байланысты 

бостандықты жариялайды. Әлемнің имманенттік принципі – еркіндік. 

Имманенттік – бұл сана-сезімнен тыс емес, ішкі болмыс. Адам еркіндік арқылы 

жоғары моральдық жетілуге интуитивті қол жеткізеді, өйткені шығармашылық 

өзгеріс, оның негізінде жетілдіруге ұмтылу жатыр, бұл – адам мен адамзаттың 

жалпыға ортақ мақсаты (124). 

Кант Г.Фихте мен Ф.Шеллинг жасауға тырысқан шығармашылық идеялар 

мен әлемді ұтымды тану арасындағы алшақтықты еңсере алмады. 

Г.Фихте шығармашылықпен байланысты ойлаудың тиімді диалектикалық 

жағын зерттеді. Адам эволюциясы процесінде биологиялық инстинктілердің 

әсерінен бос автономды дәлелді сана дамиды. Бұл еркіндік адамды ашық 

шығармашылыққа бастайды. Ф.Шеллинг «Әлемдік жан туралы» жұмысында 

шығармашылық сала индивидтің сана-сезімінің инстинктімен емес, қоғамнан, 

табиғаттан байланысты екенін айтты. Яғни, Ф.Шеллинг шығармашылықты 

адамның өзіндік ерекшелігімен, даралығымен байланыстырды. 

Әлемнің логикалық және сезімтал сана арасындағы алшақтық 

диалектиканы жеңуге көмектесті. Гегель шығармашылықтың импульсі ретінде 

адамның белсенді бастауын «субъективті рухтың» жеке санасының объективті, 

содан кейін «абсолюттік Мен», яғни жалпы адамзаттық санамен, бүкіл 

адамзаттың рухани әлемімен, оның даму кезеңдерін қайталай отырып, 

«субъективті рухтың» жеке санасының қозғалысын ынталандыруды 

қарастырды. Рух феноменологиясы – адам жинаған мәдениетті дамытудың 

шығармашылық процесі және бұл тәжірибені индивидтің меңгеруі, 

«индивидтің әлеуметтенуі», адам мәдениетінің байлығын меңгеруіне қарай 

шығармашылық тұлғаға айналатын тұлға. Адам жоғары сатыға – рух сатысына 

жетеді, сананың жоғары түрі – ақыл-ой-түсініктерді игереді, шындықты толық 

меңгереді және өзі осы шындықтың көрінісі болып табылады. «Ақыл-ой – 

барлық мәні мен ақиқаты бар шексіз мазмұн» (77, б. 10). Шығармашылық – 
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танымның диалектикалық әдісі, онда логиканың барлық санаттары, логикалық 

қозғалыстың барлық кезеңдері мен синтездері шоғырланған, яғни бұл адам 

ойының іргелі рефлексиясы. 

Гегель диалектикасы мен материалистік көзқарастар, Л.Фейербахтың 

антропологиялық натурализм әсерінен дамитын марксизм философиясындағы 

неміс классикалық философиясының соңғы даму кезеңінде адамның еркін, 

шығармашылық мәнін бекітудің гуманистік идеясы айқын айтылды. 

Карл Маркстің психикалық үдерістерді, соның ішінде шығармашылық 

үдерістерін түсінуді байытатын іс-әрекет тәсілінің теориясы үшін 

философиялық базаны құрудағы еңбегі зор. Тұлғаның дамуының барлық 

компоненттері психикалық процестердің тиімді өту жағдайларын зерделеуге 

байланысты қарастырылады. К. Маркс шығармашылығының бастауы 

тәжірибеде – тәжірибеге қарағанда әлемді неғұрлым белсенді тану мен 

бейнелеуді, өз қажеттіліктеріне сай әрекет ететін жануарлар табиғатына 

қарама-қарсы адамдардың еркін өндірістік немесе жасампаздық іс-әрекетінің 

түрлік сипатында көрінді. Адам өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға ғана 

емес, оларды қайта құруға, шындықты жасауға арналған. «Адам практикалық 

іс-әрекет процесінде танылатын сұлулық  заңдарына сәйкес іс-әрекет 

жасайды», «бүкіл қоғамдық өмір практикалық іс-әрекеттің мәні  болып 

табылады». 

Адамның табиғи құлықтары бар, белсенді іс-әрекет барысында олар 

қабілетке қарай дамиды, содан кейін шығармашылық шиеленіс пайда болады. 

«Құмарлық – бұл биологиялық инстинктарды қанағаттандыруға ұмтылу емес, 

тәңірлік ізденіс те емес, бірақ онда онда адамның табиғи есімдерін, қабілеттерін 

іске асыруға ұмтылатын күш бар. Адамның өзін-өзі іске асыру қажеттілігі 

шығармашылық адам қызметі үшін ерекше болып табылады» (164, б. 24). 

Танымдық үдеріске практика принципін енгізу Маркс пен Энгельске ойлау 

мен болмыстың ұқсастығы туралы мәселені шешуге, теориялық және 

практикалық ақыл-ойды біріктіруге, классикалық философияның негізгі 

мәселелерін шешуге, ХІХ ғасырдың неміс классикалық философиясын – 

рационализм философиясын қалыптастыру кезеңін аяқтауға мүмкіндік берді. 

Еуропалық классикалық философияның философиялық рационализміне, 

олардың Ресейдегі ізбасарларына, философиялық иррационализмге қарама-

қарсы діни дербестік және материалистер-экзистенциалистер М.Хайдеггер, 

Э.Фромма жаңа «антропософиялық» ойлаудың негізін салған немесе оны 

«гуманитарлық ойлау»деп атайды. Адамның адамгершілік шығармашылық 

мәнінің жаңа тұжырымдамасы ғана емес, субъективті-объективті қатынастарға 

негізделген танымның жаңа әдістемесі қалыптасады. Рационалистер таным 

концепциясына қарағанда, оны таным теориясында ойлаумен қатар 

субъективті-тұлғалық факторлар, эмоциялық-сезімтал, интуитивті ерік 

факторлары, махаббат және сенім факторлары, гносеологиялық субъектіні 

психологиялық субъектімен алмастыра отырып, таным теориясына қосады. 

Орыс философтары-діни персоналдар B.C.Соловьев және Н.Бердяев 

мақалаларында адам әлемнің өзіндік сана-сезімінің тасымалдаушысы ретінде 
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қарастырылады. В.С. Соловьевтің «тұтас білім» тұжырымдамасы адамдағы 

ұтымды, эмпирикалық немесе иррационалдық үстемдікке қарсы тұрады. 

Батысеуропалық философия мен мәдениеттің жетістіктерін діни философияның 

соборшылдық идеясымен біріктіру өзіндік мәні бар «барлық бірлестіктер» 

онтологиясына әкеледі. Адам таным, шығармашылық, тәжірибе барысында 

субъектілік негізі сезім, ойлау және ерік болып табылатын үш дәрежеден – 

материалдық, формальды-логикалық тұрғыдан абсолюттік мәнге өтуге 

қабілетті. Шіркеудің, теологияның, мистиканың көмегімен алынған игілік, 

ақиқат және сұлулықтың соңғы нысаны – «барлығының бірлігі» (223, б. 290). 

В.С.Соловьевтің бұл идеялары білімнің концептуалды және жүйелілігі 

туралы, тұлғаның шығармашылық трансформациясындағы әлемнің аяқталған 

суретін ұғынуға құндылық қатынасын қалыптастыру туралы дүниетанымның 

бір бөлігі ретінде шығармашылық ойлау туралы біздің көзқарасымыздың 

негізіне алынуы мүмкін. 

Философиялық әдебиетте кеңінен қарастырылатын шығармашылық және 

шығармашылық ойлау проблемасын зерттей отырып, шығармашылық ойлау 

дүниетанымның бір бөлігі болып табылады деген болжам жасауға болады. 

Дүниетанымды санат ретінде талдау дүниетанымның мәнін, мазмұны мен 

құрылымын, құбылыс ретінде – дүниетанымдық көрініс пен шындықты 

игерудің ерекшелігі ретінде анықтауға, демек, студенттерді іс-әрекетте 

қалыптастырудың құралы мен тәсілдерін анықтауға мүмкіндік береді, бұл өте 

күрделі процесс. Әзірше оның табиғатын, құрылымын, қалыптасу және жұмыс 

істеу механизмдерін ұсыну үшін эмпирикалық сипаттағы материал жеткілікті 

жинақталмаған. 

Кеңестік ғылым ұзақ жылдар бойы марксизмнің негізін қалаушылардың 

жұмыстарында қамтылған дүниетаным туралы ұғымдарға бағдарланды, ал олар 

ғылыми дүниетаным ұғымын екі мағынада тар – ғылыми философия ретінде, 

дәлірек айтқанда диалектикалық материализм және жалпы ғылыми дүниетаным 

ретінде кеңінен қолданған. 

Тұтас дүниетаным ретіндегі диалектикалық дүниетанымның сипаттамасы  

философиядағы айқын көрінген дүниетанымдық табиғатқа негізделді, ғылыми 

философия ядро, негізгі идеялық-теориялық өзек құрайды, оның айналасында 

сөздің кең мағынасындағы дүниетанымның барлық мазмұнын біріктіреді. 

Марксистік философияны ғылыми дүниетаным ретінде анықтауда кейде және 

жеткілікті негізсіз, мұнда философия және барлық ғылыми дүниетаным бар 

деген қорытынды жасалады. Шын мәнінде, оны толық көлемде алғанда бұл 

ұғым білімнің басқа да бірқатар салаларын, қоғамдық және жаратылыстану 

ғылымдары практикасының көптеген маңызды қорытындыларын қамтиды, 

атап айтқанда: әлемнің, материяның құрылысы мен дамуына, өмірдің пайда 

болуы мен дамуына, адамның шығу тегіне, көптеген тарихи, заңдылық, 

эстетикалық және этикалық құбылыстар мен процестердің мәніне жалпылама 

материалистік көзқарастар. 

Бұл жерде ғылыми дүниетаным ұғымын әлемнің ғылыми көрінісі 

ұғымымен теңестіретін авторлар пікірінің дұрыс еместігін айта кеткен жөн. 
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Соңғы ұғым өте кең. Ол өзінің толық көлемінде философиялық, ғылыми-

жаратылыстану, қоғамдық-ғылыми, техникалық және басқа да білім 

жиынтығынан тұрады. 

Ғылыми дүниетанымның мазмұндық сипаттамасы  В.И. Вернадский (180), 

В.Ф. Черноволенко (325) еңбектерінде көрсетілген. А.Г. Спиркин өзінің «Сана 

және өзіндік сана» жұмысында адамның дүниетанымы – қоршаған орта, 

табиғат, қоғам және құбылыстар, сондай-ақ әлемнің жалпы көрінісінен 

туындайтын адамдардың негізгі өмірлік ұстанымдары, нанымдары, әлеуметтік-

саяси, адамгершілік және эстетикалық идеалдар, материалдық және рухани 

оқиғаларды тану және бағалау принциптері екендігін атап көрсетеді. Барлық 

дүниетанымдық мәселелер шоғырланатын негізгі фокус адам және оның әлемге 

деген көзқарасы, сондай-ақ әлем және оның адамға деген көзқарасы болып 

табылады. Дүниетаным – адамның сыртқы әлемі мен ішкі әлеміндегі 

әлеуметтік, адамгершілік, эстетикалық, теориялық бағдардың мәні, адамның 

белгілі бір тұжырымдамасы мен концепциясы (227, б. 269-270).  

Осылайша, философияда дүниетаным адамның әлемге, өзіне деген қарым-

қатынасында көрініс тапқан жалпылама білім, жүйеленген көзқарастар жүйесі 

ретінде қарастырылады. 

Г.Е. Залесский дүниетанымның мәнін анықтаудың әртүрлі тәсілдеріне жан-

жақты талдау жасай отырып, олардың барлығы (Б.И. Додонов, И.Я. Лернер, 

Н.А. Менчинская, Р.М. Рогова, Н.П. Рябов және т б.) дүниетаным ұғымының 

мазмұнында бірлік, объективті (гносеологиялық) және субъективті 

(аксиологиялық), рационалды және эмоциялықтың бірігуін белгілейді деген 

қорытынды жасайды (107, б.16-17). Бұл анықтамада тұлға үшін дүниетанымның 

тұтас жағы, табиғатқа, қоғамға, танымға, өзіне күрделі қарым-қатынас 

жүйесінде бағдарлануы үшін ерекшеленеді. 

Педагогикадағы дүниетаным жеке көзқараспен, тұлғаның тәрбиесімен және 

дамуымен, адамның сыртқы әлеммен қарым-қатынасының эмоционалдық 

бағаларымен байланысты. 

Э. И. Моносзон дүниетаным адамның қоршаған табиғи және әлеуметтік 

ортаға деген көзқарасын білдіретін көзқарастар, нанымдар мен идеалдардың 

жалпылама жүйесін білдіреді деп атап өтеді. Адамның қоғамдық тәжірибесінің 

ерекшеліктері, қоғамдық қатынастардың тарихи нақты жүйесіндегі орны 

көрсетілген білімді, тәжірибені және эмоциялық бағалауларды жинақтау бола 

отырып, тұлғаның дүниетанымы оның бүкіл өмірі мен қызметінің идеялық 

бағытын анықтайды (173, б.14) Оның пікірінше, көзқарастар мен сенімдер 

тұтас дүниетанымның негізгі құрылымдық бірліктерін құрайды. 

Философияда дәстүрлі дүниетанымның бірнеше түрі бар: тірішілік, діни 

және философиялық. Қоғамдық ғылымдардың міндеті – ғылыми дүниетаным 

ретінде ұғынылатын философиялық дүниетанымды қалыптастыру, онда 

әлемді практикалық ұғыну тәжірибесі объективті көрініс табады. 

Объективті әлемді бейнелеудің мазмұнына сүйене отырып, тұлғаның 

дүниетанымында оның үш аспектісі – жаратылыстану-ғылыми, гуманитарлық 
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және гностикалық аспекісі бөлінеді. Қоғамдық ғылымдар дүниетанымның 

гуманистік және гносеологиялық аспектісін қалыптастыруға үлкен үлес қосады. 

Дүниетанымның гносеологиялық аспектісі адамның танымдық қызметімен, 

білімді жинақтаумен, философияның негізгі мәселесін шешумен, көзқарастар 

мен сенімдер жүйесін қалыптастырумен байланысты. 

Дүниетанымның құрылымы қандай? И.Т.Фролованың «Философияға 

кіріспе» оқулығында: «дүниетаным – бұл жалпы көзқарасты, бейбітшілікті, 

ондағы адамның орнын және сонымен бірге өмірлік ұстанымдарын, мінез - 

құлық бағдарламаларын, адамдардың іс-әрекеттерін анықтайтын көзқарастар, 

бағалар, қағидаттар жиынтығы» ретінде көрс етілген. Дүниетанымда 

жалпылама түрде танымдық, құндылықтық және мінез-құлық кіші жүйелерде 

олардың өзара байланысында берілген (б. 24-25). Мұндай көзқарасты негізге ала 

отырып, дүниетанымды танымдық, құндылықтық және мінез- ұлықтық үш кіші 

жүйені қамтитын күрделі жүйе ретінде қарастыру қажет. Өз кезегінде әрбір кіші 

жүйе көзқарастар, нанымдар, бағалар, қағидаттар мен идеалдар жиынтығын 

қамтиды. 

Психологтар мен педагогтар осындай ұстанымды ұстанады. Э.И.Моносзон 

тұлғаның дүниетанымының құрылымына жалпы білім, көзқарастар, нанымдар, 

идеалды жатқызады.(248). Оның көзқарасын Л.И. Божович, В.В. Давыдов, 

В.Я.Ляудис, Н.А. Менчинская және басқалар қолдайды (41, 90, 162, 171). 

«Сендіру» ұғымының психологиялық мазмұнын зерттей отырып, оның 

«білім», «көзқарастар», «сенім», «идеал» категорияларымен бірге жүруін, 

Г.Е.Залесский білім, көзқарастар мен наным-сенімдер дүниетанымның 

элементтері бола отырып, дүниетанымдық қызмет құрылымындағы білім беру 

және қызмет ету тәсілі бойынша ажыратылады деген қорытындыға келеді. 

Бұл көзқарас адамның дүниетанымы мен оның қатынастары туралы біздің 

пікірімізге қайшы келмейді. Алайда, дүниетанымның мұндай түсінігі оның 

психологиялық аспектілерін бірінші кезекке қояды. 

Бұл Г.Е. Залесский «дүниетанымдық» қызметтің мотивация мақсаттары мен 

операциялық механизмнің құрамы бойынша ерекшеліктері бар екенін атап 

көрсеткен кезде ерекше айқын көрінеді. Психологиялық білім педагогикамен 

жанама немесе тікелей қолданылады. Педагогикалық ғылым мен тәжірибе үшін 

дүниетанымның әлеуметтік-тәжірибелік бөлігі қызығушылық тудырады. Г.Е. 

Залесский таңдаған проблеманы қою және шешу тәсілі ғылыми дүниетанымның 

философиялық түсінігіне сүйене отырып, ұғымдық торды құрумен сипатталады. 

Ол дүниетанымның (білім, көзқарас, наным) элементтері болып табылатын 

ұғымдарды өрістетуді қарастырады және оларды психологиялық ғылым 

объектісі шеңберінде зерттейді. Осы мақсатта пайдаланылатын мазмұндық 

және функционалдық талдау олардың бірлігінде ғалымға дүниетаным бірлігі 

ретінде сендіру қызметін ашуға мүмкіндік береді: сендіру «құндылық – таңдау 

актілерін орындау кезінде негіз, өлшем, эталон ретінде қызмет етуге қабілетті» 

(107, 28). 

М. Н. Алексеев пікірі бойынша,  дүниетанымның құрылымы туралы екі 

жоспарда – тік және көлденең жспарда айтуға болады. Дүниетанымның тік 
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бөлігі білім жүйесімен, шындық туралы, рухани және материалдық, сана мен 

болмыстың әлемдегі арақатынасы туралы жалпы ұғымдармен сипатталады. 

Дүниетанымдық білім басқа құрылымдық бөліктерден ерте қалыптасады. 

Білімнің шынайылығы дүниетанымды шынайы етеді. 

Дүниетанымның көлденең бөлігі оның екінші бөлігімен, яғни 

көзқарастармен, сенімдермен, принциптермен, қондырғылармен байланысты. 

Екінші тарап білімді дүниетанымдық наным-сенімге жеткізуді қамтиды (246, б. 

44). 

И.В. Сысоенко дүниетаным құрылымына - оқыту, тәрбиелеу және өзін-

өзі тәрбиелеу барысында ғылыми білімді меңгеру және өмірлік тәжірибені 

қайта өңдеу негізінде қалыптасқан ғылыми көзқарастар мен наным-сенімдер 

жүйесін, қоғамдық және тұлғалық идеалдар жүйесін, адамның шындыққа 

тұлғалық қарым-қатынас жүйесін жатқызады 

Адамның әлемге, адамдарға деген қарым-қатынасына баса назар аудара 

отырып, біз дүниетанымға оның санасының жай-күйі ретінде жақындай 

аламыз: сана қарым-қатынастарды көрсетеді; қызмет адамның қарым-

қатынасының жалпыланған және салыстырмалы тұрақты жүйесін анықтайды. 

Дүниетаным сананың жағдайы ретінде, біздің ойымызша, объективті және 

субъективті, ойлаудың және ойдың, көрініс табатын және көрініс тапқан 

біртұтастығын білдіреді. Бұл бірлік объективтіліктен субъективтілікке, 

ойлаудан және ойға өту ретінде көрінеді. Дүниетанымға мұндай көзқарас 

ғалымдардың адамның сыртқы(Э.И. Моносзон, P.M.Рогова) (248, 213) және 

ішкі (Б.И. Додонов, В.В. Столин) (248) тұтас дүниетанымының функцияларға 

қатысты көзқарасын нақтылайды. 

Ішкі функцияда «сананың шаршаған жоспары» (B.C. Выготский) (70) 

ретінде мотивациялық саланың құрылысын, адамның мағыналық және 

диспозициялық жүйелерін анықтайтын, қызметтің бағытын, мінез-құлықты 

және қарым-қатынасты беретін құндылықтар жүйесі бар. 

Негізі сана құрайтын дүниетанымның сыртқы функциясы (ішкі сыртқыны 

анықтайды) тұтас құрылымдық білім ретінде көрінеді, қызметте, қарым-

қатынаста жүзеге асырылады. 

Сананың жай-күйі ретінде дүниетанымға деген көзқарас одан әрі 

психологиялық ғылымға сүйеніп ғылыми дүниетанымды қалыптастыру 

тәсілдерін, әзірлеген және апробацияланған ойлауды дамыту тәсілдерін 

анықтауға мүмкіндік береді, оның құрылымына білім, көзқарастар, нанымдар 

мен идеалдар кіреді, яғни дүниетанымның құрамдас бөлігі болып табылады. 

Студенттердің ғылыми дүниетанымын қалыптастыру мәселесін зерттеуде 

біз ғылыми дүниетанымның шығармашылық ойлаудың құрамдас бөлігі ретінде 

қамтитыны туралы ойды негізге аламыз; ал ойлау, білім өндірісіне қатыса 

отырып, студенттерді әлем туралы ұғымдарға,  осы өзгермелі әлемді 

бағдарлауға, бағалауға, адамдармен және т. б. қарым-қатынасқа деген ерекше 

қажеттіліктерін қанағаттандырады. 

Ғылыми дүниетаным бірқатар маңызды қоғамдық функцияларды 

орындайды: 
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Білім беру функциясы – ғылыми дүниетанымды адам үшін табиғат пен 

қоғам әлемін түсінікті етеді, ағартушылық сананы қалыптастырады, әлеуметтік, 

саяси, діни жоралар мен сарқыншылықтардан арылтады. Ол методологиямен, 

бастапқы философиялық қағидаттар мен шындықты тану әдістерінің 

жиынтығымен қаруландырады, адамды рухани-құндылықты бағдарлану 

жүйесімен байытады. 

Ғылыми дүниетанымның тәрбиелік функциясы қабылданған көзқарастар 

мен нанымдар адамнан белгілі бір моральдік-еріктік қасиеттерді және 

шынайылыққа эстетикалық көзқарасты қалыптастыруды талап етуінің 

нәтижесінде жүзеге асырылады. Сенімге адалдық, оларды өмірге енгізу үшін 

күрес мінездің қаттылығын, идеялық төзімділікті, табандылықты және ерік-

жігерді болжайды. 

Дамытушы функция дүниетанымның мазмұнын меңгеру бойынша ішкі 

рухани жұмысты белсенді іс-әрекетпен ойлауды қамтуымен ерекшеленеді. 

Ғылыми дүниетанымның негізінде шындықты қарастыру мен меңгеруге 

диалектикалық тәсілдің қағидалары жатыр,бұл ойлауды икемді, 

шығармашылық, қозғалыстағы және өзара байланыстағы құбылыстарды 

зерттейді. 

Ғылыми дүниетанымның негізінде шындықты қарастыру мен меңгерудің 

диалектикалық ұстанымдары жатыр, бұл ойлауды икемді, шығармашылық, 

қозғалыстағы және өзара байланыстағы құбылыстарды зерттейуге мүмкіндік 

береді. Жаңаша жалпылауға, табиғат пен қоғам құбылыстарын шығармашылық 

тұрғыдан ұғынуға қабілеттілік дамиды. 

Шығармашылық ойлаудың дамуын дүниетанымның құрамдас бөлігі 

ретінде зерттеуімізге байланысты, дүниетанымның бұл функциясы бізде үлкен 

қызығушылық тудырады.  

Осылайша, әдістеменің нақты ғылыми деңгейінде шығармашылық ойлауды 

дамыту проблемасын талдау келесі қорытындыларды тұжырымдауға мүмкіндік 

берді: 

• Ғылыми дүниетанымды қалыптастыру мәселесі бойынша 

психологиялық-педагогикалық және ғылыми-әдістемелік әдебиетті талдау 

көрсетілген мәселе аясында айтарлықтай салмақты ғылыми зерттеулер бар 

екенін көрсетеді, бірақ олардың басым көпшілігі қазіргі әлеуметтік-

педагогикалық жағдайды ескермей жүргізілді және «коммунистік» 

терминдерін «гуманистік» немесе «ғылыми» дүниетанымға ауыстырудан 

тұрады, ал мазмұны мен құрылымы өзгеріссіз қалды. 

Философиялық әдебиетті талдау шығармашылық ойлауды дамыту 

проблемасы белсенді дамығанын, алайда шығармашылық ойлау мәселесі 

дүниетанымның құрамдас бөлігі ретінде жеткіліксіз әзірленгенін көрсетті. 

«Шығармашылық ойлау дүниетанымның бір бөлігі ретінде» ұғымы және оның 

мазмұны айқындалмаған, студенттердің дүниетанымын қалыптастыру 

контексінде шығармашылық ойлауды дамыту критерийлері бөлінбеген. 

• Біздің проблеманы шешудің негізі іс-әрекет теориясы болып 

табылады, оны енгізу тұлғаны оқытумен және ақыл-оймен дамытумен 
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байланысты көптеген практикалық міндеттерді шешуге ықпал етті. 

• Ойлау іс-әрекеті субъектінің ішкі қызметі болып табылады, сондықтан 

жеке тұлғаға бағытталған, демек шығармашылық ойлауды дамыту процесі 

жеке тұлғаға бағдарланады. 

• Философиялық әдебиетті талдау негізінде біз шығармашылық ойлау 

дүниетанымның құрамдас бөлігі болып табылатыны туралы болжам жасадық. 

• Іс-әрекет барысында адам шындықты психикалық бейнелейді, 

нәтижесінде шығармашылық ойлау дүниетанымның бір бөлігі ретінде 

дамиды. 

Біз шығармашылық ойлауды студенттердің дүниетанымының құрамдас 

бөлігі ретінде анықтаймыз, сол арқылы өнімді ойлаудың ерекше түрін бөлеміз, 

ол жалпыадамзаттық құндылықтардың жеке санасында дүниетанымдық білім, 

көзқарастар, нанымдар, идеалдар мен қайта ойлау деңгейіне дейін дамытылуы 

мүмкін. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың орта 

факторларының бірі ретінде оқытуды көрсете отырып, барлық басқа 

қалыптастырушы әсерлердің арасындағы оның рөлі мен орнына толығырақ 

тоқталайық. Бұл ретте дамыта оқытудың өзіндік мүмкіндіктерін, осы 

мүмкіндіктердің шекараларын анықтаймыз. 

Шетелдік педагогикалық ой өкілдерінің көпшілігі оқытудың ойлаудың 

дамуына айтарлықтай әсерін жоққа шығарады. Зияткерлік дамудың өзі оқуға 

байланысты емес ішкі заңдылықтарға сәйкес өтетін дербес процесс ретінде 

түсіндіріледі. Бұл жағдайда оқыту педагогикалық процесті білім алушының 

интеллектуалды дамуына бейімдеудің шарты ретінде қарастырылады. Басқаша 

айтқанда, педагогикалық процесс дамуды қажет етеді. Мұндай тәсілдің негізінде 

зияткерлік дамудағы тұқым қуалаушылық рөлінің басымдығы туралы тұжырым 

жатыр [Г.Айзенк, К.Джексон және т.б.]. 

Сонымен қатар, басқа көзқарас бар. Ол психиканың барлық түрлері мен 

формалары – қарапайым сенсорлық реакциядан бастап шығармашылық мінез-

құлыққа дейін – индивидтің бейімделуінің біртіндеп күрделенетін түрлері 

болып табылады. Шығармашылық ойлау, мінез-құлық формасымен әрекет ете 

отырып, жаттығуға, оқытуға беріледі [Ф.Бартлетт, Ю.Мальтцман және т.б.]. 

Сонымен, бір жағдайда зияткерлік даму табиғи заңдарға бағынышты 

процесс ретінде, екіншісінде — зияткерлік дамудың ішкі заңдылықтарымен 

байланыссыз жаттығу заңдарына бағынышты процесс ретінде ұсынылған. 

Педагогика ғылымында ХХ ғасырдың 30-шы жылдары жеке тұлғаның жан-

жақты дамуына бағытталған оқыту жүйесі ұсынылды. Оның негізгі тезисі 

адамның зияткерлік дамуы, оның жалпы дамуы сияқты оқумен байланысты 

болды. Бұл идея Л.С.Выготскийдің көзқарастары мен оның оқушыларының 

еңбектерінде ашық көрсетілген. Л.С.Выготский дұрыс ұйымдастырылған 

оқыту ақыл-ойдың дамуына алып келеді, оқуға мүлдем мүмкін емес болатын 

бірнеше процестерді жанданырады деп сендірді [53, б.450]. Сонымен қатар, ол 

оқыту адамның табиғи емес, тарихи ерекшеліктерін дамыту процесіндегі ішкі 

қажеттілік және жалпы сәт екенін атап өтті. 
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Егер тұжырымдаманың негізгі идеяларын жинақтаса, онда олар келесі 

ережелерге негізделеді: 

1) оқыту шығармашылық ойлауды дамытады; 

2) оқыту интеллектуалдық дамудың психофизиологиялық мүмкіндіктерін 

ескереді және оны «жақын даму аймағы» шегінде басып озады; 

3) шығармашылық ойлауда оқыту және дамыту үдерістері тығыз 

диалектикалық бірлікте өтеді: оқыту оған беймәлім емес зияткерлік даму 

процесін қамтиды; 

4) шығармашылық ойлауды дамыту тұлғаның жан-жақты дамуымен тығыз 

байланысты және тарихи қалыптасқан «ойлау стилін» берудің нысаны ретінде 

көрінеді. 

Педагогикада осы идеялардың негізінде көптеген реңктері, тәсілдері бар 

дамыта оқыту тұжырымдамасы белсенді дамып келеді, бірақ оның мәні  оқыту, 

білімді толыққанды меңгеруді қамтамасыз ете отырып, оқу қызметін 

қалыптастырады және сол арқылы ақыл-ой дамуына тікелей әсер етеді [73; 102; 

265 және т.б.]. 

Жоғары мектеп  педагогикасында студенттердің дайындығының бір 

құрамдас бөлігі болатын жағдай қалыптасқан. Бұл ретте даму болашақ 

мамандығының талаптарына және жұмыс шарттарына сәйкес студенттердің 

ақыл-ой қызметін функционалдық жетілдірудің мақсатты процесі ретінде 

түсініледі [37]. Ол студенттерде талдау, синтездеу, жалпылау, нақтылау, 

абстракциялау, яғни шығармашылық ойлаудың негізін құрайтын қабілетін 

қалыптастырудан көрінеді. 

Басқаша айтқанда, даму дегеніміз студенттерде шығармашылық ойлау 

құрылымын қалыптастырудың мақсатты үрдісі, тұлғаның 

интеллектуалдық әлеуетін дамытуға әкелетін процесс. Оқу үдерісінде 

студенттердің шығармашылық ойлауын басқарудағы мүмкіндіктері туралы 

теориялық ереже эксперименттік зерттеулердің нәтижелеріне негізделеді 

[124]. Білім алушылардың зияткерлік қасиеттерін дамытудың белгілі бір 

заңдылықтарына сүйеніп, оқытудың дамытушылық әсерге жететіні көрсетілді. 

Бұдан басқа, бұл үдерістің белсенді және терең қызығушылықтың 

қалыптасуы ақыл-ой қызметіне, үнемі өсіп келе жатқан зияткерлік 

жүктемелерге, эмоциялық және рационалды танымдардың үйлесімділігіне, 

белсенді өзіндік жұмысқа және білім алушының өзінің ақыл-ой қызметін 

түсінуіне тәуелділігі анықталды. Бұл заңдылықтар дамыта оқыту 

қағидаттарында: белсенділік, жоғары деңгейдегі қиындық, эмоциялық 

қанықтық, өзінің ақыл-ой қызметін сезіну және өзін-өзі реттеу қағидаттарында 

айқын көрініс тапты. 

Эксперименттік зерттеулердің нәтижелері оның негізіне келесі шарттарды 

сақтай отырып, неғұрлым толық көрінетін зияткерлік дамудың объективті 

заңдылықтары алынуы тиіс екенін көрсетті: 

- шығармашылық ойлауды дамыту білім беруші үшін де, білім алушылар 

үшін де объективті және субъективті маңызды мақсат болуы тиіс; 

- шығармашылық ойлауды дамыту кезінде процессуалдық және жеке 
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тәсілдердің бірлігін жүзеге асыру қажет, себебі студенттің интеллектуалды 

дамуы оның өмірлік жоспарларымен және тәжірибесімен тығыз байланысты; 

- оқытушы студенттердің зияткерлік сапасын дамытуды басқару тәсілдерін 

меңгеруі, олардың даму деңгейін бағалау өлшемдерін білуі, қажет болған 

жағдайда осы процесті икемді түзете білуі тиіс; 

- студент өз бойында жалпы шығармашылық ойлау мен қажетті 

қасиеттерді дамыту жолдары мен тәсілдерін нақты білуі, біртіндеп «өзін-өзі 

бағалау» интеллектуалды іскерліктерін меңгеруі, күшті жақтарын дамытуға 

және ақыл-ой қызметінің әлсіз жақтарын жеңуге күш-жігерді саналы түрде 

шоғырландыруы тиіс; 

- егер студент танымдық қарама-қайшылықтарды мақсатты құру 

әдістемесін меңгерсе, дамыта оқытудың жоғары тиімділігіне қол жеткізеді. 

Зияткерлік дамуды басқару нысандарының бірі оқыту процесінде 

проблемалық жағдайларды құру болып табылады; 

- икемді ойлаудың қалыптасу процесі оқытушының басшылығымен 

проблемалық міндеттерді шешуден құбылыстардың қарама-қайшы 

жақтарын өз бетінше іздеуге, проблемалық жағдайды табуға және оларды 

шешуге көшуге қарай жүруі тиіс; 

- жоғары деңгейдегі танымдық міндеттерді тиімді шешу үшін студент 

ақыл-ой іс-әрекетінің тәсілдерінің жүйесін дәйекті және саналы түрде 

меңгеруі тиіс; 

- оқытушы тарапынан осы процесті басқарудың үлгілерін көрсету, 

ойлаудың рефлексивті саласына назар аудару, тапсырмаларды шешудің сәтті 

және сәтсіз жолдарын талдау, шығармашылықты ынталандыратын атмосфера 

құру жолымен жүзеге асырылуы керек; 

- зияткерлік дамуды басқаруда шешілетін міндеттердің танымдық 

қиындықтарының деңгейін үнемі арттыру, зерделенетін материалды жинақтау 

және оны оқып-үйренушілердің жадында заңдар, қағидаттар, функционалдық 

жүйелер деңгейінде бекіту саласы арқылы жүзеге асыру қажет; 

- зияткерлік қасиеттерді дамытуды басқаруды оңтайландыру 

шарттарының бірі оқытушы мен студент арасында белсенді ақпарат алмасу, 

оған оқу, ғылыми-зерттеу және кәсіби міндеттерді шешу кезінде зерттеуші 

рөлінде өзін көрсетуге мүмкіндік берілуі тиіс; 

- оқытудың нәтижесі тек теориялық мәселелерді шешуге ғана емес, 

сонымен қатар практикалық бағыттағы міндеттерді шешуге 

шығармашылықпен жақындаудың дамыған қабілеті болуы тиіс. 

Аталған ережелердің көбі соңғы жылдардағы бірқатар зерттеулерде өзінің 

нақтылығын тапты. Сонымен қатар студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамыту мәселесі өзінің толық шешімін әлі таппады. Осыған байланысты XX 

ғасырдың соңында проблемалық-іс-әрекет деп аталатын дамыта оқытудың 

жаңа тұжырымдамасы белсенді түрде ресімделе бастады. Бұл 

тұжырымдаманың негізіне адамның дамуы жеке тұлғаның қоршаған 

шындықпен, өзін-өзі өзгертетін қоғамдық-тарихи үдеріспен байланысты 

екендігі туралы әдіснамалық ереже алынды. 
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Осы жерден ЖОО-да оқыту жүйесін тұлғалық-әлеуметтік-қызметтік іс-

әрекетке сәйкес құру қажеттігі, яғни оны қоғамдық қатынастардың нақты 

жағдайларына қосу нысаны ретінде қарастыру және елдегі жоғары мектепті 

қайта құру жөніндегі құжаттарда көрсетілген нақты және перспективалық 

міндеттерді негізге алу қажеттігі туындайды [55]. 

Проблемалық-іс-әрекеттік оқыту тұжырымдамасының әдіснамалық 

принциптерінің бірі оқыту және тәрбиелеу процесінде студент тұлғасының 

белсенді-әрекеттік даму принципі болып табылады, атап айтқанда: 

1. Оқыту мен тәрбиелеудің барлық жүйесінің шығармашылық ойлау стилі, 

кең ғылыми эрудициясы, жоғары кәсіби біліктілігі бар маманды 

қалыптастыруға нақты бағдарлануы. 

2. Оқу-тәрбие процесінде әлеуметтік қатынастардың барлық қазіргі 

заманғы ерекшеліктерін: динамизм, көп қырлылық, қоғамның әлеуметтік 

дамуының қарама-қайшылықтары, барлық жаңа, алдыңғы қатарлыларды 

енгізу атмосферасын жаңғырту. Бұл дегеніміз, аталған ерекшеліктер әрбір оқу 

сабағына, әр тәрбие әрекетіне тән болуы тиіс. 

3. Студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің барлық жүйесінің болашақ кәсіби 

қызметімен тығыз байланысын қамтамасыз ету, кәсіби мәдениеттің жоғары 

деңгейін тәрбиелеу. 

4. Студенттерді өнімді зерттеу стилімен, еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдылары, 

өзін-өзі жетілдіру қажеттілігімен қаруландыру. 

Бірінші қағидатпен басқа әдіснамалық қағидат – проблемалар тығыз байланысты. 

Ол мыналарды болжайды: 

1. Құбылыстарды олардың нақты дамуындағы, басқа құбылыстармен  өзара 

кең әрекеттестікте зерттеу. Студенттер қоғамның, табиғаттың, адамның 

дамуының нақты процестерінің көптүрлілігін, қарама-қайшылығын көруді 

үйренуі тиіс. Басқаша айтқанда, зерттелетін құбылыстар жүйесі статикада 

емес, өзара іс-қимылдың нақты процестерінде динамикада көрсетілуі тиіс. 

2. Өзіндік, шығармашылық еңбектің эмоционалдық, эстетикалық 

тартымдылығымен байланысты танымдық қиындықтарды жоғары деңгейде 

оқыту. Мұндай сападағы оқу процесін модельдеу құралы проблемалық 

жағдайлар мен оларды шешу болып табылады. 

3. Оқу сабақтарының диалогтік формаларын дамыту. Әрбір сабақ оқытушы 

мен студенттер білімді бірлесіп іздеуіне негізделуі тиіс. 

4. Оқытушы мен студенттер тарапынан батыл ғылыми болжам жасау, 

дәстүрлі және дәстүрлі емес ғылыми мәселелерді шешудің жаңа жолдарын 

іздеу. 

Оқытудың проблемалық-әрекеттік тұжырымдамасының негізгі ережелері 

осындай. Оған ең тән белгілері: 

 - жан-жақтылық; 

 - әдіснамалық негізділік; 

 - теориялық және практикалық дайындықтың іргелі және кәсіби 

бағыты; 

 - оқыту мен оқудағы проблемалардың басым болуы; 
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 - мотивацияның жоғары дәрежесі және эмоциялық қанықтығы; 

 - білім алушылардың өзіндік іздену, оқу және зерттеу қызметінің 

жоғары үлес салмағы; 

 - кешенді тапсырмалар оқушылардың танымдық іс-әрекеті басқару 

құралы ретінде; 

 - аудиовизуалды техникамен жоғары жабдықталу; 

 - мазмұндағы, ұйымдағы, әдістемеде және бақылаудағы кешенділік. 

 Ең маңыздыларды сипаттай отырып, бұл мәселе аталған белгілердің 

ішінде оны жетілдірудің жетекші бағыттары болып табылады. 

ЖОО-да оқу кезінде студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың 

өзектілігіне қарамастан, олардың дайындық теориясы мен практикасын одан 

әрі жетілдіру белгілі бір қиындықтарға тап болады. Оларды талдау осы 

проблеманы шешудің жаңа жолдары мен шарттарын анықтаудың нақты 

алғышарты болып табылады. 

Жоғары мектеп педагогикасында ұзақ уақыт бойы оқыту және тәрбиелеу 

схемасы жұмыс істеді, оған сәйкес болашақ маманның тұлғасын 

қалыптастыру мен дамытудың күрделі, қарама-қайшы процестері, оның 

зияткерлік жетілуі, кәсіби қалыптасуы бір сызықты практикамен 

ауыстырылды. Педагогикалық әдебиетте оқу-тәрбие процесінің күрделілігі, 

диалектілігі, адамның рухани әлемінің және т.б. қиындықтары туралы ой жиі 

айтылып тұрса да, іс жүзінде барлық ұсыныстар оқу-тәрбие жұмысының 

күрделі тәжірибесінде табысқа жетудің кепілдігі ретіндегі қалыпқа түсіп 

отырды. Әлбетте, студенттер мен жоғары оқу орындарының оқытушылары 

осы күнге дейін жоғары мектеп педагогикасының теориялық негіздерін 

көрсетіп, өз қызметінде эмпирикалық тәжірибеге сүйенуді 

қалайтындықтармен түсіндіруге болады. 

Жоғары оқу орнының білім беру жүйесінде қалыптасқан білім беру 

үдерісіндегі іркіліс құбылыстары келесіде байқалады. 

1. Шығармашылық ойлауды дамыту көп жағдайда стихиялы жүзеге 

асырылады. 

2. Жоғары мектеп педагогикасында ұзақ уақыт бойы педагогикалық 

құбылыстар, жеке тұлғаның, ұжымның психологиясы терең психологиялық 

талдаусыз өтті. Психология, өз кезегінде, педагогиканың іргелі мәселелерінен 

алшақтап кетті. Жоғары мектеп дидактикасының нәтижесінде қазіргі уақытқа 

дейін психологиялық оқыту теориясы түрінде қажетті ғылыми негізі жоқ. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың заманауи талпыныстары 

шығармашылық психологиясын терең түсінбей эмпирикалық жолмен жүзеге 

асырылады. 

3. Теорияның фундаменталды базисінің болмауы педагогикалық ойдың 

қозғалысы, эксперименттік материалды жалпылау үстірт деңгейде жүзеге 

асырылады, студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту тәжірибесі жоғары 

мектеп педагогикасын заңдылықтар, терең ішкі байланыстар түрінде түсіндіре 

алмайды. Бұл жағдай мектеп дидактикасында, жаңашыл педагогтардың жұмыс 
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тәжірибесінде жинақталған тәжірибені жоғары оқу орнының ерекше 

жағдайында терең ұғынуға және аударуға мүмкіндік бермейді. 

4. Теория дамуының жеткіліксіз деңгейі жоғары мектеп педагогикасының 

өте әлсіз болжамдық қабілетке ие болуына алып келді, яғни өзінің өзекті 

мәселелерін әлі шеше алмайды. 

Осыған байланысты студенттердің шығармашылық ойлауының көптеген 

сипаттамалары схемалық түрде берілген. Мұндай жағдайда оқыту процесінде 

зияткерлікті дамытуға арналған мақсатты талаптар жалпы тәртіпте  іске 

асырылады. 

Біздің ойымызша, студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту 

проблемасын одан әрі іргелі шешу аталған барлық жағымсыз құбылыстарды 

жоспарлы және табанды еңсеруге байланысты. 

Теориялық әдебиетте және жоғары мектептің практикасында оқу іс-әрекеті 

негізінде кәсіби-шығармашылық ойлауды дамытуға бола ма? деген  сұрақ жиі 

қойылады. Біздің ойымызша, егер мұндай мәселе туындаса, онда оның 

бастауындағы ЖОО өздеріне жүктелген міндеттерді – жеке тұлғаның 

шығармашылық әлеуетін сақтау және дамыту мәселесін соңына дейін 

шешпейтінінен іздеу керек. 

Осыған байланысты мұндай келеңсіздікті еңсеру жоғары мектепті 

реформалаудың басты бағыттарының бірі болып табылады. Алайда, 

шығармашылық ойлауды дамыту – шығармашылық ойлайтын тұлғаны 

дайындаудың күрделі, көп қырлы процесі екенін ұмытпаған жөн. Ал жеке білім 

беру кез келген жағдайда өзін танытуымен ерекшеленеді. Бұл туралы 

А.А.Кокориннің: «Ойлау стиліне оның кәсіби сипаттамалары тұрғысынан қарау 

маңызды. Шынында да, ойлау стилі кәсіби шеберлікті шығарады, бірақ ойлау 

стилін адамның кәсіби мәдениетіне ғана жинақтау дұрыс емес. Кез келген 

адамның іс-әрекеті барысында оның барлық зияткерлік мәдениетінің 

мүмкіндіктері іске асырылады» деген ескертуі нақты деп айтуға болады [118, 

б.314]. 

Сондықтан, егер оқу іс-әрекеті барысында шығармашылық ойлау 

қалыптасса, онда ол өзін кәсіби қызметте жоғары құзыреттілік, уәждемелік 

ұстаным және практикалық міндеттердің кең шеңберін шешудің белгілі бір 

тәжірибесі ретінде танытады деп болжау қисынды. 

Аталған ұстанымдардан бастап ЖОО-да оқуды  іргелі ғылыми білімге 

сүйеніп, өзінің функционалдық міндеттерін орындау кезінде негізделген 

шешімдерді терең талдай және қабылдай алатын, белсенді, ынталы тұлғаны 

қалыптастыруды шығармашылық ойлауды дамытудың өзіндік технологиялық 

процесі ретінде қарастыруға болады. 

Сонымен студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың негізіне 

жалпы философиялық, технологиялық, арнайы деңгейдегі әдіснамалық 

тұғырлар алынады. Атап айтқанда жалпы философиялық деңгейде іс-

әрекеттік, тұлғаға бағдарлық, жүйелілік әдіснамалық тұғырлар алынса, 

технологиялық деңгейде дамыта оқыту, проблемалық-іс-әрекеттік оқыту, 

жеке бағдарланған оқыту тұғырларына негізделеді. Арнайы деңгейде 
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студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту процесі мәдениеттанымдық 

әдіснамалық тұғыр негізінде  құрылады. Бұл туралы келесі 1.3 параграфта 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың құрылымдық-мазмұндық 

моделін сипаттау барысында кеңінен баяндалады.  

 

1.3 Студенттердің шығармашылық ойлауын  дамытудың   

құрылымдық-мазмұндық моделі  

Студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделін жасау барысында ғылыми әдебиетте қалыптасқан модель 

ұғымына мән береміз.  Педагогикалық үдерісті модельдеу негізінде, әдетте, 

белгілі бір дәрежеге ұқсас және сол немесе басқа дәрежеде зерттелетін 

объектіден ерекшеленетін ойлау конструкциясы жатыр. 

Жалпы алғанда  «модель» түсінігі зерттеу пәнінің функцияларын,  

олардың өзара байланысын жаңғыртатын элементтер жүйесі ретінде 

анықталады. «Тиісті» модельді, яғни нормативтік модельді біз болашақта 

жүзеге асыруға қажет қызметтің абстрактілі сипаты ретінде қарастырамыз.  

Осыған орай модель ең жақсы нәтижелерге жету үшін не істеу қажеттігі 

туралы жалпы түсініктен тұрады. Мұндай алмастыру нақты зерттеу объектісі, 

оның талдау моделі – өнімі белгілі бір қатынастарда ұқсастығы болған 

жағдайда ғана рұқсат етіледі. Модель эксперимент алдында болады және 

зерттеу мақсаты зерттелетін процестің немесе құбылыстың шарттары мен 

факторларының оңтайлы деңгейінде өзінің нақты өрнегін табудағы оның 

ұйымдастырылуын болжайды. Алдын ала модельдеу негізінде қандай да бір 

проблеманы зерделеудің ғылыми тәсілі – бұл үлгіге ең маңызды деп белгілеп, 

қойылған мақсаттарға қол жеткізудің нақты және ең тиімді жолдарын табуға 

болады. 

В.А.Штофф модель өзінің функцияларында орындайтын үш жағдайды 

бөледі: 1) Модель мен түпнұсқаның арасында нысаны анық көрсетілген және 

дәл белгіленген ұқсастықтың қатынасы бар (шағылысу шарты немесе 

тазартылған аналогия); 2. Ғылыми таным процесіндегі модель зерттелетін 

объектінің орынбасары болып табылады (репрезентация шарты); 3)Модельді 

зерттеу түпнұсқа (экстраполяция шарты) туралы ақпарат (мәліметтер) алуға 

мүмкіндік береді [231]. 

Осылайша, педагогикалық құбылыстың белгілі бір жақтары мен 

үлгілерінің кейбір ортақтығының болуы зерттелетін процестің түрлі жақтарын 

оның аналогында, үлгісінде зерттеуге мүмкіндік беретін басты шарт болып 

табылады. 

Сонымен қатар, абстрактілі-логикалық ойлау негізінде жүзеге 

асырылатын, өзінің табиғаты бойынша процедурасы бола отырып, модельдеу 

әдісі зерттеудің басқа рәсімдерімен бірлесіп, оның теориялық бөлігінде 

зерттеу пәнінің зерттелетін  шекараларының белгілі бір логикалық аяқталуын 

білдіретін логикалық модельдерді құру мүмкіндігін болжайды. Мұнда ақыл-

ой үлгісі зерттеу пәні туралы модельдік ұсыныспен байланысты және 
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қалыптасқан ұғымдар жүйесінің тілінде жұмыс гипотезасы түрінде 

көрсетілген эталон ретінде әрекет етеді. 

Біздің зерттеуіміз үшін модель көптеген жағдайларда танымдық және 

қалыптастырушылық мақсатты көздейді. Басқаша айтқанда, модельдеу 

процесі танымдық ғана емес, сонымен қатар онымен тығыз байланысты 

қалыптастырушы функцияға ие, өйткені модель таным құралы ғана емес, 

модельдеуші объект жағдайының көрінісі болып табылады, «объективті 

шындықта әлі жоқ құрылымды көрсетеді» [44, б. 7]. 

Білім алушының педагогтің көмегімен сабақтардың қарқындылығы мен 

ұзақтығын өзі анықтайтын еркін модельде педагогикалық әсер етудің қатаң 

жүйесі жоқ, оқытудың мазмұны мен тәсілдерін таңдауда қатысушылардың 

импровизациясы көтермеленеді. Модельдің негізгі элементі – «жеке таңдау 

еркіндігі» (В.С. Библер). 

Тұлғалық модель, оның мақсаты – білім алушылардың жалпы дамуын 

мүмкіндігін беру. Оқыту жоғары күрделілік деңгейінде жүргізіледі, бірақ бұл 

ретте сенімді қарым-қатынас, оқу процесінің вариативтілігі, оқуға жеке 

қабілетін ескере отырып жасалады. Модельдің негізгі элементі – «тұтас 

тұлғалық өсу» (Л.В.Занков). 

Оқу қызметін қайта құруға бағытталған теориялық ойлауды, 

рефлексияны, дербестікті қамтамасыз ететін дамыту моделі. Білім алушының 

белсенділік сипаты өзгереді. Негізгі элемент – «қызмет тәсілдері» (В.В. 

Давыдов, А.З.Зак, Д.Б.Эльконин). 

Оқу процесіне проблемалық жағдайларды енгізу, танымдық 

қажеттіліктер мен зияткерлік сезімдерге тірек есебінен білім алушылардың 

танымдық белсенділік деңгейін арттыруға бағытталған белсендірушілік 

модель. Негізгі кезеңі – «танымдық қызығушылық» (A.M.Матюшкин, 

М.Н.Скаткин, Т.И.Шамова, Г.И.Щукина). 

Білім мен іскерлікті меңгеру процесін мақсатты басқаруды жүзеге 

асыруды көздейтін қалыптастырушы модель. Оның барлық кезеңдерінде 

арнайы ұйымдастырылған оқыту іс-әрекетінің бағдарлы негіздерін ескере 

отырып, берілген сапа бойынша білім мен іскерліктің қалыптасуына кепілдік 

беруге болады. Басты элемент – «ақыл-ой әрекеті» (П.Я.Гальперин, 

В.П.Беспалько). 

Білім беру нормативін білім алушының субъектілік тәжірибесімен 

келісуді қамтамасыз ететін байыту моделі. Модельдің негізгі элементі – «жеке 

ментальдық тәжірибе» (Ю.Н. Кулюткин). 

«Процесс» ұғымын біз С.Л.Рубинштейн мен Б.Ф.Ломов зерттеуі 

бойынша, құбылыстардың, олардың жай-күйінің, қандай да бір нәтижеге қол 

жеткізу үшін іс-қимыл реттілігінің жиынтығы ретінде қарастырамыз [185]. 

Б.Ф. Ломов жеке тұлғаның дамуының  процессуалдық сипатын атап көрсетті 

[129]. 

Педагогикалық процесс білім алушылар мен білім берушілердің 

мақсатқа, оны меңгерудің жанама мазмұны мен әдістеріне және әлеуметтік-

мәдени ортада жасалатын бірлескен қозғалысы болып табылады. Бұл үдерісте 
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үнемі мұғалімнің басшылығын студенттің белсенділігі мен дербестігімен 

байланыстыру қажеттілігі туындайды. 

 «Дамыту» термині, егер оны әртүрлі сөздіктердегі түсіндірулер бойынша 

негіздесек, оның көптеген белгілерге ие екенін көруге болады. Оны түпкілікті 

форма беру, толық жетілуге қол жеткізу, түпкілікті даму ретінде анықтайды. 

Н.Ф. Талызинаның пікірі бойынша  дамыту – бұл оқушының әлеуметтік 

тәжірибенің белгілі бір элементін (түсінігін, әрекетін) меңгеруін 

ұйымдастырумен байланысты қызмет. Дамыту және оқыту оқытушының 

қызметімен байланысты, бірақ олардың мазмұны сәйкес келмейді. Біріншіден, 

оқыту ұғымы қалыптастыру ұғымына қарағанда кеңірек. Қалыптастыру 

термині – әдетте студент «не алады?» деген ой сөз болғанда қолданылатын 

ұғым, дағды, қызметтің жаңа түрі [201]. 

Л.Б. Соколовтың айтуынша, оқу үдерісінде  білім, білік қалыптасса да, 

студенттердің тұлғасын дамытса да, «тұлға қалыптасады» деген тұжырымға 

келсек, ол тек шартты үлеспен ғана жүреді, өйткені ол қандай да бір қалыпта 

қалыптасса да қандай да бір құрылымға қарсы тұра алады» [197]. Біз 

студенттің дамуына бағытталған жеке басы, білімі өз мақсаттарына қол 

жеткізетінін, жеке адамның талап етілу жағдайын, оның өзін-өзі дамыту 

күштерін туындататынын негізге аламыз. Мәдениет нормаларына сәйкес 

жұмыс істейтін педагог берілген қасиеттерімен жеке тұлғаны 

қалыптастырумен айналыспайды, субъектінің іс-әрекеттегі жеке 

функцияларын толық көрсетуге және тиісінше қалыптастыруға жағдай 

жасайды. 

Біздің ойымызша, дамыту адам өмірінің мән-жайларымен, оның 

қызметімен, тәрбие мен оқытудың мақсатты үдерістерімен 

детерминацияланған даму феноменін тереңдете түседі.  

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту тиімділігі көбінесе 

ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негізін 

құрайтын тәсілдермен, заңдылықтармен және қағидалармен анықталады. 

А.Н.Леонтьев мәдениеттен адам ойлауының жоғары түрлерінің туынды 

сипатын және әлеуметтік тәжірибенің ықпалымен оның даму мүмкіндігін атап 

көрсете отырып: «адамның ойлау қабілеті қоғамнан тыс, тілден тыс, адамзат 

жинақтаған білімдерінен тыс және олар ойлаған іс-әрекет тәсілдерінен тыс 

өмір сүре алмайды», – деп жазды [125, б. 61]. 

Проблеманы қарастыруда біз оқытушы мен студенттің субъектілік 

қарым-қатынасын ұйымдастырудағы диалогтік, мәдени мағыналар мен 

мәндерді анықтауды, ойлау қызметінің құндылықты қанықтығын 

анықтаудағы мәденитанымдық тәсілді неғұрлым жемісті деп санаймыз. 

Қазіргі уақыттағы білім берудің мәдениеттанулық тәсілінің негіздері В.Л. 

Бенин, B.C. Библер, Е.В. Бондаревская, А.П. Валицкаяя, Л.А.Волович, О.С. 

Газман, В.П. Зинченко, Н.Б. Крылова еңбектерінде қарастырылған. 

Мәденитанымдық тәсіл іс-әрекеттің өзара байланысты үш аспектісін 

қамтиды: аксиологиялық (шығармашылық ойлауға құндылық қарым-

қатынас), технологиялық (қызметтің жаңа тәсілдерінің пайда болуы) және 
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жеке-шығармашылық (адамның шығармашылық тұлға ретінде қалыптасуы) 

[101]. 

Шығармашылық ойлауды дамыту процесінің негізін анықтай келе, біз 

әдістеме талаптарын басшылыққа ала отырып, міндетті түрде мынадай 

қағидаттарды атап көрсеттік: қосымша, оқу жағдайындағы іс-әрекеттен 

өмірлік жағдайдағы іс-әрекетке, рефлексия іс-әрекетіне ауысуды басқару. 

Қосымша қағидат оқытушы мен студентті құбылыстарды, пәндер мен 

процестерді әр жағынан зерделеуге, олардың рационалды-логикалық және 

эмоциялық-бейнелі мазмұнын ұғынуға, мәселені көп аспектілі ретінде 

қабылдай білуге, бір мезгілде бірнеше қарама-қарсы жағдайларды, 

алғышарттарды немесе қағидаларды көре білуге, есепке алуға және/немесе 

біріктіре білуге бағыттайды [35; 62]. 

Оқу жағдайындағы іс-әрекеттен өмірлік жағдайдағы іс-әрекетке 

ауысудың принципі өзіндік іс-әрекет жағдайында бұрын қалыптасқан іс-

әрекетті ауыстыруды,практикалық міндеттерді шешу кезінде алынған білімді 

пайдалануды, қоршаған болмысты талдау мен қайта құруды көздейді [124]. 

Оқу жағдайындағы іс-әрекеттен өмірлік жағдайдағы іс-әрекетке 

ауысудың принципі өзіндік іс-әрекет жағдайында бұрын қалыптасқан іс-

әрекетті ауыстыруды,практикалық міндеттерді шешу кезінде алынған білімді 

пайдалануды, қоршаған болмысты талдау мен қайта құруды көздейді. Ол 

шығармашылық іс-әрекетте басты есте сақтау емес, тұжырымдарды 

тұжырымдау емес, студенттің іс-әрекет тәсілдерін түсінуі, оның мағыналық 

ерекшеліктерін анықтау, студенттің немесе оқытушының білім беру 

жетістіктерін анықтауды қарастырады [234]. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыру принциптерін 

бөлу олардың негізінде жатқан психологиялық-педагогикалық 

заңдылықтарды зерттеумен бекітіледі. Осы үдерістің заңдылықтарын 

анықтаудағы жетекші әдіснамалық негіз ретінде біз жүйелі-құрылымдық 

тәсіл атап өтеміз [19; 28; 161; 178].  

Заңдылықтарды сипаттаудың мұндай тәсілдемесі кезінде шығармашылық 

ойлауды қалыптастырудың барлық негізгі сыртқы және ішкі байланыстары 

қамтылады, бұл бізге таңдалған тәсілді дұрыс деп есептеуге негіз береді. Бұл 

үдерістің заңдылықтарына тұтас көзқарас оның тиімді және сапалы құрылуы 

үшін нақты мүмкіндіктерден тұрады: 

1. Шығармашылық ойлау мен әлеуметтік ортаның байланысы. 

Нақты тарихи жағдайлардағы шығармашылық ойлау сипаты қоғамның, 

экономиканың қажеттіліктерімен, ұлттық-мәдени ерекшеліктерімен 

анықталады. 

2. Шығармашылық ойлау және іс-әрекет байланысы. 

Шығармашылық үдерістегі студенттер қоғам үшін емес, тек субъективті 

жаңалықтарды құрайды. студенттердегі шығармашылықтың әлеуметтік 

маңыздылығы студенттің шығармашылық қызметі үрдісінің ғалым, 

өнертапқыш, яғни шығармашылықпен жетілген адамның осы үдерісімен 

ұқсастығына байланысты. Жеке тұлға үшін қызметтің құндылығы ең алдымен 
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өзін-өзі көрсету, өз қабілеттерін қолдану, шығармашылық мүмкіндігімен 

байланысты. Сыртқы әлемнің өзгеруі субъектінің өзін-өзі алмастыруы үшін 

алғышарттар мен шарт ғана болып табылады. Табиғатты түрлендіре отырып, 

адам өзінің даму субъектісі ретінде өзін де өзгертеді. 

3. Тұлғаның шығармашылық ойлауы мен белсенділігінің байланысы. 

Шығармашылық ойлауды қалыптастыру, егер оның объектісі (студенті) бір 

мезгілде субъект болып табылса, яғни белсенді мінез-құлықты анықтаса, өз 

еркін, дербестік танытса, өз қызметін, оған деген қажеттілікті сезінеді. 

4. Шығармашылық ойлау мен қарым-қатынастың байланысы. 

Шығармашылыққа деген қажеттілік студенттің қызметке, құрдастарымен 

және ересектермен қарым-қатынас жасауға қатысу дәрежесіне тікелей 

байланысты дамиды. Оқу үдерісіндегі шығармашылық тұлға белгілі бір ойлау 

стилін, өзіндік әлемдік көзқарасты, белсенді ұстанымды, жаңа мәселелерді 

қою қабілетін тасымалдаушы ретінде әрекет ететін оқытушымен 

шығармашылық қарым-қатынас процесінде ғана туады. 

Шығармашылық заңы. Шектелмеген тәрбие және білім беру ортасы 

жағдайында шығармашылық адамға еліктеу шындыққа деген шығармашылық 

қарым-қатынасты қалыптастыруға ықпал етеді. Студенттің оқу іс-әрекетінде 

танымдық шығармашылық деңгейі жоғары болған сайын, берілген білімнің 

мазмұны мен таным процесіне құндылық қатынасы да соғұрлым жоғары 

(терең) болады. Бұл адам қызметінің барлық түрлерінде көрініс тапқан 

шығармашылық пен тұлғалық мәнділікті өзара байыту зияткерлік-

операциялық және мотивациялық-тұлғалық құрамдауыштардың ажырамас 

бірлігіне негізделген. 

Педагогикалық эксперимент және тәжірибені талдау осы 

байланыстардың қажеттілігі мен мәнділігін  есепке алмағанда шығармашылық 

ойлауды қалыптастыру процесін тиімді ұйымдастыру мүмкін еместігінен 

туындайтынын көрсетеді. Бұл заңдылықтар шығармашылық ойлауды 

психологиялық-педагогикалық феномен ретінде қалыптастыру шарттарын 

сипаттайды. 

Ғылымда шығармашылық ойлауды қалыптастыру мүмкін емес деген 

көзқарас бар. Біз онымен келіспейміз. Бұған А. Маслоудың, Р.С.Немовтың, 

шығармашылық ойлау ерекше нәрсе емес деп мәлімдейтін ұстанымдары дәлел 

болып табылады. Оның көрінісі мен дамуы үшін әрбір адам үлкен немесе аз 

дәрежеде әлеуетке ие болу керек. Бұл әлеуеттің іске асырылуы бірқатар 

жағдайларға байланысты. Ғылымда «шарт» ұғымы бір нәрсеге байланысты 

жағдайды білдіретін философиялық санат ретінде түсіндіріледі. 

Сонымен қатар, шарттар құбылыстар пайда болатын және дамитын 

ортаны, жағдайды құрайды, «бір нәрсе неге байланысты (негізделген), бұл 

заттың, жай-күйінің, процестің болуы мүмкін  қажеттіліктен, шарасыздықтан 

бірдеңе (іс-әрекет, іс-әрекет нәтижесі) туындататын себептерге және 

зерттеудің қисынды шарты болып табылатын негізге қарағанда, бірдеңенің, 

жағдайдың, процестің болуы мүмкін болады» [156]. Бұл категорияның 
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келтірілген түсіндірмесі педагогикалық қайта ойлауды және негіздеуді талап 

етеді. 

Біздің зерттеуде «психологиялық шарттар» ұғымы «педагогикалық шарт» 

категориясымен және ЖОО-дағы білім беру үдерісінің ерекшелігімен 

(соңғысы студенттің жеке тұлғасын қалыптастыруға бағытталған) сәйкес 

келеді. Бұл «психологиялық-педагогикалық шарттар» санатын екі позициядан 

зерттеуге мүмкіндік берді. 

Біріншіден, педагогикалық шарттар – бұл оқу процесінің пайда болу, өмір 

сүру және даму көзі,оның мүмкіндіктерінің кепілі. Арнайы жасалған 

педагогикалық шарттар тұтас педагогикалық үдерісті реттеу қабілетіне, оның 

құрылымдық элементтерін бір-бірімен сәйкестендіріп жасау мүмкіндігіне ие 

болады. 

Екіншіден, психологиялық шарттар оқыту процесінің «атмосферасы», 

оның тиімділігіне әсер ететін объективті және субъективті факторлардың 

жиынтығы болып табылады. Оқытудың өту сипаты, оның дамуы, жетілуі, 

тиімділігі психологиялық-педагогикалық  шарттар жүйесінің мақсатқа 

бағытталуына, ұштастырылуына, логикалық үйлесімділігіне байланысты. 

Біз А.В. Хуторскийдің көзқарасын педагогикалық  шарттар бөлеміз. 

Автордың пікірінше, олар оқытушының шеберлігі мен талантына байланысты 

емес, бірақ оқыту процесін жүзеге асыру кезінде ескерілуі қажет объективті 

факторлардың жиынтығы болып табылады, оларды құру – басқарылатын және 

бағытталатын процесс болып табылады (педагогтің таланты, педагогке және 

білім алушылардың пәніне қатынасы) субъективті факторлар [219]. 

Осылайша, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, біз психологиялық 

шарттарды студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда субъектілік, 

өзара субъектілік әрекеттестікті қамтамасыздандыру, ал педагогикалық  

шарттарды біз оқыту процесі жағдайында тұлғаның дамуын қамтамасыз ететін 

мазмұнның, формалардың, әдістер мен материалдық-техникалық 

факторлардың объективті мүмкіндіктерінің жиынтығы ретінде анықтаймыз 

(Бұл туралы диссертацияның 2-нші тарауында кеңінен баяндалады).   

Психологиялық-педагогикалық  шарттардың санатын тар аспектіде, атап 

айтқанда студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру үдерісі 

шеңберінде қарастыра отырып, біз психологиялық-педагогикалық шарттарды 

өзара байланысты және өзара шарттасқан факторлар ретінде анықтаймыз, бұл 

процестің тиімділігін, оның қойылған мақсаттар мен міндеттерге сай 

ұйымдастырылуын қамтамасыз ететін шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру процесі үшін барынша оңтайлы ортаны құрайды. 

Сонымен қатар, психологиялық-педагогикалық шарттарды біз тек 

міндеттемелерге, объектілер жиынтығымен ғана біріктірмейміз, өйткені 

шығармашылық ойлауды қалыптастыру субъективті және объективті, ішкі 

және сыртқы, мәні мен құбылысы, мүмкін және тиісті бірлігі бар процесс 

болып табылады. 

Шарт – бұл заттарға әсер ететін нәрсе ғана емес, сонымен қатар бұл оның 

пайда болуының алғышарты, негізі болып табылады. 



59 
 

 «Кешен» латын тілінен аударғанда «байланыс, комбинация, жекелеген 

бөліктерді тұтас етіп біріктіру» дегенді білдіреді. Бүгінгі күнде «кешен» 

ұғымы педагогикада кеңінен қолданылады. Бұл ретте ғалымдар (М.Е.Дуранов, 

О.В. Лешер, И.Ф. Харламов) кешен деп жекелеген компоненттердің немесе 

процестердің бөліктерінің қарапайым сомасының біртұтас тұтастыққа сапалы 

қосылуы деп түсіндіреді. Бүтіндік кешен құрылымның компоненттерінің 

арасында орнатылған байланыс сипатында көрінеді. 

Ғалымдар  қосымша немесе интегративтілік принциптерінің негізінде 

туындайтын құрылым неғұрлым тиімді екендігін дәлелдеген [65]. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, студенттің шығармашылық 

ойлауын тиімді қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық 

шарттардың  кешені деп құрылымы біртұтас, икемді, динамикалық болып 

келетін, осы үдерістің әрбір жаңа кезеңінде оңтайлы режимде өрістетуді 

ескеретін білім беру үдерісі шараларының өзара байланысты жиынтығы 

ретінде түсінеміз. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастырудың 

психологиялық-педагогикалық шарттарының мәнін түсінуде біз үшін Г.И. 

Щукина көрсеткен қызметтің педагогикалық теориясының келесі ережелері 

үлкен маңызға ие болады. 

• Оқу үрдісінде қызметтің дамуы жеке тұлғаның қарқынды дамуын 

білдіреді. Іс-әрекет және оған деген қарым-қатынас негізінде танымдық 

қызығушылық, құндылықты бағдар сияқты жеке тұлғалық білім беруді дәйекті 

түрде қалыптастыру жүзеге асырылады. 

• Оқытушы мен студенттің субъектіаралық қарым-қатынасын дамыту 

студенттің оқу-танымдық үрдісте белсенді ұстанымымен, дербестігімен, 

мақсаттылығымен, рефлексиясымен сипатталады. 

Іс-әрекет сипатының өзгеруі студенттің позициясының атқарушылықтан 

белсенді, субъект позициясына дейін өзгеруіне де әсер етеді [235]. 

Жоғарыда аталған ережелерге сәйкес, тұлғаның дамуындағы негізгі рөлді 

және тиісінше шығармашылық ойлауды оқу-танымдық іс-әрекет атқарады. 

Сондықтан біздің зерттеуіміз психологиялық-педагогикалық шарттарды 

ашумен шектеледі. 

Студенттің шығармашылық ойлауын дамыту үшін тиімді болатын 

психологиялық-педагогикалық шарттарға біз келесілерді жатқызамыз: 

 - білім беру процесінің оқу іс-әрекетінің шығармашылық контекстін 

ескере отырып, студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыруда 

субъектілігін қамтамасыз ететін оң мотивацияны дамытуға бағытталуы; 

- білім беру процесі мен оның мазмұнын проблемалық-іс-әрекеттік 

оқыту негізінде құру; 

- студенттің шығармашылық ойлауын дамытуда педагогикалық 

құралдарды тиімді пайдалану; 

- студенттің жеке шығармашылық тәжірибесін шешуге бағытталған 

мәдени шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін 

қосымша қағидаттың басымдығы; 
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 - студентке шығармашылық қызметтің өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік 

беретін рефлексия жасау, мәселелерді шешу үшін эвристикалық тәсілдерді 

саналы түрде қолдану. 

Ғалымдар [31; 125; 141; 213] студенттің психикалық белсенділігінің 

шарттары мен көздері адамның туа пайда болған қасиеттері мен қарым-

қатынастары негізінде ортаның ықпалымен тәрбиеленетін қажеттіліктердің, 

мотивтердің, мүдделердің, ниеттердің, ұмтылыстардың күрделі жүйесі болып 

табылатындығын анықтады. 

Танымдық мотивацияның дамуы студенттердің оқу үдерісіндегі 

белсенділігін, оның ішінде шығармашылық ойлауды қалыптастыру 

белсенділігін едәуір арттырады. Бірінші дидактикалық шарт ретінде оқу іс-

әрекетінің шығармашылық контекстін ескере отырып, білім беру процесінің 

оң мотивациясын дамытуға бағыттылығы белгіленді. 

Студенттердің жеке шығармашылық тәжірибесін шешуге бағытталған 

мәдени шығармашылық шарттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін қосымша 

қағидаттың басымдылығы студенттердің оқу қызметінің мәдени 

шығармашылық жағдайын талдау, мақсат қою, дидактикалық құралдарды 

таңдау сияқты маңызды компоненттерімен байланысты [62].  

Шығармашылық тәжірибе жинақтауға мәдени шығармашылық 

жағдайлар жүйесі ықпал етеді, олар біртіндеп мағыналық күрделіліктің , 

қиындықтардың өсуі, барабарлықтың артуы есебінен күрделенеді. Осындай 

жағдайлардың әсерінен студенттер шығармашылық білімнің маңыздылығын 

түсінеді, рефлексия дағдыларына ие болады. 

Студенттің шығармашылық қызметтің өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік 

беретін рефлексия жасау, мәселелерді шешу үшін эвристикалық тәсілдерді 

саналы түрде қолдану  шығармашылық қызметтің пассивті объектісі ретінде 

емес, оқу және оқудан тыс мәдени қызметтің белсенді субъектісі ретінде 

қарастырылуымен байланысты. Рефлексия студентке оқу-танымдық 

шығармашылық процестің белсенді қатысушысы болуға мүмкіндік береді 

[110]. 

Шығармашылық ойлауды қалыптастыру үдерісі бірқатар кезеңдерден 

өтеді (кесте. 5). Тәжірибелік-ізденушілік жұмысы көрсеткендей, кезеңдерді 

ауыстырудағы қозғаушы күш танымдық мотивация болып табылады. 

Ғылыми әдебиетте мынадай көзқарас бар: ойлау дағдыларының 

арасындағы алғашқы үшеу (білім, түсіну, қолдану) – бұл төменгі деңгейдегі 

дағдылар, ал келесі үшеу (талдау, синтез, салыстырмалы бағалау) – жоғары 

деңгейдегі дағдылар. 

Бұл тәсіл зерттеушіге нәтижелерді көп деңгейлі жоспарлау міндетін 

шешуге мүмкіндік береді. Осыны ескере отырып, біздің процесс студенттердің 

білімді өз бетінше игеру және қолдану әдістері мен дағдыларын меңгертуге, 

білім алу тәсілдерін меңгертуге, ойлау операцияларын кезең-кезеңмен 

меңгертуге бағытталған. Соңғысын анықтайық: «ойлау операцияларын 

меңгере отырып, субъект стихиялық, жартылайстихиялық және саналы 
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сатылардан өтеді» деп есептейді Н.Н.Поспелов пен И.Н. Поспелов [172]. Біз 

бұл жағдайда осы көзқарасты негізге алдық. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте 4 -  Студенттің шығармашылық ойлауын дамыту процесі 

Процесс кезеңдері Нәтиженің көрінісі Диагностика 

әдістері 

1.Дайындық Мамандыққа оң мотивация,  

шығармашылық ойлаудың мәні  

Логикалық 

сауалнама – 

шығармашылық 

ойлаудың құралы,  

тестілеу, 

әңгімелесу, мәдени 

шығармашылық 

жағдаяттарды құру,  

мақсатты 

педагогикалық 

бақылау, 

математикалық 

статистика әдістері,  

өзара бағалау әдісі,  

саралау,  

жобалау және т.б. 

 

 

 

 

 

 

2. Негізгі Студенттердің кәсібилігінің 

қалыптасуында шығармашылық 

ойлаудың маңыздылығын түсіну 

 

3. Нәтижелік Шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру тәсілдерінің жеке 

жүйесі, білім беру қызметінде өзін-өзі 

жүзеге асыру. 

 

Жағдаяттық  деңгейде студент тәжірибедегі ойлау операциясын жүзеге 

асырады, бірақ оны қалай жасайтынын түсінбейді. Жарты жағдаяттық 

деңгейде студент ойлану операциясын іс жүзінде жүзеге асырады, ол мұны 

қалай жасайтынын түсінеді, бірақ бұл операцияның мәнін түсінбейді, оны 

қолдану қандай да бір ережелерсіз өзі жүзеге асады деп санайды. Соңғы 

кезеңде студент ережелерді саналы түрде қолданады, ойлау әрекетінің 

рефлексиясын жүзеге асырады. 

Іс-әрекеттің мұндай сипатын есепке алу диагностикаға оңай беріледі және 

білімді меңгеру деңгейлерінің сипаттамасымен (репродуктивті, іздестіру-

атқарушылық, дербес-шығармашылық) сәйкес келеді. «Жаңа құралды 

белсенді шығармашылық игеру және пайдалану жағдайында ғана, – деп жазды 

Л.С.Выготский, – субъектіні психикалық дамудың неғұрлым жоғары 

деңгейіне жылжытуға қол жеткізіледі, мұндай дамуды дайын құралдарды 

ресми пайдалану қамтамасыз етпейді». Біздің зерттеуіміз шығармашылық 

ортада белсенді және жақын даму аймақтары туралы мәселе пәрменді екенін 

растады. 
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Л.С.Выготский былай деп нақтылайды: «оқыту дамытпайды, бірақ ол 

дұрыс ұйымдастырылған жағдайда, ақыл-ойдың дамуына алып келеді». Бұл 

идеялар бізге шығармашылық ойлау білім беру процесін ұйымдастыруды, ол 

өз кезегінде, біз анықтаған дидактикалық жағдайлар кешенін қамтамасыз 

ететін студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру моделін әзірлеуді 

талап етті. 

Шығармашылық ойлауды қалыптастыру процесін басқару мақсатын 

түсінуде біз шығармашылық ойлауда тәрбие педагогикалық басқаруда тиісті 

шығармашылық ортаны ұйымдастыру, студенттердің жеке ерекшеліктерін 

есепке алу, ойлау іс-әрекеті бағытында және жаңа, әлі танылмаған іздестіруге 

дайындықты қалыптастыру болып табылады деп есептейміз. 

Ф.Ш.Терегуловтың социогеном теориясына сүйене отырып [205], 

шығармашылық ойлауды қалыптастыру бас миының үлкен жарты шарының 

талдамалы-синтетикалық қызметінің күрделі процесі болып табылады деген 

қорытындыға келдік. 

Ми функциясын соңғы зерттеулер мидың екі жарты шарының арасында 

функциялардың бөлінуі ойлау қызметінің сипатына байланысты олардың 

сызықтық ауысуын білдірмейді. Іс жүзінде кез келген жұмыс әрдайым екі 

жарты шардың қатысуымен жүзеге асырылады, тек белгілі бір жарты шардың 

басымдығын айтуға болады. [134]. 

Қазіргі заманғы оқыту  ұсынылған дағдыларды мидың сол жақ жарты 

шарында (логикалық, бірізділік, символдық) дамытуға бағытталған. Оң жақ 

жарты шары жетекші студенттер дәрменсіз және оқуға қабілетсіз деп 

саналады, бірақ олардың шығармашылыққа деген құлшыныстары жоғары 

болады. 

Сонымен, студенттердің тұлғалық және интеллектуалды дамуының 

оңтайлы жолдарын табу-шығармашылық ойлауды қалыптастыру бойынша 

білім беру үдерісін ұйымдастырудың негізгі шарттарының бірі. Егер сабақ 

барысында студент болжамдарды бақылап, эксперимент жасап, салыстыра, 

талдап, ұсынып, оларды тексеріп, алған білімдерін жинақтап, жүйелейтін 

болса, оқытудың мазмұны, құралдары, әдістері жас және жеке дамудың 

психологиялық заңдылықтарын ескере отырып әзірленеді. 
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Мақсаты 

 

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту 

Әдіснамалық 

тұғырлары 
іс-әрекеттік, жүйелік-құрылымдық, тұлғалық-

бағдарлық, мәденитанымдық   

Принциптері 

 
мәдениетке сәйкестілік; жүйелілік және дәйектілік; 

дамудың шығармашылық сипаты; табиғилық 

сипаты; оқу жағдаяттары іс-әрекеттерінен өмірлік 

жағдаяттарға көшуді, рефлексияны басқару  
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л

ы
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Мазмұны оқу бағдарламасы, жеке сабақтар, іс-шаралар 

бағдарламасы 

Әдістері ойындық өзараәрекеттер, арттерпаиялық ықпал ету, 
проблемалық-ізденушілік жағдаяттар, өзіндік жұмыстар, 

жобалық іс-әрекет, жеке зерттеу іс-әрекеті 

Формалары Іскерлік-рөлдік проблемалық ойындар, диспуттық, 
дебаттық пікір-таластар, тренингтер, семинарлар, 

практикумдар 

Құралдары Оқу құралы, компьютерлік-техникалық құрал, бейне таспа, 

бейнефильм, ұлттық бұйымдар, ұлттық киімдер, 
мультимедиа, құжаттамалық материалдар және т.б. 
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Дамыту 

процесі 
Дайындық, негізгі, нәтижелік 

Оқытушы мен 

студенттің 

өзара 

рефлексиялық 

кезеңдері 

 Рефлексивтік талдау; конструктивтік бағдар, 

түрақтандыру, жүйелі рефлексия 

 

Эксперимент 

 

анықтау, қалыптастыру, қорытындылау 
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Компоненттер

і 

 

Мотивациялық-құндлықтық, интеллектуалдық-таымдық, 

іс-әрекеттік-рефлексивтік 

Өлшемдері Шығармашылық ойлауға құндылықты қатынасы; 

Шығармашылық білім-біліктерін саналы және жүйелі 
қолдануы; Жаңа проблемаларды интеллектуалды 

белсенділікпен шешуге қабілеттілігі 

Деңгейлері Ынталылық, эвристикалық, креативтілік 

 
Нәтижесінде: студенттердің шығармашылық ойлауы дамиды 

 

Сурет 3 – Студенттердің шығармашылық ойлауын  дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделі 

Шығармашыл, 

креативті мұғалімге 

қоғамның зәрулігі 

 

Болашақ мұғалімнің 

шығармашылық 

ойлауын дамытуға 

әлеуметтік тапсырыс 
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Блоктар түрінде ұсынылған студенттің шығармашылық ойлауын 

қалыптастыру процесінің моделі (3-сурет) студенттің шығармашылық 

ойлауын қалыптастыру процесін бақылауға ғана емес, сонымен қатар 

мотивациялық-құндылық, интеллектуалдық-танымдық, іс-әрекеттік-

нәтижелік компоненттерінің қалыптасу деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 

Біз үшін зерттелетін феноменнің мақсатының, мазмұнының, әдістерінің, 

формаларының, нәтижесі мен кезеңдерінің өзара байланысы ретіндегі тұтас 

педагогикалық үдерісті бейнелейтін зерттелетін процестің құрылымдық-

мазмұндық  моделі барынша барабар болды, бұл болашақта үдерісті дамыту 

мен түзету бағыттарын жобалауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта әртүрлі 

жүйелердің, технологиялар мен әдістердің пайда болуы оқытушыға ең өнімді 

модельді таңдау мүмкіндігін береді. Алайда, тұлғалық бағдарлы білім беру 

басты бағыт болып қала береді. 

Психологиялық-педагогикалық білімді кіріктіре отырып, мәдени 

шығармашылық жағдяттар жүйесіне айналған оқу қызметінің мазмұны дәріс, 

семинарлар, практикумдар, рөлдік және проблемалық ойындар, тренингтер, 

студенттердің зерттеу іс-әрекеті барысында меңгеріледі. 

Студент пен оқытушының жұмыс істеу әдістері кезеңнен кезеңге 

(дайындық, негізгі, қорытынды) өткен сайын шығармашылыққа айналады: 

проблемалық әдіс студентке ғылыми және өмірлік мәселелерді шешу тәсілдерін 

меңгеруге мүмкіндік береді; эвристикалық жағдайда - студент жаңа идеяларды 

ұсыну, стандартты емес шешім шығару әдістерін іздеу қабілетін дамытады; 

зерттеу әдісін қолдану студенттердің ғылыми таным әдістерін меңгеруіне, жаңа 

мәселелерді шешу бойынша ізденушілік шығармашылық іс-әрекет тәсілдерін 

қалыптастыруға және дамытуға ықпал етеді. 

Күтілетін нәтиже шығармашылық ойлау қабілеті бар және өзін-өзі үнемі 

шығармашылықпен жетілдіру мен дамытуға қабілетті студент болып табылады. 

Ол стандартты емес мәдени шығармашылық жағдайларға қызығушылық, 

шығармашылық ойлаудың құндылығына сенімділік, оны қалыптастыру 

бойынша әдебиетті талдау, жаңа мәселелерді өз бетінше қою және шешу және 

осы үдерістің рефлексиясымен ерекшеленеді. 

Ғылыми әдебиеттерді талдау [49; 66; 108; 150; 193; 226] студенттердің 

шығармашылық ойлауын дамытуда математикалық пәндердің педагогикалық 

әлеуетін анықтауға мүмкіндік берді. 

В.А. Крутецкий математика пәндері бойынша шығармашылық ойлау 

құрылымындағы келесі элементтерді бөледі: 

 - математикалық материалды формальды қабылдау қабілеті, есептердің 

формальды құрылымын алу; 

 - сандық және сапалық қатынастар, сандық және таңбалы символика 

саласында логикалық ойлау қабілеті, математикалық символдар негізінде ойлау 

қабілеті; 

 - математикалық ойлау процесін және тиісті іс-әрекеттер жүйесін 

жетілдіру қабілеті, құрылымдармен ойлау қабілеті; 

 - математикалық іс-әрекеттегі ойлау үдерістерінің икемділігі; 
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 - шешімдегі анықтыққа, қарапайымдылыққа, үнемділікке және 

ұтымдылыққа ұмтылу; 

- ойлау процесінің бағыттылығын тез және еркін қайта құру қабілеті, 

ойдың кері жүрісіне тікелейге ауысу; 

- математикалық жады (математикалық қатынастарға жалпыланған жады, 

типтік сипаттамалар, пайымдаулар мен дәлелдер сұлбалары, есептерді шешу 

әдістері және оларға көшу принциптері); 

- ақылдың математикалық бағыты. 

Математикалық мәтіндік есептегі проблемалар, бұл тапсырма студенттің 

алдында осы жағдайды (деректерді) орындау және оның шешімін енгізу үшін 

бар элементтермен біртұтас жағдай ретінде әрекет етеді (белгісіз). 

Математикалық есептерді шешудегі мәдениеттанулық тәсіл келесі аспектілерде 

көрсетіледі: Тарихи (олар қалай пайда болды, олар не үшін қажет, қалай 

қолданылады); пәндік (математикалық тапсырмада нақты заттар, қатынастар 

қарастырылады). Өмірлік жағдайдың математикалық моделін құру үлкен 

әлеуетке ие болады. 

Ғалымдар [108] математиканы көп дәрежеде дамытатын тұлғаның 

қасиеттерін атап өтеді: дәлелді ойлау мәдениеті; арнайы ақыл-ой 

операцияларын меңгеру: салыстыру, ұқсастық, жіктеу, жалпылау, талдау, 

синтез; айқындық, аналитикалық ойлау; ерік-күші; еңбексүйгіштік. 

Шығармашылық іскерлікті қалыптастыруға ерекше рөл беріледі: өз бетінше 

білім алу, жаңа сұрақтар қою, себеп-салдарлық байланыстарды орнату, 

қорытындыларды қолдану, нәтижеге бағытталған жағдайлардың әсерін бағалау 

[66]. 

Математикалық пәндерді оқыту барысында шығармашылық қиял 

дамиды, танымдық қызығушылық артады, шығармашылық ойлау үшін қарама-

қайшылықтарды бөліп, мәселелерді шешу, болжамдарды ұсыну және тексеру, 

мақсатқа жетудің бастапқы жолдарын табу үшін қажеттілік қалыптасады. 

Біз таңдаған критерийлердің және деңгейлік көрсеткіштердің тәртібі мен 

мазмұны дәлелдеуді талап етеді. Біз психологтардың субъектінің сыртқы 

(материалдық) және ішкі (психикалық) қызметінің бірыңғай екендігі туралы 

жағдайын қабылдауға бейімбіз. 

Олардың пайда болу тәртібі интериоризация қағидатымен бекітілген,оған 

сәйкес қызметтің ішкі, психикалық нысандарының мәні сол қызметтің сыртқы 

түрлері ретінде өзгеше болмайды. Ішкі қызмет екінші реттік және сыртқы 

пәндік қызметті интериоризациялау процесінде қалыптасады. Практикада 

өзара салыстырылатын, нақтыланатын, толықтырылатын сыртқы және ішкі 

жоспарлардағы (іс-қимылдар мен операциялар) іс-әрекеттердің параллель, бір 

мезгілде және қарама-қарсы бұрылуы орын алады. 

К.X.Брюггенер шығармашылық ойлауды қалыптастыруға басшылық ету 

барысында оқытушы қызметінің келесі компоненттерін ерекшелейді: жақын 

және алыс мақсаттарды қою, студенттерді оларға қол жеткізуге бағыттау; 

студенттердің танымдық іс-әрекетін және олардың шығармашылық ойлауын 

жандандыру және ынталандыру; әр студентке қатаң жеке көзқарас; оңтайлы 
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психологиялық климат құру; ұжымдық қарым-қатынасты дамыту және қолдану 

[40]. 

Сонымен, студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыру 

педагогикалық қызмет мәдениетін қамтамасыз етеді. Шығармашылық ойлауды 

қалыптастырудың процесс ретінде екі өзара байланысқан және өзара кіріккен 

жақтары бар - жеке тұлғаның өзін-өзі дамыту логикасы және студентті 

шығармашылық ойлауға тартатын оқытушының қызметі. Бұл үдерісте ең 

маңыздысы студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру процесін 

ұйымдастырудағы студенттің субъектілік ұстанымы басты мәселе болып 

табылады. 

Т.И.Шамованың [227] әзірлеген рефлексивті басқару моделіне сүйене 

отырып, біз шығармашылық ойлауды қалыптастырудағы оқытушы мен 

студенттің рефлексивті өзара іс-қимыл циклін әзірледік. 

Бұл ретте цикл ретінде біз оқытушы мен студенттің тікелей өзара іс-

қимылын түсінеміз, ол субъектінің жеке сипаттарын кеңейтуге, орындаушы 

позициясынан шығармашылық ойлауды қалыптастыруды ұйымдастырушы 

позициясына көшуге, мәдени шығармашылық жағдайларды шешу кезінде 

дербестіктің өсуіне алып келеді 

Әрбір цикл келесі кезектілікпен ұсынылуы мүмкін: рефлексиялық талдау, 

конструктивті-бағдар сатысы, тұрақтандыру, жүйелі рефлексия. Циклдылықты 

ескере отырып рефлексивтік функциялардың өзгеруі болады: талдаудан 

жоспарлау мен жобалауға, бұдан әрі – ұйымдастыруға, бақылауға және түзетуге. 

Шығармашылық ойлауды қалыптастыру процесінде рефлексияның әрбір 

кезеңін қарастырайық. 

1-кезең – рефлексивті талдау. Оның мақсаты өзара іс-қимылға 

қатысушылардың шығармашылық қызметінің субъективті тәжірибесін анықтау 

мен ашу және оның қалаған нәтижесін анықтау болып табылады. Рефлексия 

кейбір «білмеу» тіркелген сәттен басталады, «білмеу туралы білім» пайда 

болады. Ол келесі кезеңдерді қамтиды: 

1.1 мәселе қою (студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру); 

1.2 мәселенің әртүрлі көзқарастарын анықтау (біріншіден, теорияда 

шығармашылық ойлауды қалыптастыру проблемасына әртүрлі көзқарастар 

бар; екіншіден, талқылау барысында оқытушылар мен студенттер оны 

қалыптастыру тәсілдері мен механизмдерін әртүрлі ұсынады); 

1.3 тәсілдерді талдау. Жүзеге асырылатын рефлексивті талдау 

оқытушының студенттермен өзара қарым-қатынас жасауға ұмтылысы ретінде 

қарастырылады, онда келесі бірлескен және жеке шығармашылық қызметке 

қатысты идеялар мен ұсыныстар пайда болады. Мұндай жұмыстың 

нәтижесінде әрбір қатысушының шығармашылық ойлау проблемасын түсіну 

саласындағы өз тәжірибесінің өзара әрекеттестігін түсінуі жүзеге асырылады: 

оқытушы өзектендіреді, шығармашылық қызмет тәжірибесін белгілі бір түрде 

қайта қарайды; студент өзінің субъективті тәжірибесін ашады, өзін-өзі тануды 

жүзеге асырады. 
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Рефлексия бастамасының екінші сатысында студенттерді 

шығармашылық ойлауды қалыптастыру субъектісі ретінде белсенді 

әрекеттестікке қосу қажет. 

2-кезең – құрылымдық-бағдар сатысы. Бұл сатының мақсаты-рефлексивті 

талдау мәліметтерінің негізінде студент қоршаған ортаның  мүмкіндіктері мен 

жеке мүмкіндіктерді тиімді пайдалану үшін өзі анықтайтын жағдайлар 

жасалады. Оқытушылар мен студенттер мәселенің маңыздылығын түсінеді, 

оны шешу жолдарын талқылайды, өзара іс-қимылдың әртүрлі құрылымдарын 

құрады. Мысалы, проблемалық топтар, ғылыми-зерттеу кеңесі. 

3 - кезең-тұрақтандыру сатысы. Бұл кезең студенттің шығармашылық 

ойлауын қалыптастыру бойынша бірлескен қызметті тұрақты жүзеге асыруды 

қамтамасыз етеді. Оқытушының басқару мәні  әртүрлі ұйымдастырушылық, 

бақылау және реттеуші іс-әрекеттерді жүзеге асыруын болжайтын 

студенттердің өзіндік шығармашылық қызметін қолдаудан тұрады. Ол келесі 

тұрақтандыру тәсілдерін пайдаланады: 

 - студенттерді мәдени шығармашылық жағдайларды шешу жолдарын өз 

бетінше іздеуге ынталандыру; 

 - қойылған мақсаттар мен міндеттерді іске асыруға көмек көрсету; 

 - өз жұмысының нәтижелерін өз бетінше бағалауға және оларды түзетуге 

ынталандыру. 

4-кезең-жүйелі рефлексия сатысына проблеманы шешурефлексиясы, 

мәдени шығармашылық жағдайды шешу саласындағы өз тәжірибесінің барлық 

субъектілерінің рефлексиясы, оқытушы мен студенттердің іс-әрекетінің өзара 

рефлексиясы кіреді. 

Өз негізінде рефлексивтік қызмет тәжірибені бір кеңістіктен екінші 

кеңістікке көшіруге негізделген. Ол – шығармашылық ойлаудың негізгі, 

маңызды құрамдас бөлігі. Студентті шығармашылық қызметті жүзеге асыра 

білуге үйрету үшін оны рефлексия жасауға үйрету қажет. 

Жүйелі рефлексия нәтижесінде студенттің шығармашылық ойлау 

проблемасын, оның қалыптасуының маңыздылығын түсіну (барлық 

құрамдастардың бірлігінде), білім беру процесінде студенттің шығармашылық 

ойлауын қалыптастыру бойынша іс-әрекеттің құндылығын түсіну, қызмет 

түрлерін ұйымдастыру және рефлексивті кеңістікті жобалау жүреді. 

Кесте 5- Шығармашылық ойлауды дамыту процесінде оқытушы мен 

студенттің рефлексиялық өзара іс-қимылы. 
Кезеңдері Оқытушының 

әрекеті 

Студенттердің 

әрекеті 

Өзара іс-қимыл 

алаңы 

Өзара іс-

қимыл 

нәтижесі 

Рефлексивті 

талдау сатысы 

рефлексивті 

талдау жағдайын 

құру; 

субъектілік 

тәжірибенің негізгі 

сәттеріне талдау 

жасау барысында 

рефлексивті 

ұстанымдағы өзінің 

субъектілік 

тәжірибесін талдау; 

басқалардың 

субъектілік 

тәжірибесін түсіну; 

субъектілік 

тәжірибені 

өзектендіру 

және талдау 

бойынша 

оқытушы мен 

студенттің 

бірлескен 

шығармашылы

қ ойлаудың 

субъектілік 

тәжірибесі-нің 

құрылымы 

құндылық 

қарым-

қатынас, білім 
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студенттердің 

назарын аудару; 

өз іс-әрекетінің 

рефлексиясы. 

оқытушының 

стратегиясы мен 

ұстанымдарын 

ұғыну. 

шығарма-

шылық қызметі 

және 

іскерліктер) 

Конструк-

тивті 

бағдар сатысы 

мәселе қойылады 

және 

талқыланады; 

іс-әрекет 

жоспарын 

құрастыруға 

бастамашылық 

жасау; 

студенттермен 

бірге мәдени 

шығармашылық 

жағдаятты қою 

және оны шешу; 

көптеген 

өлшемдер 

бойынша мәдени 

шығармашылық 

жағдаяттың 

шешімін бағалауда 

кері оң және теріс 

байланыстарды 

іске асыру; 

студенттерге кеңес 

беру 

рефлексивті 

позицияда бұрынғы 

тәжірибені қалпына 

келтіру; 

жеке тәжірибеде 

күшті жақтар мен 

кемшіліктерді бөлу; 

мәдени-

шығармашылық 

жағдайларды шешу 

және 

шығармашылық 

қызметтің жалпы 

бағдарын іздеу 

процесінде өзінің 

жеке ресурстарына 

сүйену. 

 

өзінің 

шығармашы-

лық қызметін 

құру бойынша 

оқытушы мен 

студенттің 

бірлескен 

қызметі 

оқытушы мен 

студенттің 

алдағы іс-

әрекетінде 

өзін-өзі 

анықтауы. 

Тұрақтандыру 

сатысы 

кері оң және теріс 

байланыстарды 

жүзеге асыру; 

студенттерге кеңес 

беру 

өзіндік 

шығармашылық 

қызметін 

жоспарлау; 

жоспарларды іске 

асыру; бірлескен 

қызмет 

мақсаттарына қол 

жеткізу бойынша 

басқа 

субъектілермен 

бірлесу 

қойылған 

мақсаттарды 

іске асыру 

бойынша 

оқытушы мен 

студенттердің 

бірлескен 

қызметі 

мақсатқа жету 

(мәдени 

шығарма-

шылық 

жағдаятты 

шешу және 

студенттің 

шығарма-

шылық 

ойлауын 

дамыту) 

Жүйелі 

рефлексия 

сатысы 

жүйелі рефлексия; 

жүйелі 

рефлексияны 

жандандыру 

өз іс-әрекетінің 

рефлексиясы; 

шығармашылық 

ойлауды дамыту 

субъектісі ретіндегі 

өз рефлексиясы; 

өзара іс-қимылдың 

басқа 

қатысушылары іс-

әрекетінің 

рефлексиясы 

өткізілген 

жұмысты 

талдауға 

бағытталған 

оқытушы мен 

студенттердің 

бірлескен 

рефлексивті іс-

әрекеті 

бірлескен 

және жеке 

шығарма-

шылық іс-

әрекеттің 

мақсаттарына 

қол жеткізу 

дәрежесін 

бағалау 
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Оқытылатын процестің құрылымдық-мазмұндық моделі студенттердің 

шығармашылық ойлауын дамыту процесін ұйымдастырудың толықтығы мен 

сапасына эталон және бағдар бола алады. Әзірленген модель тәжірибелік-

эксперимент жұмысында апробацияны талап етті, оның барысы мен мазмұны 

3-тарауда ұсынылған. 

Л.Н.Собчик жеке тұлғаның дамуы ортаның жалпы қабылданған 

нормативтік талаптарын толық сақтауды қамтамасыз ететін өзін-өзі таныту 

мен сапалық қасиеттерін дамытумен ерекшеленетіндігін айтады. Егер 

“қалыптылық” кенеттен өзін-өзі таныту әсерінен өзін-өзі бақылаудың 

әлсіреуіне байланысты бұзылған жағдайда, онда, тұлға мен әлеуметтік орта 

мүдделерінің қайшы келуі, мінез-құлық реакцияларынынан өз көрінісін 

табады және бұл теңсіздікті әлеуметтік ортада туындайтын кедерілерге әкеліп 

соғады. Шығармашылыққа бейімделу маңызды құрылым аясында кәсіби сапа 

ретінде ғана емес, адамға тез өзгеруші әлеуметтік жағдайларға  бейімделуге 

және ұлғайып отыратын ақпараттық ағымда бағдарлануға мүмкіндік беретін, 

қажетті жеке тұлғалық қасиет ретінде де қарастыруға болады [250].  

Кесте 6 -  Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың өлшемдері, 

көрсеткіштері, деңгейлері 
Компоненттер Өлшемдер Көрсеткіштер Деңгейлер 

Мотивациялық-

құндылықты 

Шығармашылық 

ойлауға 

құндылықты 

қатынастағы 

субъект 

Шығармашылық ойлауын дамытуға 

эмоционалдық жағымды 

қатынасының болуы, шығармашылық 

ойлауын дамытудың болашақ кәсіби 

іс-әрекетіне қажеттігі мен 

маңыздылығын түсінуі, проблемалар 

қоя білу 

Ынталылық 

 

Интеллектуалдық-

танымдық 

Шығармашылық 

білім-біліктерін 

саналы және 

жүйелі 

қолданатын 

субъект 

«Ойлау», «шығармашылық ойлау» 

ұғымдарының болашақ кәсібіндегі 

және өмірлік жағдаяттардағы мәнін 

түсінуі; тұлғаның шығармашылық 

ойлауын дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттарының; 

рефлексиялық кезеңдерінің, 

моделінің мазмұнын білуі;  мәдениет 

жағдаяттарын құру мен оларды 

шешуді білуі 

Эвристикалық  

Іс-әрекеттік- 

рефлексивтік 

Жаңа 

проблемаларды 

интеллектуалды 

белсенділікпен 

шешуге қабілетті 

субъект 

Білім мазмұнын проблемалық-іс-

әрекеттік оқытуға құра алуы, 

шығармашылық ойлауын дамытуда 

субъектілік, өзара субъектілік 

әрекеттестігін қамтамасыздандыра 

алуы, педагогикалық құралдарды 

тиімді қолдана алуы; зерттеу іс-

әрекеттерінде ұшқыр қиялын, терең 

ойын, дербес талдауын көрсете алуы, 

интеллектуалдық белсенділігін 

таныта алуы    

 

Креативтілік  
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Демек, шығармашылық жүйелі ойлау – шығармашыл жеке тұлғаның 

маңызды сипаты ретінде жаңа заман, ХХІ ғасыр адамның қажетті қасиеті (8-

сурет). Білім беру процесінде шығармашылық жүйелі ойлаудың қалыптасу 

нәтижелілігі көбіне шығармашылық ойлаудың негізгі компонентерінің 

қалыптасу деңгейімен айқындалады:  

- талдау мен жинақтауға, салыстыру мен себеп-салдарлық байланыстарды 

таба білу қабілеттілігі; 

- ойлаудың сыншылдығы (түрлі келіспеушіліктер мен қателерді таба білу) 

және қарама-қайшылықтарды аңғара білуге қабілеттілік; 

- дамудың мүмкіндігін болжау; 

- кез-келген жүйені немесе нысанды, өткен шақ, бүгінгі күн, келешек 

тұрғысынан көре білуі; 

- әрекеттер тәртібін құру, жаңа идеяларды ұсыну және бейнелі-белгілік 

түрде шешімін табуды ұсыну. 

 Келесі 2-нші тарауда студентердің шығармашылық ойлауын дамытудың 

психологиялық-педагогикалық шарттары жан-дақты қарастырылып, 

баяндалады. 
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2 СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН  

ДАМЫТУДЫҢ  ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ШАРТТАРЫ    

Зерттеу барысында студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту үшін 

тиімді болатын психологиялық-педагогикалық шарттарды айқындап, олардың 

келесілерден құралатындығын 1.3 параграфында көрсетіп, модельдің ішкі 

құрамында көрсеткенбіз: 

 - білім беру процесінің оқу іс-әрекетінің шығармашылық контекстін 

ескере отырып, студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыруда 

субъектілігін қамтамасыз ететін оң мотивацияны дамытуға бағытталуы; 

- білім беру процесі мен оның мазмұнын проблемалық-іс-әрекеттік 

оқыту негізінде құру; 

- студенттің шығармашылық ойлауын дамытуда педагогикалық 

құралдарды тиімді пайдалану; 

- студенттің жеке шығармашылық тәжірибесін шешуге бағытталған 

мәдени шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін 

қосымша қағидаттың басымдығы; 

 - студентке шығармашылық қызметтің өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік 

беретін рефлексия жасау, мәселелерді шешу үшін эвристикалық тәсілдерді 

саналы түрде қолдану. 

Диссертацияның екінші тарауында осы айқындалған психологиялық 

шарттарды үш параграфқа бөліп, кеңінен мазмұндаймыз: 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда субъектілік, өзара 

субъектілік әрекеттестікті қамтамасыздандыру; 

- проблемалық ісәрекеттік оқыту – студенттердің шығармашылық 

ойлауын дамытудың шарты тұрғысынан;  

-    студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда педагогикалық 

құралдарды тиімді пайдалану. 

 

2.1 Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда субъектілік, 

өзара субъектілік әрекеттестікті қамтамасыздандыру                                                                                             

Психологиялық-философиялық әдебиеттегі «субъект» ұғымының мазмұнына 

көзқарасты салыстыра отырып, ұғымның философиялық түсіндірмесі субъект 

туралы идеалды құрылым, жоғары даму деңгейі, белсенділік көзі, шығармашылық 

туралы түсінікпен [90; 223]; психологиялық түсінік даралылық, оның өзін-өзі 

дамыту мүмкіндіктері, өз өмірін жасаушы, өз таланттары мен қабілеттеріне иелік 

етуші туралы түсінікпен байланысты екенін атап өткен жөн [2;39; 163]. 

Педагогикалық зерттеулерді талдау (В.В. Краевский, В.В. Сериков, 

Г.И.Щукина) «субъект» ұғымы адамның өз болмысының және мақсатты 

белсенділігінің өзін-өзі итермеленуіне қабілетін көрсету үшін қолданылатынын 

көрсетеді [112; 190; 221]. Субъект сыртқы әлемнен ішкі тәуелсіздікті, мінез-

құлықтың мақсаттары мен тәсілдерін таңдаудағы дербестікті, ішкі және сыртқы 

әлемге түрлендірілген көзқарасты, рефлексия қабілетін сипаттайды. 
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Біздің зерттеуіміз үшін субъектінің жеке сипаттамалары маңызды болды, 

олар студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру практикасында белсенді 

сүйенуге мүмкіндік беретін: белсенділік, іс-әрекет бастауы, мақсатты болжамдау, 

вариативтілік, рефлексия, жауапкершілік. 

Белсенділік. Бастапқыда белсенді бола отырып, адам индивид, бірақ қарым-

қатынас, қызмет және басқа да белсенділік түрлері процесінде субъект болады. 

С.Л. Рубинштейн атап өткендей, субъект «субъект тарапынан шығармашылық 

өнерпаздық әрекет болған кезде ғана қалыптасады». Субъектінің іске асырылуы 

«тиісті әлеуметтік орта болған жағдайда ғана» жүзеге асатынын атап өту керек 

[185, б. 78]. Бұл ретте субъект өзінің мәндік сипаттамаларын көрсетеді: 

субъектілік – жағдайдың жаңа жағдайларында белсенді ден қою және 

субъективтілік – белгілі бір түрде ден қою қабілеті. Б.Г.Ананьев атап өткендей, 

адамның субъективті қасиеттерінің жоғары интеграциясы шығармашылық 

болып табылады [9]. 

Әрбір субъекті қызметінің бастауы. Қызмет субъектісі заттар мен 

идеяларды өндіру, қайта құру, жаңаларын құру; іске асыруға бағыттылығының 

«ӨЗДІГІМЕН...»; көзқарастардың, нанымдардың, мағыналардың, уәждердің 

тұрақтылығы; өзара іс-қимылға, ынтымақтастыққа, қарым-қатынасқа 

ұмтылуды ынталандыратын жеке сипаттамаларға ие болуымен ерекшеленеді 

[190]. Субъектілік-объектілік қатынастар қызмет орталығы болып табылады 

[2; 9; 93; 129; 185]. К.А.Абульханова-Славская іс-әрекеттің қандай да бір 

дербес білім болып табылмайтынын, оның мәні қайраткердің мәнінен 

туындайтынын айтады. Субъектінің және іс-әрекеттің мәндік байланысы 

талдаудың жүргізушісі субъектінің санаты болған кезде анықталады [2]. Іс-

әрекеттегі объективті және субъективті іс-әрекет бірлігінің мәні, мақсат қою, 

пәндік, мағыналық, мінезді түрлендіруші ретінде іс-әрекеттің маңызды 

қасиеттерін білдіреді [88; 125]. 

Біздің зерттеуімізде «материалдың ішкі және маңызды қатынастарын 

ашатын оқу қызметіне ерекше көңіл бөлінеді» [205, Б.166]. Ол материалдағы 

белгілі бір жеке түрлендірулерді немесе сыртқы және ішкі, құбылыс пен мән, 

салдар мен себеп арасындағы дайын байланыстарды алуды болжайды, бұл 

дәстүрлі педагогикада кеңінен қолданылады. Оқу іс-әрекетінің 

шығармашылық контекстінде оқытушы «білім беру мазмұнына өзінің 

эмоционалдық-құндылықтық қарым-қатынасын енгізеді, мәдениет 

фрагментінен өзінің ой-пікірін табады және студенттің жеке тұлғасына қарап, 

шынайы білім құруға алғышарттар жасайды: студенттердің сұралатын 

қызметіне ықпал етеді, оларды өз тәжірибесін өзектендіруге ынталандырады, 

оны қайта құру және түзету үшін жағдай жасайды, білім беру мазмұнын ұғыну 

бойынша бірлескен қызметті ұйымдастырады» [189, б. 147]. 

Белсенділікті бөлетін және қолдайтын субъектінің осы үдеріске 

қатысуынсыз жаңа білім алу мүмкін емес. Ғалымдар [6; 169; 203] бұл рөлді 

мотивация орындайды деген қорытындыға келеді. 

Біз шығармашылық ойлау субъектісінің мотиві – бұл 

шығармашылықтың қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған 
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шығармашылық іс-әрекетке шақыру деп қабылдаймыз. Осыған байланысты 

"шығармашылық ойлауды ынталандыру" санаты деп жеке тұлғаның 

шығармашылық ойлауын ынталандыратын және бағыттайтын барлық 

уәждерінің жиынтығы түсініледі. 

Біз ішкі мотивация сыртқы ойға қарағанда шығармашылық ойлаудың 

жоғары өнімділігі мен тиімділігін қамтамасыз ететін көзқарасты бөлісеміз.  

Біріншіден, ішкі себептер оларды проблеманы шешуге бағыттай отырып, 

зияткерлік резервтерді жұмылдырады; екіншіден, сәтсіздікке, қолайсыз 

сыртқы бағалауға байланысты әлеуметтік-психологиялық кедергілер («Мен 

бұл мәселені шешпесем, не болады? ...») алынып тасталады. Шығармашылық 

ойлау субъектісі үшін ішкі мотив – рахаттану, жаңа білім алу процесінің өзінен 

алған қанағаттану, зияткерлік табысқа ұмтылу, мәселелерді шешу және табу, 

ақыл-ой жұмысын беру. 

Алайда мұндай тәсіл шығармашылық ойлаудың сыртқы себептерін 

ескермейді. Шын мәнінде, сыртқы және ішкі себептер бір-бірімен тығыз 

байланысып келеді: «тек бірге өмір сүріп қана қоймай, күресіп қана қоймай, 

бір-біріне ауысады» [6, с. 184].  

Экспериментте біз сыртқы мотивация шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру үшін түрткі болуы мүмкін екенін ескердік, бірақ студент «шын 

мәнінде» шешілетін мәселемен әуестенуі қажет. Сонымен қатар, лайықты, 

бірақ өлшеусіз бағалаулар, мақтаулар, марапаттар ішкі мотивацияның 

жоғалуына әкелуі мүмкін. 

Осыған байланысты бізді студенттің шығармашылық ойлауының ішкі 

уәждемесін қалыптастыруға ықпал ететін факторлар қызықтырды.  

Ф.Херцбергтің пікірінше, мотивацияны зерттеушілердің көбі адамды нақты 

оқу ортасынан тыс жерде  қарады, ал кез келген оқыту белгілі бір уақытта және 

нақты жерде жүреді [255].  

Сипатталған тәсілдерді салыстыру мотивацияның қалыптасу 

заңдылықтарын қарастырудың тағы бір маңызды қырын анықтады, атап 

айтқанда: оқытушының студенттерге және оқу жағдайына қатысты ішкі 

ұстанымы шығармашылық процестің барлық барысы мен нәтижесіне үлкен 

әсер етеді. 

Ф. Херцберг мотиватор ретінде студенттің орындалатын жұмысқа деген 

жағымды сезімін тудыратын себептерді: жетістік, мойындау, жауапкершілік, 

алға жылжу және жеке өсу сезімдерін түсінді. Ол мотиваторларды заңды түрде 

оқу процесіне қатысушыларды орындайтын тапсырмаларға оң қарауға 

«мәжбүр ететін» ішкі факторларға жатқызды. Мотиваторлар тікелей 

орындалатын жұмыстан туындайды. Демотиваторлар қанағаттанбаушылық 

сезімін тудырады. Олар қандай да бір қызметті орындау процесінде сыртқы 

факторлардан туындайды. Олардың мәні оқу тобының жұмысын дұрыс  

басқармауда, оқытудың әдістері мен тәсілдерін дұрыс таңдауда және 

пайдалануда, топ ішінде қанағаттанарлықсыз қарым-қатынасты орнатуда, 

яғни жалпы оқу қызметіне дұрыс жағдай жасамауда. Ф.Херцбергтің пікірінше, 

демотиваторлар ұзақ мерзімді сипатқа ие. 
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Біз оқытушының шығармашылық ойлаудың мотиваторы ретіндегі 

ұстанымдарын зерделедік: 

1) оқу өзгерістері барлық адамдарға тән, оларды біздің барлық 

студенттер қалайды; 

2) студенттер өз оқу нәтижелері үшін жауапкершілікті қабылдауға 

дайын; 

3) адамға тән ішкі факторлар емес, сыртқы факторлар оқытудағы қиял, 

шығармашылық және өнертапқыштық көріністерін тежейді (мұндай тежеуші 

факторлардың арасында білім беру жүйесінің өзі, қоғамдағы білім беру 

жұмысының модельдері немесе стереотиптері де кездеседі); 

4) барлық студенттер өзін-өзі дамытуға қабілетті [270]. 

Ф.Херцбергтің көзқарасын дамыта отырып, А.Роджерс «бұл екі 

факторлар жиынтығы мотивациялық жағдайдың жай ғана артықшылығы мен 

кемшіліктері емес; мотиваторлардың болуы және демотиваторлардың әлсіреуі 

оң мотивацияға қол жеткізу үшін тең дәрежеде қажет» деген қорытындыға 

келеді. Мотиваторларды күшейтпей демотиваторларды алып тастау оқыту 

тиімділігінің өсуіне әкелмейді [275]. 

Бірқатар ғалымдардың зерттеулері шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру тұлғаның мотивациялық саласына бағытталған ықпалға, 

шығармашылық іс-әрекетке деген қызығушылықты ынталандыруға 

негізделген деп тұжырымдауға мүмкіндік береді [6; 31]. 

Біздің зерттеуіміздің контекстінде студенттердің оқуға және 

шығармашылыққа деген қызығушылығының арақатынасы туралы, 

шығармашылық ойлаудың көріну ерекшелігіне деген уәждердің әсер ету 

сипаты туралы, шығармашылыққа деген қызығушылықты қалыптастыру 

қажеттілігі, мотивацияны шығармашылық үдеріске енгізу туралы сұрақтар 

туындайды. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиетте қызығушылық тұлғаның 

бағыты ретінде  [185], индивидтің саналы қажеттілігі [44], іс-әрекет мотиві 

[235], тұлғаның әлемге деген  көзқарасы ретінде қарастырылады [133]. 

Танымдық қызығушылық – бұл мотивациялық білім беру, онда 

эмоционалдық компонентпен қатар (оң эмоционалдық әсер – үдеріске 

қанағаттанушылық), басқа да білімге, жаңалыққа деген қажеттілік бар. 

Танымдық қызығушылық – белгілі бір пәнге немесе шынайылық 

құбылысына белсенді танымдық бағыт, әдетте объектіні тануға немесе белгілі 

бір шындықты игеруге оң эмоционалды  көзқараспен байланысты болып 

табылады. 

Мұндай қызығушылық өздігінен пайда бола алмайтынын және өмір сүре 

алмайтынын атап өткен жөн, ол әрқашан пән туралы белгілі бір ақпаратқа 

негізделеді, яғни біліммен тығыз байланысты. 

Қалыптасқан мүдделер нақты адамға арналған білімнің қандай да бір 

саласының басымдығын ғана емес, сонымен қатар одан әрі қызметті таңдауға 

іріктеуді негіздейді. Біз үшін Г.И.Щукинаның ұстанымы маңызды, ол 

танымдық қызығушылықтан студенттің белсенді субъектілік позициясының 
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едәуір реттеушілік мүмкіндіктерін, демек, шығармашылық ойлауды 

қалыптастыруды көреді [235]. 

Бірқатар ғалымдардың зерттеулері оқу іс-әрекетінің компоненті бола 

отырып, танымдық қызығушылық бірден байқалмайтынын көрсетеді [207; 

227].  

Ол өз дамуының дәйекті сатыларынан өтеді: оқылатын құбылыстың 

тартымды жақтарына сүйене отырып, ішкі ниетке дейін – оқу қызметінің 

мотивіне (қызығушылығына) және, ақырында, студенттің белсенді, 

шығармашылық қызметін нығайтатын жеткілікті тұрақты жеке білім алуына 

дейін (танымдық қызығушылығына). Әуесқойлық – үстірт қызығушылық; ол 

нәзік, тұрақсыз және тез жоғалады, жеке адамның өмірінде ешқандай із 

қалдырмайды. Білімге құштарлық – тұрақты қызығушылық, ол жағдайдың 

аяқталуына байланысты одан әрі жанданады. Бұл қызығушылық оны 

қанағаттандыруға қарай өсуде. Алынған жауап қызметті тоқтатпайды, ол 

адамға қандай да бір білімнің жетіспеушілігін анықтауға мүмкіндік береді 

және оларды байытуға ынталандырады. 

Шығармашылық мотивтердің болуы студент «оқу жұмысының 

тәсілдерін және оқу барысында үлгі ретінде ұсынылатын қарым-қатынас 

тәсілдерін меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар оқу іс-әрекетінің жаңа 

тәсілдерін және ынтымақтастық формаларын, қоршаған адамдармен қарым-

қатынасты іздеуді» білдіреді [141, б. 13]. 

Ғылыми әдебиетті талдау шығармашылық ойлауды қалыптастыруға 

әсер ететін келесі мотивтер топтарын анықтауға мүмкіндік берді: 

 - оқу іс-әрекетінің мазмұнымен және оны орындау процесімен 

байланысты танымдық мотивтер (уәждер); 

 - студенттің басқа адамдармен әртүрлі әлеуметтік қарым-қатынасына 

байланысты әлеуметтік мотивтер (уәждер). 

Танымдық мотивтер бірнеше топқа бөлінуі мүмкін: 

 - жаңа білімді меңгеруге бағытталған кең танымдық мотивтер. Олар 

деңгейлері бойынша ерекшеленеді [235, б. 97]. Бұл деңгейлер білімге деген 

қызығушылықтың тереңдігімен анықталады. Бұл жаңа қызықты фактілерге, 

құбылыстарға қызығушылық; құбылыстардың маңызды қасиеттеріне, бірінші 

дедуктивті қорытындыларға қызығушылық; немесе оқу материалындағы 

заңдылықтарға, теориялық қағидаттарға, негізгі идеяларға қызығушылық 

және т. б.; 

 - білім алу тәсілдерін меңгеруге бағытталған оқу-танымдық мотивтері: 

өз бетінше білім алу тәсілдеріне, ғылыми таным әдістеріне, оқу жұмысында 

өзін-өзі реттеу тәсілдеріне, өзінің оқу еңбегін ұтымды ұйымдастыруға 

қызығушылықтар; 

 - оқушылардың білім алу тәсілдерін өздігінен жетілдіруге бағытталған 

өздігінен білім алу мотивтері. 

Танымдық мотивтердің бұл деңгейлері студенттерде «жетістік 

мотивінің» болуын қамтамасыз ете алады, ол өздерімен үнемі жарыс 
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барысында табысқа жетуге ұмтылудан тұрады, өзінің алдыңғы нәтижелерімен 

салыстырғанда жаңа нәтижелерге қол жеткізуді қалайды. 

Әлеуметтік мотивтер да бірнеше топқа бөлінеді: 

 - оқу қажеттілігін түсінуде және жауапкершілік сезімін құрайтын кең 

әлеуметтік мотивер. Мұнда әлеуметтік қажеттіліктерді ұғынудың, борыштың 

маңызы зор. Сондай-ақ, кең әлеуметтік мотивтерге таңдалған мамандыққа 

дайындалу ниеті де жатқызылуы мүмкін; 

 - белгілі бір позицияны, қоршаған ортамен қарым-қатынаста орын 

алуға, олардың мақұлдауын алуға, олардың беделіне лайық болатын тар 

әлеуметтік (позициялық) мотивтер. Бұл мотивтер адамның қарым-қатынасқа 

деген кең қажеттілігімен, қарым-қатынас процесінен, басқа адамдармен 

қарым-қатынас орнатудан, олармен эмоционалды өзара іс-әрекеттен 

қанағаттануына байланысты. Мұндай мотивтердің бір түрі – оқытушылар, ата-

аналар және жолдастар тарапынан тек қана мақұлдауды алуға талпынуда 

көрініс тапқан «әл-ауқат уәждемесі» деп саналады. Ол сондай-ақ әртүрлі өзін-

өзі бекіту әрекеттерінде – көшбасшының орнын алу, басқаларға әсер ету, топта 

үстем болу ниетінде көрінеді; 

 - әлеуметтік мотивтер (әлеуметтік ынтымақтастықтың мотивтері) – 

студент басқа адамдармен қарым-қатынас жасауды  қалап қана қоймай, 

сонымен қатар оқытушымен және жолдастарымен қарым-қатынас жасау 

тәсілдерін, формаларын түсінуге, талдауға, осы формаларды үнемі жетілдіруге 

ұмтылады. Бұл мотив өзін-өзі тәрбиелеудің, тұлғаның өзін-өзі жетілдіруінің 

маңызды негізі болып табылады. 

Мақсатшылдық. Шығармашылық ойлау субъектілерінің «тікелей 

болмыстың міндеттері мен талаптары шеңберінен шығу қабілеті» [31], яғни өз 

алдына жаңа мақсаттар қоюымен ерекшеленеді. 

Осылайша, сөздің тар мағынасында шығармашылық алдын-ала 

қойылған міндетті шешуге болмайтын жерде басталады. Сонымен қатар, ол 

шешім және жауап болып қалады, бірақ оның шығармашылық мәртебесін 

анықтайтын бір нәрсе «жоғарыдан» болады. 

Іс-әрекеттің мақсаты - оның алдын ала алынған нәтижесі. Мақсат жалпы 

немесе нақты, алыс немесе жақын, сыртқы немесе ішкі, сезілетін немесе 

сезілмейтін болуы мүмкін. Мақсат қою – болжамды нәтижені  болжау. Жақсы 

түсінікті және белгіленген мақсат оны тұжырымдаған адамның тиісті 

нәтижесіне «әкеледі». Мақсатты қояды, оларды адамдар жасайды, яғни олар 

субъективті. Бірақ олардың шығу көзі объективті, яғни адамзат өзі шеше 

алатын міндеттерді ғана қояды.  Мақсаттар объективті-субъективті сипатқа ие. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыру субъектісі 

ретінде біз келесі мақсаттарды бөлдік: 

 - тұлғалық мақсаттар - білім беру мақсатын ұғыну; өзіне, өзінің әлеуетті 

мүмкіндіктеріне сену; шығармашылық қабілеттерін жүзеге асыру. Олар: жеке 

және ұжымдық шығармашылықта өз ұстанымын ұғынуда; тұлғалық 

рефлексия мен өзін-өзі реттеу дағдыларын меңгеруде; саналы өзін-өзі тану мен 



77 
 

өзін-өзі көрсету нәтижесінде өзін-өзі анықтау деңгейіне қол жеткізуде 

көрінеді; 

 - пәндік мақсаттар - оқылатын пәнге оң көзқарасты қалыптастыру; 

оқылатын тақырыпқа кіретін негізгі ұғымдарды, құбылыстар мен заңдарды 

білу; тақырып бойынша типтік немесе шығармашылық міндеттерді шешу; 

 - креативті мақсаттар - есептер жинағын құрастыру; жаратылыстану-

ғылыми трактісін құрастыру; техникалық модельді құрастыру; суретсалу; 

 - когнитивті мақсаттар - қоршаған шындық объектілерін тану; 

туындайтын мәселелерді шешу тәсілдерін зерделеу; дереккөздермен жұмыс 

істеу дағдыларын меңгеру; эксперимент қою, тәжірибе жүргізу; 

 - ұйымдастыру іс-әрекеті мақсаты - шығармашылық іс-әрекетті өзін-өзі 

ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; өз алдына мақсат қоя білу, іс-әрекетті 

жоспарлау; топта бірлескен шығармашылық жұмыс дағдыларын дамыту; 

эвристикалық тәсілдерді меңгеру [219, б. 93]. 

Шығармашылық ойлау субъектісі үшін мақсат-бұл дербес әрекеттердің 

өнімі. Жаңа мақсаттарды құрудың алғышарттары ретінде: жаңа қажеттіліктер 

мен мотивтер, мүмкін болатын нәтижелер туралы жаңа білімді игеру, жаңа 

талаптарды алу, қиындықтардың туындауы, жаңадан танылмайтын әрекеттің 

алдын алудың пайда болуы мүмкін. 

Нәтижеге қол жетімділікті бағалау, әрдайым жеке тұлға болып 

танылмайды, жаңа мақсаттарды (мақсатты болжау) қалыптастыру процесіне 

енгізіледі. Іс-әрекеттің болашақ нәтижесінің саналы бейнесінен басқа, нақты 

мақсат осы нәтижедегі танылмайтын бағалауды да қамтиды. 

Әдебиетте мақсатты болжаудың мынадай механизмдерін бөліп 

көрсетеді: а) мотивтерді ұғыну кезінде оларды мотив - мақсатқа айналдыру; 

б)әсердің жанама нәтижелерін мотивпен байланыс арқылы мақсатқа 

айналдыру және нәтижені ұғыну; в)танылмайтын нәтижелерді саналы түрде 

түрлендіру; г)кедергілермен, бірлескен практикалық қызметпен, заттың 

бірнеше қажеттіліктермен арақатынасымен, оның затының қажеттілігін 

ішінара қанағаттандырумен байланысты аралық мақсаттарды бөлу [206]. 

Субъект жаңа мақсат қою үшін мақсаттың туу көзі қажет. 

В.А.Петровский пікірі бойынша, осындай көз ретінде адамның уайымдауы 

мүмкіндіктері («Мен істей аламын» күйі) қызмет етеді. Мұндай мүмкіндіктер 

– әлі мақсаттар емес, бірақ оларға қол жеткізу мен қою шарттары ғана. Бірақ, 

алаңдаушылық бола отырып, мүмкіндіктер тікелей, қосымша 

ынталандырусыз ойлар немесе мінез-құлық қозғалысына айналады, 

белсенділікпен жүзеге асырылады [163]. Уайымдау – бұл жерде біз В.К. 

Вилюнас пікірін қолдаймыз – адамның белсенділігінің шынайы детерминанты 

ретінде қызмет ететін «әлем бейнесінің» бір бөлігін құрайды [48]. Және сол 

шамада дәрменсіздікті уайымдау (мен істей алмаймын!) белсенділікті  адамды 

қалай дәрменсіз етеді. 

Зерттеудің талдауы [136; 234; 200] шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру генетикалық факторларға ғана емес, қоршаған орта 

факторларына да байланысты деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді. 
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Сонымен бірге, Р.Стернбергтің пікірінше, орта тұқым қуалаушылыққа 

қарағанда маңызды рөл атқарады. Біздің зерттеуіміздің логикасында біз «орта" 

феноменін студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыру субъектісі 

ретінде қалыптасуына ықпал ететін жағдайларды зерттеуге жүгінеміз. 

Психика мен қызметтің біртұтастығы принципіне сәйкес орта және 

әлеуметтік тәжірибе субъектіге тікелей емес, оның қызметі арқылы әсер ете 

отырып, білім алушылардың қабілетін қалыптастырады [182; 185; 187]. Бұл 

педагогті тұлғаның өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу үшін жағдай жасау 

қажеттілігіне объективті түрде бағыттайды. В.С.Ротенберг және 

В.В.Аршавский «іздеу қажеттілігі баланың іс-әрекетке, құрдастарымен және 

ересектермен қарым-қатынас жасау дәрежесіне тікелей байланысты дамиды» 

деп ойлайды [182, б.32]. Ересек адамға тапсырма бергенде, алдымен студент 

оны студент оны шешілмейтін ретінде қарастырады («Мен қалай әрекет ету 

керектігін білмеймін, маған көмек керек»). Содан кейін ол толық анықталмау 

міндетіне ауыстырылуы мүмкін («Мен бұл тапсырманы шеше аламын, егер 

...»), яғни қарама-қайшылық берілген, студент білмеу туралы білімді 

қалыптастырады. Ол оқытушыға жетіспейтін білім туралы болжаммен жүгіне 

алады. Тек бұл жағдайда студент бірлескен оқу қызметінің субъектісі болады. 

Осыған байланысты В.В.Давыдов ынтымақтастықтың екі түрін бөліп 

отыр: ересектермен және құрдастарымен. Студент бақылау-бағалау саласында 

дербестікке қол жеткізу үшін оқытушы студенттердің іс-әрекеттерін 

ұйымдастыра отырып, тікелей өзара әрекеттестік жағдайынан шығуы тиіс. Тең 

жетілдірілген серіктестермен ынтымақтастық студенттің рефлексивті 

табиғаты бар оқу іс-әрекетінде бастамашылдығын тудырудың қажетті шарты 

болып табылады [67]. 

Сонымен, білім беру процесі әр күн сайын өздерімен бірге субъектіден 

әртүрлі ойлардың жаңа комбинацияларын және «қандай да бір 

шығармашылық қасиеттердің көріністерін талап ететін күтпеген мінез-құлық 

жағдайларын әкелетіндей ұйымдастырылуға тиіс» [126, б. 17]. Біздің 

зерттеуімізде шығармашылық қызметті ұйымдастыру құралы мәдени 

шығармашылық жағдайлар болып табылады. Шығармашылық іс-әрекет 

тәжірибесін жинақтаудың жетекші тәсілдерінің бірі ретінде мәдени 

шығармашылық жағдайлар жүйесін құру оқу іс-әрекеті теориясының негізгі 

ережелеріне сүйеніп жүргізіледі [54; 125; 147; 185]. 

Мәдени шығармашылық жағдаят деп жеке адамның ішкі дүниесін 

ұйымдастыруға бағытталған, тұлғаның эмоционалдық-құндылық қарым-

қатынасы мен шығармашылық қабілеттерін дамытуды ынталандыратын жаңа 

білім мен психологиялық шиеленіс тәжірибесі арасындағы қайшылықтарды 

анықтау процесінде туындайтын жағдайды түсінеміз. Ол бір мезгілде 

тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамытып, ынталандыратын жаңа әдіс, 

қабылдау, қызмет құралдарын іздестіруге итермелейді. 

Рефлексия. Қазіргі заманғы философиялық-әдіснамалық және 

психологиялық әдебиеттерде рефлексия деп ерекше түрдегі ой процестері 

түсініледі, олардың ерекше белгісі – өзіндік іс-әрекеттер жүйесін және 
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олардың мазмұндық негіздерін ұғынуға бағытталуы. Рефлексияны мұндай 

түсіндіруде оның көмегімен мәдениетте түбегейлі жаңасын құру мүмкін емес, 

ал рефлексия өзі тану әрекеттерінен айрықшалануды тоқтатады. Бізге 

П.И.Пидкасистый берген: «рефлексия - тұлғаның жаңа сапасы, интроспекция, 

өзін-өзі бақылау және жақсы болу ниеті бар жүйе, алдыңғы тәрбиелеудің 

кемшіліктерінен құтылу» деген анықтама жақын [166]. Осындай 

«рефлексиялық өзін-өзі жобалау ... мінез-құлықтың, қарым-қатынастың және 

қызметтің жаңа тәсілдерін жасауды, сондай-ақ шығармашылықта тұлғаның 

әлеуетін іске асырудың мағыналық перспективаларын жасауды қамтамасыз 

етуде мойындалған» [199, б. 21]. 

Рефлексивті қызмет студентке өзінің пәндік қызметін және оның 

өнімдерін талдаудан «көрінетін» өзінің жеке даралығын, бірегейлігін және 

мақсатын түсінуге мүмкіндік береді, өйткені студент өзі үшін болмыстың 

басым салаларында және оның даралығына тән іс-әрекет тәсілдерінде өзін 

танытады. 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.М. Матюшкин, О.К. Тихомиров [53; 

67; 144; 206] еңбектерін қорытындылай келе, біз рефлексия феноменін келесі 

негізгі аспектілерде: кооперативтік; коммуникативтік; тұлғалық; 

интеллектуалдық аспектілерде оқытылады деп бөлдік. Бұл ретте алғашқы екі 

аспектілер ұжымдық қызмет түрлерін зерттеуде, ал екіншісі – ойлау 

көрінісінің жеке түрінде ерекшеленеді. 

Коммуникативтік аспект. Рефлексия адам танымының ерекше сапасы 

ретінде дамыған қарым-қатынастың және тұлғааралық қабылдаудың маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады [129; 163].  

Кооперативтік аспект субъекті-субъектілік қызмет түрлерін талдау 

кезінде аса өзекті және ұжымдық қызметті жобалауды қамтамасыз етуде 

белгілі бір рөл атқарады [7; 12; 234]. 

Жеке рефлексия іздеу процесіндегі адамның өзіне бағытталған және 

тиісінше оның бүкіл қызметін қайта пайымдауға әкеледі. Ю.Н. Кулюткин, 

С.Ю.Степанов, И.Н.Семенов еңбектерінің негізінде [116; 199] біз мәдени-

рухани ахуалда тұлғаның көрініс табуының төрт тәсілін: репродуктивті, 

регрессивті, прогрессивті, өнімді белгіледік. Олар сыналушының жағдайды 

шешу мысалында тұлғаның көрсеткен төрт тәсілдерінің кезекті ауысуын 

сипаттайды. Алдымен сыналушы оның бірегейлігін байқамайды және оны 

бұрын белгілі тәсілмен дайын әрекет ету схемалары есебінен шешуге 

тырысады, бұл репродуктивті тәсілдің көрінісі болып табылады. Жағдай 

белгілі құралдармен шешілмейтіндіктен, сыналушы оны шешілмейтін немесе 

тіпті ақылға сыймайтын, логикаға негізделмеген тұжырым ретінде түсіне 

бастайды. Ішкі қақтығысты еңсеруге ұмтыла отырып, субъект оның 

шешілмеуін негіздейді, яғни «мен» жүзеге асырудың регрессивті тәсілін 

жүзеге асырады, оның көрінісі жеке стереотиптерді өзектендірудің түрлі 

нұсқалары: мәдени шығармашылық ахуалдың беделін түсіру, өзін-өзі 

бағалауды демонстрациялық төмендету, қалыптасқан пікірлер мен беделдерге 

аппеляция, шешім уақытын созу болуы мүмкін. Осылайша, даулы 
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жағдайларда өзін сәтсіздіктен сақтау мақсатында қорғаныс механизмдері іске 

қосылады. 

Дәл осы сәтте сыналушы үшін жағдайды шешудің маңыздылығын атап 

көрсету есебінен қол жеткізілетін жеке және зияткерлік рефлексия 

белсендірілуі қажет. Жеке тұлғалық рефлексия жүзеге асырылуының 

арқасында жеке тұлғаның өзін-өзі бағалауы оның шешілуіне байланысты 

жағдайды тұлғалық-маңызды ретінде ұғынуда көрінетін жеке тұлғаның 

прогрессивті көрінісі пайда болады. Тұлғаның интеллектуалды рефлексиясы 

мәдени шығармашылық жағдайды шешудің нәтижелі тәсілін белсендіреді. 

«Менді» жүзеге асырудың төрт тәсілінен басқа, зерттеушілер, сондай-

ақ, сыналушы үшін өзінің шығармашылық мүмкіндіктерін ашу шарты ретінде 

әрекет ететіндігімен сипатталатын мәдени шығармашылық жағдайда жеке 

тұлғаны танытудың өзіндік шығармашылық тәсілі бар екенін атап өтті. 

Интеллектуалды рефлексия мәдени шығармашылық ахуалдың пәндік 

мазмұнын және ондағы өз орнын, оны қайта құру мүмкіндігін талдауға 

бағытталған [7; 65; 67; 81]. Сонымен, рефлексияны меңгере отырып, субъект 

өзінің мақсатына жету, өз іс-әрекеттерін жобалау және түзету, өз қызметінің 

нәтижесін бағалауға мүмкіндік беретін қабілетке ие болады. Егер адам үшін 

сезімнің физикалық органдары оның сыртқы тәжірибесінің көзі болса, 

рефлексия – ішкі тәжірибе көзі, өзін-өзі тану тәсілі және ойлаудың қажетті 

құралы. 

Рефлексивті үдерістердің болуын келесі ережелер нақтылайды: 

рефлексия өзінің түсінеушілігін сезіну процесінде пайда болады, үйреншікті 

тәсілдер «іске асырылмайды»; рефлекстік позициядан берілген сұрақтар 

қиындықтардың немесе қателердің себептерін анықтауға, өз әрекетінің 

дұрыстығын немесе дұрыс еместігін бағалауға бағытталған. 

Жауапкершілік. Субъект шығармашылық қызметтің нәтижелері үшін 

жауаптылықпен, табиғи және әлеуметтік шындық құбылыстары үшін 

жауапкершілікке қатыстылығымен, өз ішінде өзіндік «Менді» таңдауды 

негіздеуге, анықтауға ұмтылуымен ерекшеленеді [190]. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын сәтті қалыптастыру үшін біз 

студенттердің жас ерекшеліктерін зерделедік. 

Біріншіден, дәл осы жастық шақта гипотетико-дедуктивтік ойлаудың 

қарқынды дамуы, мәдени шығармашылық жағдайларды шешу үшін баламалы 

гипотезаларды қалыптастыру және таңдау қабілеті, проблеманы өз бетінше 

тұжырымдау қабілеті, талдау пәні ретінде өз ойын жасау қабілеті тән [177; 184; 

228; 233].  

Екіншіден, орталық психологиялық процесс өзін-өзі көрсету, өз 

даралығын білдіру ниетінде не көрінетін жеке тұлғаның дүниетанымы мен 

сана-сезімінің қалыптасуы болып табылады [79; 84; 109]. 

Үшіншіден, жас ұрпақтың жаңа түзілімдерінің бірі-зерттеушіліктер 

рефлексивті қабілеттер мен мақсат қоюға қабілеттілікті дамытады [200]. 
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Осылайша, студенттік жас-бұл студенттің өзіндік шығармашылық 

ойлауын қалыптастыру, оны субъектілік позицияға аудару үшін қолайлы 

кезең. 

Субъект ретінде оқу іс-әрекетінде белсенділік танытатын, мақсат қоя 

алатын, оқытушылармен және басқа студенттермен өзара іс-қимыл жасай 

алатын, жағдайларға байланысты іс-әрекет әдістері мен тәсілдерін өзгерте 

алатын, шешім қабылдай алатын және олар үшін жауапты болатын студент 

аталады. Шығармашылық ойлауды қалыптастыру субъектісі болу – дамыған 

жеке қасиеттерге ие болу, оны қалыптастыру тәсілдері мен тетіктерін белсенді 

меңгеру, шығармашылық қызметтің өнімін дербес жасауға қабілетті және 

тұрақты өзгеретін ортада өзін мақсатты түрде қайта құруға және жетілдіруге 

дайын болу. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиетті талдау студентті 

шығармашылық ойлауды қалыптастыру субъектісіне айналдыру үшін 

принциптерді бөліп көрсетуге мүмкіндік берді. 

1. Тәрбие және оқыту стратегияларын есепке алу. Б.М. Якобсонның 

пікірінше, шығармашылық белсенділіктің төмендігі және шығармашылық 

қызметке қабілеттіліктің төмендігі диктат сияқты стратегияларды бастан 

кешірген балаларда басым; педагогтар мен ата-аналардың демократиялық 

қарым-қатынасы жағдайында жоғары қабілеттер байқалады [239]. 

2. Қол жеткізу және ынтымақтастық мотивтерін дамыту. Біз X. 

Хекхаузен айтқан ынтымақтастық мотивтері мен табыс мотивтері адамның 

шығармашылық ойлау қабілетін қамтамасыз ететіні туралы пікірді ескереміз: 

біріншісі - жеке тұлғалық, екіншісі – әлеуметтік деңгейде. Табысқа ұмтылу, 

мысалы, адамның шығармашылық ресурстарын белсендіреді, ол табысқа және 

сәттілікке үміттене отырып, тәуекелге барады [214]. 

3. Оқытушының өзінің мінез-құлқының шығармашылық компонентін 

өзектендіру қажеттілігі. В.Н. Дружинин регламенттелмеген тәрбие және білім 

беру ортасы жағдайында шығармашылық адамға еліктеу іс-әрекетке 

шығармашылық қарым-қатынасты қалыптастыруға ықпал етеді деп болжады 

[71]. 

4. Байқағыштықты, сезімталдықты дамытуға арнайы жаттығуларды 

қосу. С. Парнсоның пікірінше, шығармашылық жағдайды жасау тәсілдерінің 

бірі – сезімталдықты дамыту, сезімталдықты арттыру, кеңдік пен 

айналасындағылардың қабылдауының қанықтығы, бұл төртінші принцип 

ретінде белгіленуі мүмкін (101). 

5. Шығармашылық көріністерге ішкі кедергілерді жою және бағалаудан 

бас тарту. Студенттер шығармашылық ізденіске дайын болу үшін оларға 

қоршаған ортамен - топтастарымен, оқытушылармен өзара қарым-қатынасына 

деген сенімділікке қол жеткізуге көмектесу керек [124; 234]. 

Студенттің шығармашылық ойлауын қалыптастыруға ықпал ететін 

аталған қағидаттардан басқа, ғалымдар оған теріс әсер ететін факторларды 

бөліп көрсетеді: жағдаяттық (уақыт шектеулігі, күйзеліс жағдайы, тез шешім 

табу ниеті, өзін-өзі жоғары бағалау, дұрыс шешім шығаруға итермелейтін 
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шешім шарттарын көрсету қабілеті және т.б.); жеке тұлғалық (конформизм, 

өзіне сенімсіздік немесе өз-өзіне сенімділік, эмоциялық басымдылық және 

теріс эмоциялардың тұрақты үстемдігі, қауіпті мінез-құлықтан аулақ болу, 

жеке тұлға ретінде жоғары мазасыздық, жеке қорғану және т.б. күшті 

механизмдер) [89]. 

Сонымен, осы параграфта қарастырылған субъектінің тұлғалық 

сипаттамалары студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың субъектісі 

бола алатынын және оның шығармашылық ойлауын дамытуда субъектілік пен 

өзара субъектілік әрекеттестікті қамтамасыздандырудың психологиялық шарт 

тұрғысынан қажеттігін негіздеуге мүмкіндік берді.  

 
2.2  Проблемалық-іс-әрекеттік оқыту – студенттердің 

шығармашылық ойлауын дамытудың шарты 

Отандық педагогика оқу процесінде мамандардың шығармашылық 

ойлауын дамытудың объективті заңдылықтарын тануға негізделген қазіргі 

заманғы кадрларды ғылыми негізде даярлау қағидаттарының жүйесін негіздеуге 

ұмтылады. Бұл мәселе бойынша бірқатар зерттеулердегі Д.И. Богоявленский, 

Н.Д. Добрынин, Н.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинский, С.Л. Рубинштейн, 

Ю.А. Самарин, А.Ф. Эсаулов, т.б. еңбектерінен негіздеме ретінде алынған 

оқытудың ассоциативті-рефлекторлық теориясына бағдарланған. Онда білім 

алушылардың шығармашылық ойлауын дамыту білім, іс-әрекет тәсілдері, 

танымдық мотивация, зияткерлік белсенділік және т.б. сияқты 

жаңашылдықтардың қалыптасуымен анықталады. Бұл процесс психикадағы 

бұрын пайда болған байланыстардың үзілуі (объектіні өшіру) және оларды 

сапалы жаңа байланыстарға түрлендіру (объектіні қосу), яғни диссоциация және  

ассоциация ретінде жүзеге асырылады. 

Шығармашылық процесті қамтамасыз ететін негізгі психологиялық 

механизм ретінде синтез арқылы талдау қабылданады. Бұл туралы 

С.Л.Рубинштейн былай деп жазды  [219, б. 98-99]: «Қысқаша және жалпы 

айтқанда, бұл талдаудың негізгі нысаны, ойлау процесінің негізі мыналардан 

тұрады: ойлау процесінде объект барлық жаңа байланыстарға қосылады және 

осыған байланысты жаңа ұғымдарда тіркелетін барлық жаңа қасиеттерге ие 

болады; объектідегі барлық жаңа мазмұндар таусылады; ол әр жолы өзінің басқа 

жағына бұрылады, онда барлық жаңа қасиеттер анықталады». 

Басқаша айтқанда, шығармашылық ойлауды дамыту міндетін шешу 

ассоциативтік қордың жинақталуымен, оның жүйелігімен, шығармашылық 

ізденістердің мақсаттылығымен, түсініктердің тиісті жүйесіндегі құбылыстарды 

салыстырумен және жаңа синтез жасау жолымен осы жүйеге шығумен, 

жалпыланған сипатқа ие ақыл-ой қызметінің тәсілдерін меңгерумен, зияткерлік 

қасиеттердің дамуымен байланысты. 

Оқыту заттар мен құбылыстарды сезімтал қабылдаудан басталатыны 

белгілі, содан кейін ұғыну кезеңі жүреді, соның нәтижесінде есте сақтау жүзеге 

асырылады. Практика танымның бастапқы пункті, кері байланыс пен 
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нығайтудың тұрақты көзі, ал қорытынды кезең – бағдарламалық материалды 

меңгеру сапасының қатаң «емтихан алушы» кезеңі болады. 

Зерттеушілер атап өткендей [241; 247; 256; 268 және т.б.], білім 

алушылардың танымдық іс-әрекетін  басқару екі негізгі арна бойынша жүзеге 

асырылады. Олардың біріншісі – оқу іс-әрекетіне белсенді, саналы қарым-

қатынасты, тұрақты танымдық қажеттілікті қалыптастыру. Оқу материалы 

жүйесі мен аналитикалық-синтетикалық операциялар жүйесінің күрделенуі 

білім алушылардың танымдық іс-әрекетін басқарудың екінші маңызды 

бағытын білдіреді. Ол: а) алдыңғы өмірлік тәжірибеге сүйенуді; б) білім 

алушылардың әлеуетті мүмкіндіктерін ескере отырып, оқу материалын 

біртіндеп күрделендіруді және білімді жүйелендіруді жүзеге асыруды; в) 

талдаудың, синтездің, абстрагирлеудің және қорытудың әртүрлі тәсілдерін 

саналы меңгеруді және қолдануды; г) құбылыстардың елеулі белгілерін 

анықтау және елеусіз абстрагирлеу мақсатында тапсырма жағдайларымен 

тұрақты түрде түрленуді; д) іс-әрекеттің стандартты тәсілін талап ететін 

тапсырмалардан, білім берудің көптеген белгілерін ескеруді талап ететін 

тапсырмаларға біртіндеп өтуді; е) білім алушылардың алдына оқу-танымдық 

міндеттер қою, пайда болатын диалектикалық қайшылықтарды шешуді талап 

ететін проблемалық жағдай жасауды болжайды. Қарама-қайшы проблемалық 

жағдайларды шешу арқылы шығармашылық ойлауды дамытудың 

психологиялық механизмін анықтау және негіздеу отандық педагогикада 

өзіндік ғылыми бағыт – проблемалық оқытуды құру және дамытуды 

қамтамасыз етті. Қазіргі уақытта орындалған эксперименттік жұмыстардың 

нәтижелері [14; 46; 47; 135 және т.б.] проблемалық оқыту әдістемесі тұлғаның 

интеллектісін дамыту тұрғысынан өте жоғары тиімділікпен ерекшеленетінін 

көрсетті [3; 37; 51; 101; 115; 151 және т.б.]. 

Проблемалық оқытудың мәнін зерделеу білім алушылардың білімді, 

дағдыларды, іскерлікті табысты меңгеруіне және шығармашылық ойлауды 

қалыптастыруға ықпал ететін сәттерді бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. 

Әсіресе, адамның танымдық қиындықтармен, проблемамен қақтығысы 

кезінде объективті түрде пайда болатын тұлғаның белсенділігін (зияткерлік, 

ерік және эмоциялық) дамытудағы проблемалық оқытудың рөлі маңызды. 

Студенттерді проблемалық оқыту тәжірибесі көрсеткендей, проблемалық 

мәселелерді шешу кезінде оларда білімді саналы меңгеруді қамтамасыз ететін 

және таным процесінде тұрақты қызығушылықты дамытатын қанағаттану, 

эмоционалдық нығайту сезімі пайда болады. Сонымен қатар, проблемалық 

оқыту психиканың интеллектуалды, эмоционалдық және ерік саласындағы 

жаттығудың әсерін арттырады. Демек, проблемалық мәселелер мен 

жағдайларды қою және шешу арқылы проблемалық оқыту шығармашылық 

сипаттағы зияткерлік процесті модельдейді деп  тұжырымдауға болады. 

Алайда, ойлаудың мотивациялық-энергетикалық деңгейінің механизміне 

назар аудара отырып, проблемалы оқыту семантикалық-ақпараттық және 

реттеу деңгейлерін шетке ығыстырады, бұл шығармашылық ойлауды дамыту 

тұжырымдамасын едәуір жеңілдетеді. Нәтижелі танымдық қызметті 
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белсендіретін проблемалық міндеттер мақсатқа жету жолындағы тиімді 

басқару, оны ұтымды ұйымдастыру мәселесін әзірге шешпейді. 

Осылайша, проблемалық оқыту шығармашылық ойлауды 

ынталандырудың қажетті құралы және студенттердің дайындық сипатын 

жалпы анықтайтын ұстанымдардың бірі ретінде бағалануы мүмкін. Бірақ 

бұл ретте ол ынталандыруға да, шығармашылық сипаттағы танымдық 

процесті басқаруға да бағытталған оқытудың басқа түрлерімен қатар 

оқытудың жалпы теориясының элементі ғана бола алады [36]. 

Біздің бақылауымыз, проблемалық оқыту білім алушыларды алдын ала 

дайындау жағдайына әсер ететінін нақтылайды. Бұл проблемалық принципті 

толық көлемде білім, дағды, машықты меңгерудің тұтас жолының белгілі бір 

бөлігінде ғана іске асыруға болатынын білдіреді. 

Педагогикада оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту мәселесін 

шешу ақыл-ой әрекеттерін кезең-кезеңмен қалыптастыру теориясы негізінде 

де жүзеге асырылды [56; 243]. Осы теорияның ұсыныстарына сәйкес 

әзірленген әдістемелер бойынша оқыту оның барынша жоғары нәтижелілігін 

көрсетті. Осыған байланысты шығармашылық ойлаудың дамуына әсер ететін 

факторларға адамның болжамды ойлау қызметінің заңдылықтарын жатқызуға 

болады. Мұндай бағдарлы негізді құру іскерлігін қалыптастыру, күмәнсіз, 

дербес шығармашылық ойлаудың маңызды элементі болып табылады. 

Ойлаудың қатаңдығы, қисындылығы – шығармашылықтың маңызды 

алғышарттары. Алайда, ақыл-ой әрекеттерін кезең-кезеңмен қалыптастыру 

теориясы шығармашылық ойлаудың нақты даму кезеңінің алдын ала алатын 

осындай оқытудың теориялық негізі болып табылатындығын байқамауға 

болмайды. Қызметтің бағдарлы негізіне (ҚБН) жататын сызбасы  және дайын 

түрде оқытылатыны шығармашылық деп саналмайды, өйткені іздеу процесі, 

іс-әрекеттердегі қателесуі және т.б. жоққа шығарылады. Сонымен қатар, 

белгілі бір жағдайларда осы теорияға сәйкес әдістеме шығармашылық 

ойлаудың дамуын айтарлықтай тежей алады. Шығармашылық үшін нақты 

кәсіби сипаттағы білім, дағды, білік үшін, шығармашылық ізденістің қандай 

да бір стратегиясын таңдау мен бағдарлаудың қалыптасқан тәсілдері түріндегі 

негіз қажет. Онсыз күрделі шығармашылық міндеттерді шешу өнімділігіне 

сенім арту қиынға соғады Сонымен қатар, оқытудың алдын ала кезеңінде бұл 

әдістеме үлкен рөл атқаратынын атап өткен жөн, бұны оқу материалының 

репродуктивті және өнімді игерілуі қажет жалпы логикасын құру кезінде 

ескеру қажет. 

Жоғары мектептің педагогикасында әдістемелік әзірлемелерде оқытудың 

заманауи концепцияларын бір жазықтыққа келтіруге бірнеше рет әрекет 

жасалды. Көптеген зерттеушілер бұл идеяны іс жүзінде жүзеге асыруға 

тырысты [В.П.Давыдов, Г.А. Давыдов, Ю.Ф. Худолеев және т.б.]. Осы және 

басқа да зерттеулердің нәтижесінде білім алушылардың шығармашылық 

ойлауын дамытудың ұтымды тәсілдерін кешенді түрде оқытудың 

проблемалық-іс-әрекеттік тұжырымдамасын негіздеуге мүмкіндік берді. 
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Сонымен қатар, Л. Б. Ительсонның айтуынша [99], жоғары оқу орнында 

оқу процесінде студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту тәжірибесін 

жетілдірудің пайдаланылмаған мүмкіндіктері бар. Ол үшін ең алдымен 

шығармашылық ойлау психологиясына жүгіну, тапсырмаларды 

шығармашылық шешу процесінің ішкі құрылымы мен механизмдерін анықтау 

қажет. Шығармашылық ойлаудың қызмет ету шарттарын түсіну арқылы 

педагогикалық теория мен практикада жинақталған шығармашылық 

қабілеттілікті дамыту тәжірибесін толық және жан-жақты талдауға, дамыта 

оқытудың нақты психологиялық моделі негізінде оны жинақтауға, бұл процесті 

педагог тарапынан басқарылатын тұтас, динамикалық жүйе ретінде ұсынуға 

болады. 

Шығармашылық ойлаудың дамуын оңтайландырудың психологиялық 

және педагогикалық құралдарын білу заманауи ЖОО-да барлық оқу процесін 

қайта құрудың, проблемалық-іс-әрекеттік оқытудың жаңа түрлерін, әдістері 

мен құралдарын анықтаудың, осы процестің жаңа технологиясын құрудың кең 

перспективаларын ашады. 

Қазіргі заманғы зерттеулерде әлі де шығармашылықтың функционалдық 

актісінің жалпы теориясы құрылмаған, сондықтан ол өзінің дамуы кезінде 

ойлауға қосылатыны туралы тұтас түсінік қалыптаспаған. Осы сұрақтарды 

зерттеу мақсатында шығармашылық механизмдерінде микропроцесстерді 

анықтауға тырысамыз. Содан кейін, осы бастапқы позицияға сүйене отырып, кең 

жеке деңгейге шығып, макропроцесстерді зерттеуге тырысамыз. 

Кез келген білім алушының шығармашылық ойлауының нақты актісі өте 

күрделі болып келеді. Сондықтан біз шығармашылық сипаттағы міндеттерді 

шешу бойынша ой қызметінің аяқталған циклі түсіндірілетін шығармашылық 

ойлаудың функционалдық актісін бастапқы зерделеуде белгілі бір оңайлатуды 

есепке аламыз. Кез келген қозғалысты, процесті біз «... үздіксіз үзбестен, бөлмей  

елестете алмаймыз» [142, б.233]. 

М.Н.Морозовтың сөзі бойынша [172], шығармашылық ойлаудың шынайы 

табиғатын түсіну тек міндеттерді шешу процесін мұқият зерделеу жолында 

ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Бүгін шығармашылық ойлау адамның 

проблемалық міндетпен қақтығысы кезінде ғана орын алатыны 

мойындалды [1; 13; 23; 97; 116 және т.б.). Және шығармашылық (өнімді) 

ойлаудың репродуктивті ойлаудан айырмашылығы неде екенін тек екі түрдегі 

есептерді шешу барысында ойлау қызметін салыстырмалы талдау кезінде ғана 

түсінуге болады – оларды шешу тәсілі белгілі және шешу тәсілі белгісіз есептер. 

Кейбір ескертулермен оларды алгоритмдік және эвристикалық типтердің 

міндеттері деп атауға болады [145; 149 және т.б.]. 

Сонымен, ойлау процесінің іске қосу механизмі – міндет қою. Оқыту 

жағдайында міндеттерді педагог, студент қойып, жағдай туғызуы мүмкін. Олар 

қиындық, пәндік мазмұны және т.б. бойынша әртүрлі болуы мүмкін. Біз 

талдауымызда  осы сәттерге қатысты емес, тек олардың шешімінің ішкі, 

психологиялық жағына назар аударамыз. Психологиялық міндет мақсат ретінде 

қабылданады. Білім алушының тапсырмасында бағдарлану кезеңі, оның 
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тұлғалық мәнін бағалау жүреді. Егер тапсырманың тұлғалық мәні болса, онда: 

а) басым мотивация; б) есептің жағдайын синтездейтін және себеп-салдарлық 

байланыстардың жиынтығында осы есептің өз түрін жасайтын бастапқы бағдар; 

в) осы модельді тәжірибе нәтижесінде бар үлгімен салыстыруға мүмкіндік 

беретін жады өзектендіріледі. Ұсынылған тапсырма студентке таныс болғанда 

(яғни ол оны шешу тәсілін біледі) немесе оған шешім тәсілі (алгоритмі) 

ұсынылса, онда келесі кезең оның дұрыстығын бағалайтын шешім болады. 

Осымен процесс аяқталады, ол схемалық түрде келесідей ұсынылуы 

мүмкін (2-сурет). 

Осы типті міндетті шешудің өзіндік ерекшелігі аз уақыттың шығыны 

болып табылады. Алайда мотивациялық және бағдарлы нығайту психикалық 

процестердің жоғары белсенділігін тудырмайды, өйткені бұл жерде ешқандай 

қажеттілік жоқ. Психикалық жаңалық тұрғысынан осындай міндеттерді 

шешудің нәтижелілігі салыстырмалы түрде төмен болады. Біріншіден, 

алгоритмдік түрдегі міндеттер, мәселелерден айырмашылығы, айқын 

эмоционалдық сүйемелдеу болмайды. Сондықтан білімді немесе қызмет 

үлгілерін терең меңгеру үшін бірнеше рет қайталау қажет. Екіншіден, жадыда 

ассоциативті жүйелердің әлсіз қозуы жүйеаралық қауымдастықтарды құру 

процесін тежейді, себебі қозу көрші облыстарды қозғамайды. Бұл кең 

тасымалдауға қабілеттілігімен, яғни өнімділігімен ерекшеленбейтін білім, 

дағды мен шеберлікке әкеледі. Соңында, алгоритмдік типтегі міндеттердің 

оқыту процесінде тұрақты шешімі шығармашылық қабілеттердің, тұлғаның 

эмоциялық және ерік қасиеттерінің баяу дамуына әкеледі. 

Міндет жеке мағынаға ие, бірақ оны шешу тәсілі белгілі болған жағдайда, 

бірнеше басқа көріністі байқауға болады. Содан кейін ол білім алушыларға 

проблемалық ретінде қабылданады, ал оның шешімі шығармашылық 

ойлаудың функционалдық актісін шығарады. Ол толық және белсенді 

эвристикалық ізденіспен, ойлау қызметіне жаңа кезеңдер мен механизмдерді 

қосумен ерекшеленеді (3-сурет). 

Нәтижелі ақыл-ой қызметінің басталуы бірінші жағдайдағыдай, мақсат 

ретінде тапсырманы қабылдаумен байланысты, яғни осы мақсатқа басымдық 

мотивация, бастапқы бағдар және жадты енгізу кезіндегі міндетте бірдей 

бағдар орын алады. 

Сонымен қатар, ойлау психологиясы бойынша зерттеулер мақсатқа жету 

механизмдерін түсінуде түбегейлі жаңа сәт енгізді. Егер бұрын мақсаттарды 

қабылдау процесі соңғы рационалды эксперименттерден басталса, мақсаттың 

қалыптасу процесі эмоционалдық «мағыналы» деп аталатын эмоциялық 

«звенодан» басталатынын және т.б. көрсетті [18; 19;136 және т.б.]. Басқаша 

айтқанда, мақсаттарды қабылдау «рационалды-эмоциялық» сызба бойынша 

емес, қарама-қарсы «эмоциялық-ұтымды» сызба бойынша жүреді. Осылайша, 

эмоциялар тек ойлау феномендері ғана емес, эвристикалық іздеудің пайда 

болатын және туатын факторлары ретінде әрекет ететіні дәлелденген [204; 

248]. 
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Осылайша, проблемалық міндетпен қақтығыс кезінде пайда болатын 

эмоциялық белсенділік субъектіде ерекше және күрделі жағдайдың 

туындауына әкеледі, онда аффект және өзекті келісумен байланысты күту және 

шешім алу мүмкіндігінің алдын алуға негізделген оң мотивация пайда болады 

[136]. 

Сонымен, тапсырманы шешу барысында білім алушының жеке басын 

белсендіру жүреді. Бұл үдерісте интеллект антиципация механизмін қолданады 

(алдын ала таңдау, болжау) [154]. «Мұндай болжамсыз ойлау процесі таза 

кездейсоқ, хаотикалық, соқыр іздеуге айналады» [38, б.30]. 

Алайда, шығармашылық сипаттағы проблемалық мәселені шешу кезінде 

болжаудың қиындығы түпкілікті, болашақта нәтиженің болмайтйнын атап 

өтеміз. Бұл болашақ нәтиженің бастапқы болмауы мен оның қажеттілігі 

арасындағы қарама-қайшылықтар шығармашылық ойлау актісінің барлық іздеу 

кезеңінде шешіледі. Бұл жерде біз Ежелгі Грецияда былайша тұжырымдалған 

шығармашылық парадокс кездестіреміз: егер мен не іздегенімді білсем, онда 

маған тағы да н не іздеу керек; мен не іздегенімді білмесем, онда мен қалай 

іздеймін. 

Бұл қарама-қайшылық белгілі бір дәрежеде антиципация тетігінің тұрақты 

жұмыс істеуі есебінен салыстыру тетігімен (верификация және гипотезаны 

түзету) бірге рұқсат етіледі. Алдын ала болжаудың бірінші циклдары 

қондырғыны өңдеуге әкеледі, одан кейін шешім жоспары (гипотеза) неғұрлым аз 

болуы тиіс. Одан әрі орнату мен жоспар психикалық үдерістерді реттеудің негізгі 

өзегі болып табылады, ал салыстыру тетігі есебінен ойды қол жеткізген 

нәтижелермен үнемі салыстыру жүргізіледі. Ағымдағы кері ақпарат  пен 

уәждемелік кері ақпарат бұл ретте эвристикалық іздеудің сәтті жүріп өткен 

сигнализаторларының рөлін атқарады. Ескерту және салыстыру кейбір алдын 

ала табысқа, талап етілетін және берілген ішінара сәйкестікке әкелуі мүмкін. Осы 

механизмдердің жұмыс істеу негізінде одан әрі талдау жүргізу қажет бағыт 

кристалдануы мүмкін. 

Психологиялық-педагогикалық тұрғыдан алғанда табыстың кез келген сәті 

білім алушыларға эмоционалдық және бағдарлы нығайтуды алу ретінде 

қабылданады және жадыда есепті шешу кезінде табысты қадамды бекітеді. 

Сәтсіз әрекеттер оған әртүрлі әсер етуі мүмкін. Я.А.Пономаревтің сөзі бойынша 

[195, б. 352], шығармашылық тұлғаның ізденушілік доминанты 

(мотивацияның бір түрі) өседі. Мұндай міндеттерді шешуге үйренбеген, 

операциялық іскерліктері мен жеткілікті қызығушылығы жоқ адамда тежелу, 

шаршау және т.б. пайда болады. 

Біз жоғарыда атап өткендей, шығармашылық міндеттерді шешу ескі білім 

жүйесін жою және жаңа білім беру жүйесін құрумен ерекшеленеді. Бұл 

үдерістің өзі өте оңай емес (кез келген стереотиптің жойылуы сияқты) және 

үйреншікті жағдайды бұзатын табандылық іздену жұмысы үшін өте күшті 

ынталандыруларды қажет етеді. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиетте мәселелерді үнемі ойластыру 

шығармашылық тұлғаның ең айқын ерекшелігі болып саналады. 
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Міндетті шешу кезіндегі шығармашылық ойлау іс-әрекетінің процесі 

адамның жеке сипаттарына ғана емес, сонымен қатар міндеттің өзіндік 

ерекшелігіне де байланысты. 

Я.А. Пономаревтің көзқарастарымен бөлісе отырып [198], студенттерге 

шешуге тура келетін шығармашылық міндеттерді екі санатқа бөлуге болады деп 

есептейміз. Бірінші санатқа шешімі танылымның шегінен шықпайтын 

міндеттер кіреді, яғни логикалық талдау фазасында жүзеге асырылады. 

«Эвристик» құралдарын тарту және табандылықпен талдау, шығармашылық іс-

әрекетті алгоритмдеу идеяларын, жасанды интеллект идеяларын және т.б. 

арқасында бұл жерде шешімнің өзіне қол жеткізіледі. Осы санат міндеттерінің 

маңызды ерекшеліктерінің бірі – шешім міндеттің бастапқы жағдайларын толық 

ұғыну және адекватты түсіндіру негізінде туындайды. Басқаша айтқанда, іс-

әрекет үдерістері, логикалық бақылау және ойлау, іздеудің саналы мақсаты 

бағыттылығы жоғары  іздену ретінде шығармашылық орын алады. Мұндай 

міндеттер санатына тән сипат – оларды шешу нәтижесінде алынған білім оны 

кеңейте немесе тереңдете отырып, жалпы бұрынғы білім жүйесіне қайшы 

келмейді. 

ЖОО-да студенттерге шешуге тура келетін шығармашылық міндеттердің 

көпшілігі 1-санат міндеттеріне жататынын атап өту қажет. Я.А. Пономарев [198, 

б. 12.] атап өткендей, «1-санат міндеттерін шешу үдерісіне салыстырмалы түрде 

оңай үйрету». 

Екінші санатты логикалық талдауға келмейтін және саналы түрде 

шешілмеген міндеттер құрайды. Басқаша айтқанда, бұл санаттың міндеті  

интуитивті шешім фазасының өтуін талап етеді. 1-санаттың міндеттерін  толық 

ұғыну және 2-санаттың шығармашылық міндеттерінің шарттарын адекватты 

ұғыну кейінірек осы міндетті шешу арқылы алынған интуитивті негізде 

басталады. Бұл санат міндеттерінің маңызды белгісі алынған білімнің шешілетін 

білім жүйесінің логикасына сәйкес келмейтіндігі болып табылады. Олар жаңа 

білім мен бұрынғы қалыптасқан жүйе арасындағы қайшылықты, ескі білім 

жүйесін қайта құру, қайта қарау, жетілдіру, нақтылау жолымен ғана рұқсат 

етілетін қайшылықты тудырады. 

Сонымен, міндет санатына байланысты индивидтің ойлау қызметінің 

сипатын анықтайды. 1-санат міндеттерінің шарттарын табанды және жан-жақты 

талдау білімнің кең жүйесіне сүйенген кезде және ойлау тәсілдерін саналы түрде 

қолдану, әдетте, оны шешу кезеңінде міндет шығармашылықтан 

шығармашылық емес сипатқа айналатынға алып келеді. Сонда шығармашылық 

ойлаудың функционалдық актісі ең ұтымды вербалды және логикалық түрде 

осы шешімді рәсімдеу және шешу кезеңімен аяқталады. Егер міндет 

практикалық сипатта болса, онда қорытынды кезең шешімді іске асыру болып 

табылады. 1-санаттың міндеттерін шешу кезінде шығармашылық ойлаудың 

функционалдық актісі осылай көрінеді. 

2-санаттың міндеттерін шешу кезінде логикалық талдау арқылы нәтижеге 

саналы түрде қол жеткізудегі барлық әрекеттер, әдетте, сәтсіздікпен 

аяқталады. Интеллектуалдық қажеттілік стимулдың өсуіне және психикалық 
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кернеудің артуына әкеледі. Міндетті шешетін студент үнемі ойлаудың 

белсенді жағдайында болады (ойлайды, сәтсіз нұсқаларды қабылдамайды, 

қайтадан проблемаға оралады және т.б.). Осы шиеленісті, бірақ саналы ойлау 

іс-әрекеттерімен қатар сананың қызметі өтеді, оның деңгейінде міндеттің 

негізгі қондырғысы «жарқырайды», себебі «маңыздылығы аз» және сол 

себепті жадымен өзектендірілмеген ассоциативті жүйелерді белсендіре және 

айналдыра отырып, өз уақытында жадыдан «ығыстыру» пайда болады. Бұл 

жүйелердің санада болуы белгілі бір жағдайларда олардың сананы құрайтын 

ықтимал модельдерге «тұйықталу» мүмкіндігін туғызады  [70; 88; 119; 195; 

226].  

Басқа жағдайда шешімге келу баяу, эволюциялық жолмен жүреді. 

Сананың жұмысы субъект сезімдер деңгейінде белгілі бір түрде сезіледі. 

Эмоциялар және міндеттерді шешуді іздеу кезеңі сананың зияткерлік 

(операциялық) компоненттеріне әкеледі. Интуитивті жолмен алынған шешім 

логикалық және вербалды негіздемені түсінеді және алады. 

Нәтижелі кері ақпарат және нәтижелі уәждемелік ақпарат барлық ойлау 

жұмысының аяқталғаны туралы сигнал береді және уәждемелік, ерік және 

интеллектуалды шиеленісті жояды, бұл субъективті шешім қабылдаушыға 

үлкен қанағаттану әкелетін эмоциялық нығайту ретінде ұзақ еңбек үшін 

марапат ретінде қабылданады. Шығармашылық тұлғалар үшін осы сезімнің өзі 

тартымды күш және танымдық мотивацияның орталық компоненті болып 

табылатынын, бұл педагогикалық үдерісті ұйымдастыру үшін ерекше мәнге ие 

болатынын байқаймыз. 

Практикаға шығумен міндеттер шешілген жағдайда шығармашылық 

ойлаудың функционалдық актісі әрекет ету кезеңімен аяқталады. 

Біз екі санаттың міндеттерін шешудің әрбір кезеңінде психологиялық 

белсендіру, тәжірибені өзектендіру, іздеу процесін реттеу (антиципация, 

салыстыру, рефлексия және ойлау қызметін саналы басқару) тетіктері орын 

алғанын көрдік. 

Осы айтылып өткендер проблемалық-іс-әрекеттік оқыту – 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың шарты болып 

табылатынын көрсетеді. Өйткені біздің  зерттеу барысында студенттің 

шығармашылық ойлауы үдерісінің құрылымында  қарастырылатын  

проблеманы қоя білу, проблеманы анықтау, проблеманы талдау және оның 

шешімін іздестіру (диссертацияның 1.1 параграфында көрсетілген) 

тетіктерін жүзеге асыру проблемалық-іс-әрекеттік оқыту әдістерін 

қолданғанда тиімді болады. Сондай-ақ ол студенттің шығармашылық 

ойлауы тұрғысындағы ынталық, интеллектуалдық белсенділік, 

конструктивтік іс-әрекет сапаларының дамуына ықпал етеді. Ал бұл  болса, 

олардың шығармашлықы ойлауының ынталылық, эвристикалық, 

креативтілік деңгейінің жоғарылауына себепші болады.   

Осы тұрғыдан студенттердің шығармашылық ойлауының мотивациялық-

құндылықты, интеллектуалдық-танымдық, іс-әрекеттік-рефлексивтік 

компонеттері дамиды.  
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Бұл салаларды студенттердің шығармашылық ойлау құрылымындағы 

жүйе құраушы ретінде бөлу осы процесті зерделеуге және проблемалық-іс-

әрекеттік оқыту жүйесінде студенттің интеллектіне басқарылатын 

педагогикалық әсер ету мүмкіндігін анықтаудың барлық әрі негізгі тәсілін 

нақтылайды. 

Қарастырылатын тәсілге сәйкес шығармашылық ойлауды дамыту 

студенттің стандартты емес міндеттерді шешу кезінде өзінің ақыл-ой 

және практикалық қызметін дербес ұйымдастыруға дайындығын 

қалыптастыру процесі ретінде ұсынылуы мүмкін. Мұндай дайындық 

шығармашылық қызметтегі дамыған уәждемеден (ынталылық деңгей), 

міндеттерді шешуді саналы түрде жүзеге асыра білу (эвристикалық деңгей) 

және теориялық және практикалық проблемалардың үлкен шеңберін шешуде 

(креативтілік деңгей) орын алуға қабілетті жоғары деңгейдегі кең, 

жылжымалы білім жүйесінің болуы есебінен қалыптасады. 

Осылайша, шығармашылық ойлаудың ішкі психологиялық моделі 

аталған үш компонентті қамтиды. Олар өзара тығыз байланысты, өзара 

шартталған және шығармашылық ойлаудың жұмыс істеуі мен дамуының 

негізгі компоненттерін (өзіндік «жасушаны») құрайды. 

Зерттеу бізге келесі қорытынды жасауға мүмкіндік береді: оқу 

материалының мазмұнын арнайы құру, білімнің қажетті сапасына жету сәтіне 

дейін оны меңгеру логикасын сақтау, танымның репродуктивті және өнімді 

формаларын икемді қолдану есебінен білімнің сапалық сипаттамаларын 

жоғары  деңгейлерге айтарлықтай жылжытуға қол жеткізуге болады. Алайда, 

бұл үшін студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда  үш компонент: 

мотивациялық-құндылықты, интеллектуалдық-танымдық және іс-әрекеттік-

рефлексивтік жетекші рөлге ие болуы тиіс. Сонымен қатар, оқу процесінде 

дидактикалық құралдармен шығармашылық ойлауды дамытуда макротәсілді 

жүзеге асыруда студенттердің тұлғалық және типологиялық ерекшеліктеріне 

бағдар беру қажет.  

Осыған сәйкес студенттің шығармашылық ойдауын дамытудың 

психологиялық-педагогикалық негізгі шарттарының бірі педагогикалық 

құралдарды тиімді қолдану болып табылады. Ол туралы келесі 2.3 

параграфында  жан-жақты мазмұндалады.  

 

 

2.3  Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда 

педагогикалық құралдарды тиімді қолдану 

Бұл параграфтың мақсаты студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамытудың психологиялық-аедагогикалық шарты тұрғысынан тиімді болатын 

педагогикалық құралдар кешенін сипаттау болып табылады. 

Анықтамалық және педагогикалық әдебиеттерде берілген «құрал» және 

«педагогикалық құралдар» ұғымдарының қандай анықтамалары бар екенін 

қарастырайық. С.И.Ожеговтың  түсіндірме сөздігінде «құрал» ұғымына 

былайша түсінік береді»: 
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1) бір нәрсеге жету үшін әдіс, әрекет ету тәсілі; 

2) қандай да бір қызметті жүзеге асыруға арналған құрал (зат, құралдар 

жиынтығы) [676].   

Педагогикалық сөздікте «педагогикалық құралдар» ұғымы 

педагогикалық процесті ұйымдастыруға, оны жүзеге асыруға арналған және 

оқушылардың даму функцияларын орындайтын материалдық объектілер және 

рухани мәдениет пәндері; педагогикалық процесті пәндік қолдау, сондай-ақ 

тәрбиеленушілер қатысатын еңбек, ойын, оқу, қарым-қатынас, таным сияқты 

әртүрлі іс-әрекет ретінде түсіндіріледі» [135, б.173].  Бұл анықтамада тұтас 

педагогикалық үдерісті, яғни оқыту және тәрбиелеу процесі кеңінен қамтыла 

түсіндірілген. Педагогикалық әдебиетте оқыту құралдары көп зерттелген және 

сипатталған. 

Кәсіптік білім беру сөздігінде оқыту құралдары деп «оқу-тәрбие 

процесінде оқу ақпаратын тасымалдаушы, оқушылардың танымдық іс-

әрекетін ұйымдастыру және осы қызметті басқару ретінде пайдаланылатын 

материалдық және табиғи объектілер» түсіндіріледі [207, б. 321]. 

П.И.Пидкасистый, С.Д.Смирнов  мұғалім мен оқушылардың білімді 

меңгеру үшін қолданатын материалдық немесе идеалдық нысанды оқыту 

құралы деп түсіндіреді [196, б.225]. 

Оқыту құралдарын екі үлкен топқа бөлуге болады: ақпарат көздері және 

оқу материалын меңгерту құралы. Сонда оқу құралдары оқу материалының 

мазмұнын меңгеру, оқушыларды дамыту және тәрбиелеу үшін оқу 

ақпаратының көзі мен құралдары (жеке құралдар) болып табылатын барлық 

объектілер мен процестер (материалдық және материалданған) деп аталады. 

Оқытудың барлық құралдары материалдық және идеалды деп бөлінеді. 

Материалдық құралдарға оқулықтар, оқу құралдары, дидактикалық материалдар, 

алғашқы дереккөздер, тест материалдары, көрнекілік құралдарының үлгілері, 

оқытудың компьютерлік-техникалық құралдары, зертханалық жабдықтар жатады 

[225, б. 86].  

Оқытудың идеалды құралдарына - тіл (ауызша сөйлеу); хат (жазбаша 

сөйлеу); түрлі пәндердің шартты белгілер жүйесі (ноталық грамота, 

математикалық аппарат және т. б.); мәдениеттің немесе өнер туындыларының 

жетістіктері (кескіндеме, музыка, әдебиет); көрнекілік құралдары (схемалар, 

суреттер, сызбалар, диаграммалар, фото және т. б.); оқу компьютерлік 

бағдарламалары; ұйымдастырушылық тұрғыдан мұғалімнің іс-әрекетін, оның 

біліктілігі мен ішкі мәдениетінің деңгейін үйлестіретін; оқу қызметін 

ұйымдастырудың әдістері мен формалары, білім беру мекемесіндегі бар барлық 

оқыту жүйесі жатады. 

Оқу құралдарын материалдық және идеалды деп бөлу біздің көзқарасымыз 

бойынша, қызықты және негізделген болып табылады. Бірақ материалдық және 

идеалды оқыту құралдары бір-бірін толықтырып және қолдай отырып бірге 

пайдаланылғанда ғана оқыту тиімді болады. 

Материалдық және идеалды оқыту құралдарының арасында нақты шекара 

жоқ. Ой немесе сурет материалдық формаға ауыстырылуы мүмкін.  
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Оқу құралы білім беру жүйесіндегі негізгі буын мазмұны саналады. Оқу іс-

әрекетін ұйымдастыру әдістері, формалары және баланы оқыту, тәрбиелеу мен 

дамытудың барлық процесі қойылатын ядро болып табылады. Білім беру 

мазмұны жүйе элементтерінің белгілі бір өзара әрекеттесуін талап ететін білімді 

меңгеру тәсілін анықтайды және оқыту құралдарының құрамы мен өзара 

байланысын анықтайды. 

Білім беру мазмұны үш деңгейде қалыптасады. 

Педагогке бірінші және жақын деңгей – оқу сабағы. Ұсынылған тақырып 

пен материал көлеміне сүйене отырып, педагог сабақты өзі құрастырады. Ол осы 

оқу сабағының тақырыбына кіретін және көлемі оқулықта мазмұндалған 

материалға және ұсынылған жаттығулар жиынтығына тең болатын білім 

мазмұнын барынша толық баяндауға тырысады. 

Екінші деңгей – оқу пәні. 

Үшінші деңгей – барлық мазмұнды қамтитын барлық процесс, яғни оқу 

пәндері, олардың саны мен олардың әрқайсысына бөлінген сағат көлемі. 

Әрбір деңгейде білім беру мазмұнының тек осы деңгейге тән өзіндік 

ерекшеліктері болады. Бірақ егер әрбір деңгейде өзінің ерекше мазмұны болса, 

онда оларды игеру құралдары да  ерекшеліктерге ие болуы тиіс. Білім беру 

мазмұнының модификациясына қарай әрбір деңгейде оқыту құралдары да 

өзгереді. 

С.Д.Смирнов бірінші деңгейдегі оқыту құралдарына педагогтің оқу 

сабақтарын ұйымдастыру және өткізу үшін пайдалануы мүмкін құралдарды 

жатқызады. Екінші деңгейдегі оқыту құралдарына ол қандай да бір оқу пәнін 

қажетті деңгейде оқытуды ұйымдастыруға және өткізуге мүмкіндік беретін 

құралдарды жатқызады. «Жалпы білім беру үдерісін ұйымдастыру үшін 

оқылатын пәндерді, олардың өзара қарым-қатынасы мен өзара байланысын 

анықтайтын құралдардың тұтас жүйесі қажет». Осылайша, ол оқыту 

құралдарының үш деңгейлі жүйесін құрады [196]. 

Оқыту құралдарының деңгейлік жүйесі тұрғысынан «Оқыту құралдары» 

ұғымын тар және кең мағынада түсіндіруге және қолдануға болады. Біздің 

зерттеу  жұмысымызда да оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу деңгейіне 

«Оқыту құралдары» ұғымын қолданамыз (Кесте -7). 
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Кесте 7 -  Психологиялық-педагогикалық пәндердің оқу сабақтарында 

қолданылатын оқыту құралдары 

 

Идеалды оқыту құралдары Материалдық оқыту 

құралдары 

 - ауызша және жазбаша сөйлеуде 

қолданылатын белгілердің тілдік жүйелері; 

 - өнер туындылары және өзге де мәдениет 

жетістіктері; 

 - көрнекілік құралдары; 

 - сабақ тақырыбы бойынша компьютерлік оқу 

бағдарламалары; 

 - мұғалімнің ұйымдастырушылық- 

үйлестірушілік қызметі; 

 - мұғалімнің ішкі мәдениеті мен біліктілік 

деңгейі; 

 - оқу сабағында оқу қызметін ұйымдастыру 

формалары. 

 - оқулықтан бөлек 

мәтіндер; 

 - оқу құралдары мен 

кітаптар; 

 - оқулықтан бөлек 

тапсырмалар, 

дидактикалық 

материалдар; 

 - тест материалы; 

 - оқытудың 

компьютерлік, 

техникалық құралдары;  

- мобильдік құрылғылар 

және т.б. 

  

Біз педагогикалық құралдар оқушының зияткерлік және эмоциялық ойлау 

саласына әсер етуі тиіс деп есептейміз. Сол кезде ғана олар студенттің 

дүниетанымының бір бөлігі ретінде шығармашылық ойлауды дамытуды 

қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, олар кешенді түрде пайдаланылуы тиіс. 

Біз шығармашылық ойлаудың дамуын психологиялық-педагогикалық пәндер 

мысалында дүниетанымның бір бөлігі ретінде қарастырамыз, тарихи 

дереккөздерді, философиялық шығармаларды және т. б. қамтитын құжаттық 

материалдарды пайдаланамыз. 

Құжаттық материалдардың ішінде тарихи құжаттардың маңызы ерекше. 

Олар – өткеннің тікелей ескерткіштері және осыған байланысты сендірушілік 

пен дәлелге ие. Құжат дәуірдің реңін сезінуге мүмкіндік береді, өткеннің 

жарқын бейнесін жасауға көмектеседі, студенттердің қиялын дамытуға жағдай 

жасайды, жекелеген оқиғаларды жаңғырту мүмкіндігін азайтады. 

Құжаттармен жұмыс істеу ойлануға, пайымдауға, ақпарат алуға үйретеді. 

Құжаттар маңызды фактілерді, ұғымдарды, қоғамдық дамудың заңдылықтарын 

меңгеруге ықпал етеді, студенттердің нанымдарын қалыптастырады. Деректі 

материалдарды қолдану студенттердің ой-өрісін жандандырады, өткен және 

қазіргі заман оқиғаларын қарастыруда талдау мен синтездеуді үйретеді. 

Құжаттарды өз бетінше талдау студенттерді зерттеу жұмысының 

қарапайым дағдыларымен қаруландырады, тарихи деректерді сыни тұрғыдан 

ойлауға үйретеді. 

Ол құжат материалдарын оқу сабақтарына енгізуді және оқушылардың 

құжат мәтінімен жұмысын ұйымдастыруды көздейді. 
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Мәселен, «Білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық 

құжаттамалар» пәні бойынша құжаттар және дереккөздермен жұмыс істеу 

тәсілдерінің алуан түрлілігін ашатын әдістемелік ұсынымдар бар. 

Педагогикалық әдебиетте осындай жұмысты ұйымдастыру құралы ретінде 

оқушылардың танымдық дербестігін арттырудағы құжаттың рөлі туралы 

мәселелер кеңінен баяндалады. Оқытудағы зерттеу принципі И.Я.Лернердің 

және Г. Дайри жұмыстарында қарастырылды [152, 95].  

Онда оқушыларды заманауи салыстырмалы-теориялық  әдістермен, 

қоғамдық құбылыстар мен процестерді өз бетінше танып білу тәсілдерімен 

таныстыру қажеттілігі туралы ой дамыды. Оқытудағы зерттеу принципі ұғымын 

тұжырымдай отырып, И.Я Лернер: «... мұғалім басшылығымен оқушының 

әдеби, заттай ескерткіштерді, сондай-ақ нақты өмірдегі тарихи фактілер мен 

құбылыстарды өз бетінше талдау және түсіндіру тарих ғылымы әдістерінің 

көмегімен дағды мен іскерлікке ие болады», деп жазды [152, б.101].  

Автор бірінші жоспарға құжаттың мәнін ойлауды, танымдық 

қызығушылықты, шығармашылықты дамыту құралы ретінде көрсетеді, 

құжаттармен жұмыс істеу формаларын қарастырады, оқушыларды мәтінді 

мұқият оқуға және оны толық талдауға үйрету міндетін қояды. 

Автор құжаттардың негізгі мазмұнын қайта болжауға ғана емес, әдеби 

ескерткіштер авторларының ойына талдау жасауды талап ету қажеттігі туралы 

әділ тұжырым жасайды. Автор оқушыларды тарихи және қазіргі заманғы 

құбылыстарды зерттеудің кейбір логикалық әдістерімен таныстыруға мүмкіндік 

беретін құжаттарды талдау кезіндегі сұрақтардың типологиясын әзірледі. 

 «Кәсіптік білім» сөздігінде мынадай анықтама беріледі: «Оқу құралы- 

ресми бекітілген, оқулықты ішінара немесе толық алмастыратын немесе 

толықтыратын оқу басылымы»  [ 207, б. 353].  Бұл анықтама «оқу құралы» 

ұғымын толық ашпайды, ол оқу құралының құрылымы мен талаптарын 

көрсетпейді. 

В.П.Беспалько бойынша, оқу құралы – педагогикалық жүйенің ақпараттық 

моделі. Неге педагогикалық жүйе моделі? Өйткені педагогикалық процесс 

басқарудың белгілі бір жүйесі – педагогикалық жүйе шеңберінде, ал оқу 

құралында осы жүйенің жеке жақтары мен қасиеттері көрсетілген, демек, ол оның 

моделі болып табылады. В. П. Беспалько бойынша, оқу құралының нақты және 

толық анықтамасы былай беріледі: «Оқу құралы – бұл педагогикалық процесті 

басқаруды автоматтандыруға арналған кейбір педагогикалық жүйенің 

ақпараттық үлгісі болып табылатын педагогикалық үдерісті басқаруды 

автоматтандыруға арналған құрал» [ 31, б.171].  

Оқу құралында педагогикалық жүйенің жалпы құрылымы көрсетіледі: 

- алдымен педагогикалық жүйенің жұмыс істеу мақсаттары анықталып, 

оқу құралының көмегімен қалпына келтірілетін болады.; 

- содан кейін оқыту мазмұнын сипаттау және оқыту мазмұнын іріктеу 

орындалады, ол оқыту мақсатына сәйкес жүзеге асырылады; 

- келесі кезең дидактикалық үдерістерді таңдау және әзірлеу болып 

табылады: оқулықтан оқушылардың танымдық іс-әрекетінің белгілі бір 
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жүйесін таңдау және тапсырма беру және осы қызметті басқаруды қамтамасыз 

ету; 

 - оқу құралын құрудағы қорытынды кезең оқытудың 

ұйымдастырушылық түрлерін анықтау болып табылады [31]. 

С.Баишев атындағы Ақтөбе университетінің оқытушылары әзірлеген оқу 

құралдарының құрылымы студенттердің танымдық іс-әрекетін басқару 

алгоритмі мен жұмыс істеу алгоритмін көрсетеді. Жалпы пәнге, сондай-ақ әрбір 

оқу элементіне диагностикалық мақсаттар қойылды; барлық дидактикалық цикл 

білім алушылардың оқу іс-әрекетінің бағдарлы, атқарушы және бақылау 

кезеңдерін қамтиды. 

Оқу элементтерінің құрылымы мен саны «логикалық құрылым» түрінде 

берілген, ол тек оқу элементтерін зерттеу жүйелілігін ғана емес, сонымен қатар 

жекелеген оқу элементтері мен модульдік блоктар арасындағы пәнаралық 

байланысты да көрсетеді. Оқу материалы ақпаратты алгоритмдік мазмұндау 

түрінде берілген. Негізгі ұғымдардың тұжырымдамасынан кейін осы 

ұғымдарды қолдану жөніндегі іс-әрекеттердің нақты, толық және дәйекті 

сипаттамасы практикалық міндеттерді шешуге келтіріледі. 

Оқу құралы әрбір оқу элементі бойынша өзін-өзі тексеру үшін тест 

тапсырмаларымен жабдықталған. 

Біз сипаттаған ақпараттық көздермен жұмыс істеу оқушылардың ойлау 

қабілетін дамытуға ықпал етеді, себебі тұлғаның зияткерлік саласына әсер етеді. 

Бірақ дүниетанымның бір бөлігі ретінде шығармашылық ойлауды дамыту үшін 

тұлғаның эмоциялық саласына әсер етудің маңызы зор. Тұлғаның 

эмоционалдық саласына әсер ететін педагогикалық құрал ретінде біз өнер 

туындыларын пайдалануды ұсынамыз. 

Т.В.Щуртакова суретшінің санасында пайда болған және көркем 

шығармада елеулі көрініс тапқан алғашқы көркем түрі мен екінші рет көркем 

шығармалардың сахналық орындауда мәнерлеп оқушымен, актермен, 

пианистпен және т. б. пайда болған, яғни көркем бейнені көпшілік алдында 

оқығанда пайда болған айырмашылықты көрсетеді [259].  

Өнертануда бұл айырмашылық әдетте жүргізілмейді, бірақ педагогикалық 

мақсаттарда ол қажет, өйткені дүниетанымды өнер құралдарымен қалыптастыру 

әдістері бірдей болмайды. Дүниетаным суретшінің болмыс құбылыстарын 

қабылдауынан бастап және студенттің көркем шығарманы ұғындыруынан 

бастап бүкіл көркемдік үрдіске енеді. Суретші субъективті фактордың белсенді 

ықпалында өмір құбылыстарын ұғына отырып, өзінің әлемге теориялық және 

практикалық көзқарасы негізінде, яғни өзінің дүниетанымы негізінде түсінеді. 

Көркем бейнені қалыптастыра отырып, суретші өзінің дүниетанымын, 

көзқарастары мен нанымдарын іске асырады [259, б. 45].  

Көркем бейнеде адамдардың философиялық, экономикалық, атеистік 

немесе діни наным-сенімдерінің әртүрлі аспектілі жүйесі көрініс табуы мүмкін. 

Демек, өнер туындылары арқылы адамдардың әртүрлі көзқарастарын 

қалыптастыруға болады, бұл өнердің кең мүмкіндіктерін көрсетеді. 
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Оқытудың техникалық құралдары жарықтылықты, эмоционалдық, 

мәнерлілікті, серпінділікті күшейтеді. Біздің ойымызша, мұндай құралдарға 

дыбыстық құралдар мен экрандық-дыбыстық құралдар жатады. 

Дыбыстық құралдар ең жиі қолданылатын оқытудың техникалық 

құралдары (ОТҚ) деп санауға болады. Мұндай құралдарға магниттік 

пленкадағы, лазерлік дискідегі жазбалар жатады. 

К.Г. Коджаспирова мен К.В. Петров аудиожазбалардың келесі түрлерін 

атап көрсетеді: құжаттық дыбыс жазбалары, тақырыптық дыбыстық құралдар, 

табиғи дыбыстардың жазбалары, оқу сабағында студенттердің өзіндік қызметін 

ұйымдастыру үшін дыбыс жазбалары [136, б. 75].  

Көзқарасты қалыптастыру мақсатында келесі аудиожазбалар түрлері: 

деректі дыбыс жазу, тақырыптық дыбыстық құралдар, музыкалық 

шығармаларды жазу ең үлкен әсер етеді. Құжаттық дыбыс жазбалары 

жазушылардың дауыстарының жазбаларын, тарихи фоноқұжаттарды, саяси 

қайраткерлердің, ғалымдардың сөздерін, оқиғаны көрген адамдардың немесе 

қатысушылардың әңгімелерін қамтиды. Олар студенттерге тарихи шындыққа 

тереңірек енуге, оны нақтылауға және нақты бейнелерді жасауға көмектеседі. 

Студенттерде терең эмоционалдық пікір, терең ойлану, бағалау, тәжірибе 

тудырады, ал бұл факторлар адамның наным-сенімдерін қалыптастырады. 

Музыкалық шығармаларды жазу уақыт атмосферасына енгізетін, көңіл-

күйді арттыратын, жалпы эмоционалды фонды жасайтын, жұмыс қабілетін 

және шығармашылық ойлауды ынталандыратын тарихи фон жасауға 

көмектеседі. 

Мұның бәрі экрандық-дыбыстық құралдарды, бейнекамераны пайдалана 

отырып  кинофрагменттер немесе кинофильмдердің пленкасына жазып алуға, 

өзіндік бейнефильмдер түсіруге, қызықты адаммен кездесуді, оқиғалар туралы 

жедел репортаж жасауға, телебағдарламаларды, диакадрларды, 

кодотранспаранттардың бейнелерін, фондық жазбаларды, картаны, кестелерді, 

сызбаларды, тірі және жансыз табиғаттың кез келген объектілерін көрсетуге 

болады. 

Дайындалған бейнефильмді оқытушы оқу сабағында толық көрсете алады 

немесе студенттер назар аудару үшін көруді тоқтата алады, жазбаларды немесе 

қандай да бір тапсырманы орындай алады. Бейне жазбаларды қолдану арқылы 

сабақ барысында оқытушы мен студенттер арасында кері байланыс сақталады. 

Бейнежазбаларды білімді нақтылау және жинақтау, дәлелдеу дағдыларын 

қалыптастыру, студенттердің жауаптарын талдау, білімді бақылау үшін оқу 

сабағында бірнеше рет қайталауға болады. Студенттер өзін-өзі талдау, өзін-өзі 

түзету, жауабын қайта жазу, сөз сөйлеу, хабарламалар және т. б. үшін оларды 

бірнеше рет жеке көре алады. Өзін-өзі жазу және ойнату процесін басқарудың 

қарапайымдылығы студенттердің өзіндік жұмысының әр алуан түрлерін 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Бейнежазбаларды қолданудың дидактикалық мүмкіндіктері оның 

айналасында топтастырылған басқа оқыту құралдарымен оңай үйлеседі. 
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Оқу бейнетаспаларының көмегімен оқытушы проблемалық жағдай 

туғызып, студенттерге танымдық немесе шығармашылық тапсырма шарттарын 

хабарлай алады. 

Оқу фильмін әзірлеу және түсіру студенттердің ұжымдық өзіндік 

шығармашылық жұмысының құралы бола алады. Бұл бүкіл топтың 

қызығушылығын тудырып қана қоймай, оны ұжымдық шығармашылық іске 

айналдыруға мүмкіндік береді, онда студенттердің жекелеген топтарының 

мүдделері мен мүмкіндіктері және әрбір тәрбиеленушінің жеке қажеттіліктері 

мен мүдделері ескерілетін болады. Оқытудың техникалық құралдары оқу 

сабақтарын өткізу деңгейін арттыратын оқытудың педагогикалық құралдары 

болып табылады, бірақ бүгінгі күні анағұрлым жетілдірілген техникалық 

құралдар бар. 

2007  ж. қабылданған  ҚР «Білім туралы» Заңында Білім беру мазмұны 

қоғамның жалпы және кәсіби мәдениетінің барабар әлемдік деңгейін 

қамтамасыз етуі тиіс, білім алушыда қазіргі білім деңгейі мен білім беру 

бағдарламасының деңгейіне барабар әлем картинасының қалыптасуы, тұлғаның 

әлемдік мәдениетке кірігуі туралы айтылған  [ ??? ]. Бұл талаптар оқу процесіне 

жаңа ақпараттық технологияларды - есептеу және ақпараттық техниканы және 

арнайы бағдарламалық және әдістемелік қамтамасыз етуді қолдануға 

негізделген оқыту, тәрбиелеу, ғылыми зерттеулер мен басқару 

технологияларын енгізу қажеттілігін талап етеді. 

Компьютерлік технологияларды кеңінен енгізу қарқынды 

ақпараттандырылған оқытудың заманауи тұжырымдамасына сәйкес келеді, ол 

бір материалды бірнеше оқыту құралдарымен таныстырады, олардың 

әрқайсысы өзінің дидактикалық мүмкіндіктері бар. 

Оқытушы осы мүмкіндіктерді білуі, оқу материалын әртүрлі оқыту 

құралдары бойынша бөле білуі, олардың ішінен қойылған дидактикалық 

міндеттерді шешуге арналған жиынтықты қалыптастыруы тиіс. 

Оқу үрдісінде компьютерді қолданудың психологиялық, педагогикалық 

және әдістемелік аспектілері Е.Бидайбеков, К.Беркімбаев, Д.Исабаева, 

Н.Исабеков және т.б. жұмыстарында кеңінен зерттелген. 

Алайда, компьютерді оқытушының көмекші құралы ретінде әдебиетте 

дәрістік материалды ұсынуда қолдану мәселесі өте аз қарастырылған, 

компьютерді қолдану әдістемелері ескірген аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз етуге негізделгенін атап өткен жөн. Мұның осы жылда пандемия 

уақытында білім алшырдың онлайн тртібінде қашықтан оқыту кезеңінде 

қарқынды байқалды.  

Қазіргі заманғы оқыту құралдары білім беруді ақпараттандыру 

тұжырымдамасына сәйкес келуі тиіс. Оқытудың жаңа ақпараттық 

технологияларына арналған әдеби көздерде ақпараттың негізгі терминдерінің 

әртүрлі анықтамалары беріледі. 

Бізді қызықтыратын терминдерді толық түсіндіру Е.Бидайбековтың 

жұмыстарында берілген деп санаймыз, онда ақпараттандыру деп есептеу 

техникасы мен байланыс құралдарын, ақпараттық технологияларды, сондай-ақ 
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тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, ақпаратты мақсатты 

өңдеуге байланысты процестер мен құбылыстар жиынтығы ретінде 

түсіндіріледі [  ]. 

Педагогикаға қатысты білім беруді ақпараттандыру туралы мәселе 

туындайды, біз білім беру процесіне әлемдік қоғамдастықтың талаптарына 

сәйкес келетін ақпараттық технологияларды енгізуді, есептеу және ақпараттық 

техниканы кеңінен қолдану негізінде мамандардың жалпы білім беру және 

кәсіби даярлығының сапасын арттырудың қажеттілігін түсінеміз. 

Білім беруді ақпараттандыруды қолданудың нақты нысандары мен 

тәсілдерін бөлу үшін "оқытудың компьютерлік құралдары" ұғымын пайдалану 

қажет. Алайда бұл ұғым нақтылауды талап етеді. Білім алушы оқу 

ақпараттарын тасымалдаушы-оқыту құралдарымен белсенді өзара іс-қимыл 

жасайтын қызмет субъектісі ретінде қарастырылуы тиіс екендігін ескеру 

қажет. Оларда оқытудың педагогикалық өңделген мазмұны шоғырланған. 

Дидактикалық міндетті шешу үшін пайдаланылуы мүмкін  оқыту 

құралдарының жиынтығын - оқу ақпаратының жүйесін қалыптастырады. 

Оқыту құралдары жиынтығының құрамдас бөлігі – оқытудың компьютерлік 

құралдары болып табылады, біз оларды осы заманғы есептеу техникасы 

(компьютерлік) базасында жұмыс істейтін бағдарламалық-аппараттық 

құралдар мен құрылғылардың, сондай-ақ оқу ақпаратымен ақпараттық алмасу 

құралдары мен жүйелерінің жиынтығы ретінде түсінеміз. 

Мультимедиялық кешенді оқытуға қатысты оқытудың компьютерлік 

құралдарының құрамын қарастырайық. 

Компьютерлік оқыту құралдары   Бағдарламалық құралдар 

Мультимедиа құралдарымен жабдықталған компьютерлерде нақты уақыт 

ауқымында динамикалық бейнелерді жасауға және өңдеуге болады. 

Мультимедиялық өнім мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: 

- - сапаның акустикалық әсерлері; 

- - визуалды динамикалық және ЗД әсері; 

- - акустикалық және визуалды әсерлерді пайдаланушының қалауы 

бойынша қарым-қатынас жасау үшін [ 136, б. 112].  

- Дидактикалық міндеттерді шешу барысында мультимедиялық кешеннің 

мүмкіндіктеріне әсер ететін мультимедиялық компьютердің негізгі 

элементтеріне мыналарды жатқызуға болады: 

- - процессор; 

- - деректерді сақтауға арналған құрылғы; 

- - жад элементтері; 

- - видеокарта (бейнеадаптер); 

- - дыбыстық карта; 

- - перифериялық құрылғылар. 

Соңғы уақытқа дейін ғылымның ерекше санаты ретінде тәрбиелеу 

құралдарының проблемасына, мысалы, оқыту мен тәрбиелеудің принциптері, 

әдістері, түрлері сияқты басқаларға қарағанда айтарлықтай аз көңіл бөлінді. 

Тәрбие құралдары туралы айтылған жағдайда, бұл ұғымның педагогика санаты 
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ретінде теориялық мәнін негіздеу тұрғысынан емес, тек сол немесе басқа 

объектіні құрал ретінде пайдалану мүмкіндігі мағынасында ғана кездесті. Атап 

айтқанда, 1968 ж. төрт томдық педагогикалық энциклопедияда бұл термин 

айтылмайды, бұл ұғым XX ғ. соңына дейін педагогика бойынша оқу 

құралдарында да арнайы қаралмаған. 

Алайда, соңғы онжылдықта ғалым-педагогтар тәрбие құралдарының мәнін 

ашуға, олардың әлеуметтік практиканың басқа да түрлерінде қолданылатын 

құралдармен салыстырғанда ерекшеліктерін көрсетуге жиі әрекет жасап келеді. 

Бұл ұғымға И.П.Пидкасистый редакторлығымен шыққан оқу құралдарында 

В.А.Сластенин, И.Ф.Харламов және т.б. еңбектерінде белгілі дәрежеде көңіл 

бөлінген. 

20 ғасырдың соңғы 30-40 жылдары тәрбие жұмысының тәжірибесінде 

мынадай мәселелер туындайды: толыққанды адам өмірін ұйымдастыру және 

қазіргі ақпараттық өрісте адамгершілік тұрпатты адам ретінде индивидтің 

дамуы. Бұл артық ақпаратты «бөлу» және адамгершілік тұрпатты адамның 

даралығын қалыптастыру үшін қажетті білімді меңгеру (міндетті түрде меңгеру) 

мәселесі – мәліметтердің қарапайым сомасы ретінде емес, дүниетанымның 

негізін құрайтын тұлғаның игілігі ретінде қарастырылады. 

Бұл жағдайда адам тәжірибесін қайта өңдеу, мәдениетті игеру үшін 

индивидтің пайдаланатын тәрбие құралдары туралы мәселе сөзсіз туындайды. 

С.Д. Ушинский қарым-қатынасты тәрбиелеу құралдарының бірі ретінде 

қарастырды. Рас, ол «қарым-қатынас» терминін пайдаланбады, ал баланың ата-

анасымен, мұғалімдермен, құрдастарымен қарым-қатынасын қарастыра 

отырып, оның мектеп және отбасылық өмірі туралы жазды [ 243, б. 230].  

ХХ ғ. ең ірі кеңестік педагогтары С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский және т.б. сондай-ақ, тәрбие құралы ретінде қарым-қатынасқа 

үлкен көңіл бөлді. Мәселен, Макаренконың мектептегі тәрбие мәселелері 

туралы дәрістерінің бірінде,  ұжымдағы қарым-қатынасқа, стильге  

бағытталған [163, б.107]. Егер кейінгі қырық жылда (40-50-60 жж. және тіпті 

70 жж.) педагогикалық әдебиетте қарым-қатынас туралы сөз болмаса, 80 және 

әсіресе 90 жж. қарым-қатынас феноменіне көп көңіл бөлінеді. 

Мысалы, М.И. Кондаков пен А.С.Вишняков редакциялығымен шыққан 

«Насихаттаушының қысқаша педагогикалық сөздігінде»  [139, б. 269]. қарым-

қатынас «адамдардың өзара қарым-қатынасы, олардың әрқайсысының өмір 

сүруі мен дамуының басты шарты мен тәсілі» ретінде сипатталады. 

1984 ж. А.В. Мудриктің «Қарым-қатынас оқушы тәрбиесінің факторы 

ретінде» кітабы шықты, ал В.А. Сластениннің «Педагогика»оқулығында қарым-

қатынасқа «Педагогикалық қарым-қатынас технологиясы және педагогикалық 

мақсатқа сай қарым-қатынас орнату» тарауы арналған. 

Адам өмірі оның ішінде, ең алдымен, қарым-қатынаста көрінеді. Өмірдің 

барлық алуан түрлілігі қарым-қатынастың шексіз алуан түрлілігіне әсер етеді. 

Талдауды жеңілдету, осы феноменді зерттеу үшін қарым-қатынастың 

барлық түрлерінің алуан түрлілігін ең бірінші адам өмірінің нысандарына сәйкес 

топтарға бөлуге болады: отбасында, мектепте, өндірісте, тұрмыстық сипаттағы 
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еркін қатынастар саласында (дүкен, ойын-сауық мекемесі және т. б.), 

компанияларда және өндірістік емес сипаттағы топтарда және т. б. қарым-

қатынас жасау. 

1) функционалдық-рөлдік (қарым-қатынастың осындай түрінің нәтижесі 

әлеуметтік рөлдердің ортақ тасымалдаушыларының күшін біріктіру болып 

табылады); 

2) тұлғалық (қарым-қатынас, эмоциялық байланыс, түсіну-бұл жағдайда 

қарым-қатынас нәтижесі); 

3) ақпараттық (ақпарат алмасу қарым-қатынастың басты мақсаты мен 

нәтижесін құрайды). 

Бірақ мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасын осы үлгілердің 

ешқайсысына жатқызуға болмайды: мұғалім мен оқушы – бұл әлеуметтік 

рөлдерді тасымалдаушылар, олардың қарым-қатынасы жеке сипатқа ие, 

олардың қарым-қатынас мазмұнының негізгі құрамдас бөлігі ақпарат алмасу 

болып табылады. 

Яғни, бұл қарым-қатынас осы үш түрдің кез келгеніне бірдей қатысты. 

Педагогикалық қарым-қатынастың кез келген жағдайы функционалдық-рөлдік 

қатынастармен сипатталады, жеке және ақпараттық сипатқа ие. Бұл қарым-

қатынастың басқа да көптеген жіктемелеріне тән: педагогикалық қарым-

қатынасты  бөлінген қандай да бір түрлерге жатқызу қиын немесе тіпті мүмкін 

емес. 

М.С.Каган қарым-қатынастың материалдық-практикалық, рухани-

ақпараттық және рухани түрлерін бөледі [121, б.256]. Дәстүрлі педагогикалық 

технологиялар ең жоғары дәрежеде қарым-қатынастың рухани-ақпараттық 

түріне сәйкес келеді. Алайда, мұғалімнің дамыта оқыту жағдайында 

оқушылармен қарым-қатынасы, жеке тұлғалық көзқарас негізінде тағы да осы 

жіктеме шеңберіне сәйкес келмейді. 

Шын мәнінде, мұғалімнің зерттеу сипатындағы зертханалық жұмыстарды 

орындау, шеберханадағы еңбек сабақтарында құрастыру және модельдеу, 

мектеп жанындағы учаскеде тәжірибе жүргізу барысында оқушылармен қарым-

қатынасын көрсетілген қарым-қатынастың қай түріне жатқызуға болады? Бұл 

жағдайда тәрбиеші мен тәрбиеленуші практикалық қызметпен айналысады, 

белгілі бір өзгермелі эмоционалдық атмосферада ақпарат алмасады, субъективті 

шығармашылық жағдайында бір нәрсе ойлап табады. Адамдардың өмір сүру 

жүйесіндегі қарым-қатынастың негізгі мақсаты-жеке тәжірибенің шектеулігін 

жеңу. 

Қарым-қатынас функциясын нақтылай отырып, зерттеушілер олардың 

әртүрлі санын атайды. Л.А.Карпенко оларды сегізден кем емес деп есептейді: 

байланыс, ақпараттық, ынталандыру, үйлестіру, түсіну,  мотивтік 

(әңгімелесушіде қажетті эмоционалдық күйзелістерді қоздыру және өзінді 

өзгерту), қарым-қатынасты орнату, ықпал ету [ 207, б. 244-246].  

М.С.Каган қарым-қатынас мақсаттарын талдауға сүйене отырып, қарым-

қатынастың негізгі функциялары: пәндік қызметке қызмет көрсету, қарым-

қатынас үшін қарым-қатынас (достық қарым-қатынас, рухани жақындықты 
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орнату), басқаның құндылықтарына тартылу және басқаны өз құндылықтарына 

тарту деп есептейді [121, б. 240-315].  

Педагогикалық тұрғыдан қарым-қатынас функциясын А.В.Мудрик толық 

және нәтижелі сипаттады. «Қарым-қатынас оқушыларды тәрбиелеудің авторы 

ретінде» кітабында  [175, б.75]. ол педагогикалық үдерісте қарым-қатынас төрт: 

нормативтік, танымдық, эмоциялық және өзекті функцияны орындайды деп 

бекітеді. (Бір маңызды жағдайды атап өтуге болады: басқа жіктемелермен 

салыстырғанда функциялар санының қысқаруы жалпы қарым-қатынасты 

орындайтын педагогикалық рөлдердің мәні мен мазмұнының азаюына әкеп 

соқпайды. Педагогикалық қарым-қатынастың бұл маңызды функциялары 

вербалды және вербалды емес құралдардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Педагогикалық қарым-қатынаста, оның басқа түрлеріндегі сияқты, 

педагогикалық қарым-қатынастың вербалды құралы-сөзінің рөлі зор. Оның 

көмегімен мұғалім түсіндіреді және сұрайды, тәрбиеші сендіреді, бағыттайды 

және ынталандырады, ал тәрбиеленуші өзінің проблемалары, табыстары мен 

тілектері туралы хабарлайды. Ойдың тілдік безендіруінің байлығы, сөзді иелену 

еркіндігі, онда артық сөздер мен паразиттердің болмауы мұғалімге 

оқушылардың назарын қызықты материалға аудартуға мүмкіндік береді, қиын 

сөздерді түсінікті және ұғынықты түсіндіруге,  мақұлдауға және жария етуге 

қажетті сөзді уақытында табуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, сөз 

биологтардың айтуынша, мидың қызметін патологиялық деңгейге дейін 

өзгертуге қабілетті күшті физиологиялық фактор болып табылады. 

К.Д.Ушинский, СТ.Шацкий, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский 

тәрбиешілердің (мұғалімдер, ата-аналар және т. б.) жұмысында сөздің рөліне 

үлкен мән берді. Өз ойын дұрыс және әдемі жеткізе білу және оқушыларды 

үйрету – педагогикалық қарым-қатынастағы мұғалімнің маңызды міндеті [243, 

225, 165]. 

Отандық педагогикада педагогикалық қарым-қатынастың бейвербалды 

құралдарын пайдалану мәселесіне С.Т. Шацкий мен А.С.Макаренко  көп көңіл 

бөлді. Олар тәрбиелеуде сөздің өзі ғана емес, сонымен қатар оның айтылуы да 

маңызды екенін көрсетті. С.Т. Шацкий мұғалімдердің назарын өз 

талаптарының мазмұны туралы ғана емес, сонымен қатар олардың ұсынылу 

түрі мен тонына да көңіл бөлу қажеттігіне аударды [165]. 

А.С. Макаренко 15-20 реңкті бір сөйлемді айтуды үйренген кезде ғана 

нағыз педагог болғанын айтты. Тәрбиешінің сыртқы келбетін, мінез-құлық 

мәнерін, сөйлеу интонациясын, мимика мен пантомимиканы 

тәрбиеленушілерге әсер етудің маңызды құралы ретінде қарастыра отырып, 

А.С. Макаренко мұғалімдерді арнайы педагогикалық техникамен оқыту қажет 

деп санады. 

А.В. Мудрик сөзден басқа педагогикалық қарым-қатынас құралдарының екі 

тобын қарастырады, олар: тактильді құралдар және кинесикалық тіл (ым-ишара, 

мимика, пантомимика). 

А.В.Кан-Калик педагогтардың оқушылармен қарым-қатынасының әртүрлі 

жағымсыз моделдерін атап көрсетті, атап айтқанда, қарым-қатынас – 
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қашықтық, қарым-қатынас – қорқыныш, қарым-қатынас – ойын ретінде [123, 

б.24-34].  Олардың мәнін түсіну тәрбиешіге өте кең таралған қателерді 

болдырмауға көмектеседі. 

Н.Е.Щуркова жемісті қарым-қатынастың келесі жалпы ережелерін 

қалыптастырады: 

- біз тәрбиеленушілермен біргеміз сезімін қалыптастыру; 

- балалармен жеке қарым-қатынас орнату; 

- олардың өздерінің орналасу орнын көрсету; 

- бірлескен қызметтің жарқын мақсаттарын көрсету; 

- тәрбиеленушінің мінез-құлқындағы оң нәтижелерді атап көрсету; 

- өз оқушыларына үнемі қызығушылық танытуы; 

- көмек көрсету және өтініш жасау [260].  

Егер оқыту үдерісіне ойын технологияларының элементтері енгізілсе, 

қарым-қатынас процесі белсендіріледі. Жеке тұлғаны қалыптастыруда, әсіресе 

басқа тәрбие құралдарымен салыстырғанда, ойынның нақты рөлін көрсету 

немесе негізделген баға беру оңай емес. Ойын жиі нәтиже алу үшін емес, іс-

әрекеттің өзі үшін, көңілді орындалатын іс-әрекет ретінде анықталады. 

Сөздіктердегі ойынның анықтамаларында дәл осындай мағынасы бар: «ойын – 

белгілі ережелер бойынша орнатылған ермек; ойнау – әзілдесу, көңіл көтеру, 

уақытты өткізу, көңілсіздіктен, бос жүруден арылу»  [ 93, б. 6-7]; «ойнау – сергу, 

көңіл көтеру, әзілдесу»  [ 186, б. 218]; «... ойын – нәтижеге емес, үдерістің өзінде 

негізделген өнімсіз қызметтің түрі» [207, б. 480].  

Ойын туралы ойын теорияларында көрсетілген: ойын артық күш жұмсау 

ретінде (Спенсер), өнімді іс-әрекетті орындауға дайындық ретінде (Грос), 

неғұрлым маңызды істердегі демалыс ретінде (Штейнталь, Лацарус) және т.б. 

Бұл теориялармен бірге көптеген ойындардың, соның ішінде ересек 

адамдардың ойындарының мәні толық түсіндіріледі. Оларды талдай отырып, 

Г.В. Плеханов жеке тұлға тұрғысынан ойын утилитарлық қызметтен жоғары 

деген қорытындыға келді. Ол – еңбекке дайындық құралы, оны меңгеру 

мақсатында ересектердің іс-әрекетін көшіру. Тарихи тұрғыдан алғанда, ойын – 

баланың еңбегі [198, б. 65-77].  

Алайда, бұл ойын туралы түсінік бізді толығымен қанағаттандыра алмайды. 

Оның үстіне, оқушы ойынының басты «өнімі» – қандай да бір өзгеріс, 

қалыптасатын жеке қасиеттерді дамыту, жеке тұлғаның белгілі бір 

жаңашылдығы болып табылады. 

Рөлдік және сюжеттік, спорттық және т. б. ойындарда оқушылар ептілікке, 

күштілікке, ақылдылыққа, қайырымдылыққа, бірлесіп жұмыс істеуге, т.б. 

қабілетті бола алады. 

Осылайша, педагог пен психолог үшін ойын жалпы сөздіктер мен 

анықтамаларда көрінгеннен өзгеше сапада әрекет етеді, бұл – тәрбиеленушінің 

іс-әрекеті, оның мотиві, елестететін немесе нақты жағдайларда елестететін 

объектілермен үдеріс немесе іс-әрекет, шындықты тануға, игеруге және қайта 

құруға бағытталған және педагогикалық процесте тәрбие құралы ретінде 

пайдаланылатын іс-әрекет. Басқаша айтқанда, бұл – тәрбиелеу құралы, онда 



103 
 

педагог тәрбиеленушінің жеке тұлғасын қалыптастыру құралы ретінде оның 

еркін (ойын) қызметін елестетеді және нақты жағдайларда қолданады, жеке 

тұлғаның оң қасиеттерін дамытуға бағыттайды. 

С.Л. Рубинштейн ойын адамның қоршаған шындыққа нақты қарым-

қатынасының көрінісі болып табылады деп бекітті: «Адам ойынының мәні – 

шындыққа ұқсату қабілеті. Ойында алғаш рет көрінген адам қабілеті 

қалыптасады. Ойында бірінші рет баланың әлемге әсер ету қажеттілігі 

қалыптасады және көрінеді, бұл – ойынның негізгі, орталық және жалпы мәні» 

[219, б. 589].  

Я.А. Коменский сабақтағы ойынның рөлін өте жоғары бағалады. Шын 

мәнінде, ойын оқушыларды оқытуда белсендіруге, көңілсіздікті жеңуге, 

интеллектуалды және мінез-құлықтық тапсырмалардың шаблонды шешімінен 

алшақтауға, бастамашылық пен шығармашылықты ынталандыруға көмектеседі. 

М.В.Кларин шетелдік оқу практикасында кең тараған рөлдік оқу 

ойындарының (ойын-драматизация, гипотетикалық жағдайлардағы ойын-

модельдеу, ойындарды бағытталған дискуссиямен ұштастыру), имитациялық-

модельдік ойындардың (ойын-жаттығулар, ойын-иллюстрациялар, күрделі 

әлеуметтік контексте бірлескен шешімдер қабылдай отырып, күшейтілген 

рөлдік компоненті бар ойындар), сондай-ақ жаратылыстану-ғылыми және 

техникалық мәселелерді кешенді талдауды қамтамасыз ететін ойындардың және 

пікірталастардың («дөңгелек үстел», «сараптамалық топтың отырысы», 

«форум», «симпозиум») сипаттамасын береді. 

Ю.З.Гильбух сабақ-ойындарды,  іс-әрекеттің айқын мотивациясын, қатысу 

еріктілігі және ережелерге бағыну, нәтиженің белгісіздігін және әдеттегі 

сабақтармен салыстырғанда анағұрлым жоғары білім алуды, дамытуды және 

тәрбиелік нәтижеліліктің оң қасиеттерін сипаттайды [79]. Автор оларды оқу-

рөлдік және жарыстық деп бөледі. Біріншіден, қиялды барынша қосу тән. 

Оларды бірнеше түрге бөледі: 

1) оқушылардың белгілі рөлдік функцияларды-маскаларды қабылдауымен 

(«Тергеуді білгіштер жүргізеді», «Дөңгелек үстел», «Сот» және т. б. түрлері); 

2) ертегі сюжетін пайдалана отырып; 

3) қиялмен (мысалы, тарих бойынша сынақ-сабақта «Біз-альпинистер» 

биікті бағындыруымыз керек ойыны); 

4) іскерлік ойындар – көркем рөлдерді емес, кәсіби рөлдерді ойнатуға 

негізделген; кәсіби қызмет шарттары үлгілендіріледі. 

Шығармашылық ойлауды дамытатын сабақтардың ерекшеліктерінің бірі 

ойын және шығармашылық тәсілдерді қолдану болып табылады.  

«Педагогикалық шеберлік арсеналында ойын тәсілдері маңызды орын 

алады. Олардың ішінде оқушыларды әрекетке (эмоционалды-оң ұстаным жасау) 

және педагогикалық жағдайды шығармашылық, стандартты емес шешудің ең 

типтік тәсілдері бар. Кез келген педагогикалық ойын әдісі – балалар 

шығармашылығының нәтижесі» [70, б. 71]. Оқыту барысында әр алуан ойын 

түрлері қолданылады. Бірақ дидактикалық және сюжеттік-рөлдік ойындар өте 

маңызды [195].  
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Л.А. Венгер әр ойынның ерекшеліктерін атап көрсетеді. Осылайша, 

автордың пікірінше, сюжеттік-рөлдік ойын құрдастарымен қарым-қатынас 

жасай білу, олармен өз ой-пікірлерімен және ниеттерімен бөлісе білу 

қабілеттерін дамытады. 

Дидактикалық ойын – оқыту тәсілі, балаға білім беру, оның іскерліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру; дидактикалық ойында орындалатын іс-әрекеттерде 

ойын нәтижесіне қол жеткізу үшін әрқашан ережелерді сақтау қажет [61].  

Дидактикалық ойындағы іс-әрекет нәтижесі балалар үшін жарыс сипатына 

байланысты тартымды болады. «Ойын арқылы әлемді тану процесінде бала нені 

көретінін және қабылдайтынын қарапайым еліктеу деуге болмайды. Ол осы 

көріністерді біріктіріп, оларды шығармашылықпен ойнатады» [206 б.47]. 

Сабақтардағы ойындар әр оқушы қатыса алатын диалогті ұйымдастыруды 

қамтамасыз етеді, жаңа, стандартты емес жағдайларда пәндік білімдерді қолдану 

үшін жағдай жасайды, пәнаралық білім интеграциясына шығарады, 

оқушылардың ойлау іс-әрекеті мен эмоциясының белсенділігін арттыруға ықпал 

етеді. 

Шығармашылық ойлауды дамыту мақсатындағы сабақтардағы ойын – бұл 

оқыту үдерісіне үнемі қосылатын қарапайым ойын, олар: 

- викториналар, басқатырғыштар және т.б.; 

- ғылыми зертхана (тарихи құбылыстарды, олардың сипаттамаларын 

зерттеу, ғылыми эксперимент әдістемесін меңгеру); 

- ғылыми-зерттеу институтының конференциялары (қоғамдық 

құбылыстарды, процестерді, заңдарды, теорияларды терең және кеңінен 

зерттеу). 

Іскерлік ойынға дайындық кезінде оқушылар мыналарды жүзеге асырады: 

 - ақпаратты өз бетінше іздеу; 

 - қосымша ғылыми-көпшілік әдебиеттермен жұмыс істеуді үйренеді; 

 - қажетті суреттерді орындайды; 

 - ойын кезінде пайдаланылатын атқарылған жұмыстар туралы 

шығармашылық есептер дайындайды. 

Ойынға дайындық кезінде, сондай-ақ ойын барысында әр оқушы жаңа білім 

мен іс-қимылдарды шығармашылық іздеуге тартылады. Ол баламаларды 

таңдауды, шешімді интуитивті табуды, идеяларды үнемі жаңғыртуды, өз 

бетінше шешім қабылдауды талап еткен жағдайларда болады, яғни ол бүкіл оқу 

процесі барысында белсенді болады, өйткені оған алынған ақпаратты түсіну, 

оны қайта өңдеу және сапалы жаңа нәтиже алу үшін (проблемалар, кестелер, 

модельдер, жобалар...) шығармашылық ойлауды дамытуға ықпал етеді. 

В.В. Дрозина синоптикалық синтезді шығармашылықтың компоненті 

ретінде зерттей келе, шығармашылық дербестіктің қалыптасуы мен дамуына 

тікелей әсер ететін ойындарды бөліп көрсету орынды деп санайды. Бұл ойындар 

директорлық ойындар болып табылады [74]. Олар қаралып отырған процеске 

қалай әсер етеді? 

Қандай да бір мәселені шешу кезінде (проблемалар және т.б.) оқушы, 

әдетте, эмоциялық көріністердің аз ғана  әсерінде болады Бұл, ең алдымен, 
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шешімдер тыныш жағдайда, біреулердің тарапынан әсер етпестен 

қабылдануымен түсіндіріледі. Мұндай шешім сапасы оның дұрыстығын ғана 

бағалауға мүмкіндік береді, ал оқушының мінез-құлқына, моральдық, 

шығармашылық, психологиялық қасиеттердің көрініс табуына, қалыптастыру 

және дамыту тұрғысынан оларға дәйекті, мақсатты әсер ету мүмкін емес екенін 

көру мүмкін емес. 

Директориалды ойындардың пәрменділігі рөліне ие бола отырып, ойынға 

қатысушылар бір-бірімен өзара қарым-қатынасқа түседі: олардың 

көзқарастары сәйкес келуі мүмкін және сәйкес келмеуі мүмкін. Нәтижесінде 

табиғи эмоциялық шиеленіспен қатар өмір сүретін жағдай пайда болады, бұл 

біріншіден, қызығушылық тудырады (ынталандыру белсенді әрекет ете 

бастайды), екіншіден, оқушыларға өз білімін, эрудициясын және т.б. көрсетуге 

мүмкіндік береді, үшіншіден, ол ұжымда өз шығармашылығын көрсете білуге 

дағдыланады. Оқушыларда шығармашылық тұлғаға тән батыл, жеделдік, 

бастамашылық, белсенділік сияқты қасиеттер қалыптасады. 

Әрине, оқытуда ойындарды қолдану бірқатар проблемалар туғызады, ең 

алдымен, қарапайым оқу жұмысымен салыстырғанда ойынның оқыту 

тиімділігі аз, оның негізін білімді меңгеруге, ептілік пен дағдыны 

қалыптастыруға бағытталған оқушылардың арнайы іс-әрекетінің түрі ретінде 

оқу-жаттығу құрайды. Сонымен қатар, барлық мұғалімдер оқу ойындарымен 

жеткілікті дәрежеде таныс емес, ойын өткізуге арналған жабдықтар мен 

материалдар жетіспейді, оқушылардың жоғары белсенділігі, эмоционалдығы 

себебінен ойын барысында тәртіпті қамтамасыз ету мәселесі де маңызды болып 

табылады. Алайда, оқу мақсаттарын терең ойлау, оқу материалының мазмұнын 

негізді іріктеу және барлық оқушылардың ойынға жоғары деңгейде қатысуын 

қамтамасыз ету, негізгі рөлдерді тек қана оқу-жаттығуда  ғана емес, осы және 

басқа да мәселелерді жеңуге мүмкіндік береді. 

Соңғы онжылдықта баяу болса да, білім беру практикасына компьютерлік 

ойындар енгізіле бастады. Қазіргі уақытта көптеген сабақтарда компьютерді 

пайдалану  оқушылардың оқыту бағдарламалары бойынша жұмыс істейтін 

жағдайда да ойын элементтерін қосуға мүмкіндік береді. 

Сонымен, психологиялық-педагогикалық пәндер сабақтарында 

педагогикалық құралдарды пайдалану мәселесін қарастыра келе, біз 

төмендегідей тұжырымдар жасадық: 

• Педагогикалық құралдар оқушының зияткерлік және эмоциялық ойлау 

саласына әсер етуі тиіс. Сол кезде ғана олар студенттің дүниетанымының бір 

бөлігі ретінде шығармашылық ойлауды дамытуды қамтамасыз етеді. Сонымен 

қатар, олар кешенді түрде пайдаланылуы тиіс. 

• Педагогикалық құралдар оқушының интеллектуалдық және эмоциялық 

саласына әсер ететіндіктен, біз оқу құралдарын материалдық және идеалды 

деп бөлеміз. Бірақ материалдық және идеалд оқыту құралдары бір-бірін 

толықтыра және қолдай отырып бірге пайдаланылғанда, оқыту тиімді болып 

табылатынын ескеру қажет. 

• Тұтас педагогикалық процесс оқыту процесінің және тәрбие процесінің 
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біртұтастығы болып табылатыны туралы ережені негізге ала отырып, біз 

«педагогикалық құралдарды» білім беру процесін пәндік қолдауды 

(материалдық және идеалды құралдар), қарым-қатынас процесінде педагог 

пен студенттің қызметін және ойын технологияларының компоненттерін 

қамтитын кешен ретінде анықтаймыз. 

• Студенттердің дүниетанымының құрамдас бөлігі ретінде 

шығармашылық ойлауды тиімді дамыту үшін біз оқу сабағы деңгейінде 

педагогикалық құралдар кешенін ұсынамыз, оған келесі құрылымдық 

компоненттер кіреді: оқу құралының логикалық өзара байланысты блоктардан 

(қазіргі заманғы ақпарат блогынан, логикалық және шығармашылық 

тапсырмалар блогынан, диагностикалық блок-тестерден); құжаттық 

материалдардан; өнер құралдарынан; экрандық-дыбыстық құралдардан; 

мультимедиалық кешеннен; ойыннан; қарым-қатынастан тұрады.  
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3. СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУДЫҢ 

ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҰМЫСЫ 

 

3.1 Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың анықтау 

эксперименті 

Зерттеу мәселесі бойынша студенттердің шығармашылық ойлауы дамуының 

бастапқы деңгейін анықтау мақсатында студенттер мен оқытушылар арасында 

сауалнама жүргізілді. Біз Атырау қаласындағы Х. Досмухамедов атындағы Атырау 

университеті мен Ақтөбе қаласындағы С. Баишев атындағы Ақтөбе университетінің 

37 оқытушысынан олардың зерттелетін мәселеге деген көзқарасын білу, 

шығармашылық ойлауды меңгеру дәрежесін анықтау, сондай-ақ оны студенттерде 

дамыту ниетін анықтау мақсатында сауалнама жүргіздік (1-қосымша). 

«Маманның кәсіби қызметіндегі табыстылығы оның шығармашылық 

ойлауының даму деңгейіне байланысты ма?» деген сұраққа оқытушылардың 83,7%- 

ы айтарлықтай дәрежеде байланысты деп жауап берді, қалғандары да белгілі бір 

дәрежеде тәуелділікті растады. Алынған сұрақтардың бір бөлігі  олардың 

педагогикалық тәжірибесіне қатысты болды. Сауалнамаға қатысушылардың 68,2%-

ы студенттің шығармашылық ойлауының даму деңгейін орташа, 32,8%-ы төмен деп 

бағалады және де сұралғандардың барлығы дерлік  студенттің шығармашылық 

ойлауының даму деңгейі толық қанағаттандыра қоймайтындығын жасырмады. 

«Сіз сабақта студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту жұмыстарын 

жүргізесіз бе?» деген сұраққа (үнемі; кейде, қажет болған жағдайда; өте сирек; 

дамытпаймын, ол туралы  айқын түсінік жеткіліксіз) тек 5 (18,5%) оқытушы 

шығармашылық ойлауды қалыптастыруға үнемі көңіл бөлетінін, бірақ осы үдерісті 

дамытуда қолданатын барлық құралдардың тиімді бола бермейтіндігін атап өтті. 

Олардың дені  шығармашылыққа бейімді білім алушылардың жеке 

шығармашылығындағы шеберлікті дамытуға бағытталған. Тек үш оқытушы ғана бұл 

үшін студенттерді шығармашылық ойлауды дамыту субъектілеріне «аудару керек» 

деп атап өтті. Осылайша, оқытушылар студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың мақсатты түрде жүзеге асырылмағандығын растады. 

Сұрақтардың келесі бөлігі зерттелетін феноменнің қалыптасуының жеткіліксіз 

деңгейінің себептерін талдауға қатысты болды. ЖОО педагогтары екі түрлі 

себептерді атап өтті: ішкі (басым) және сыртқы. Олар ішкі себепке мыналарды 

жатқызды: өзіне, өз күшіне сенбеу (32,3%); өзінің күшті және әлсіз жақтарын нашар 

білу (16,7%); шығармашылық ойлауды дамытудың тәсілдері, әдістері мен 

құралдарын білмеу (33,9%). Сыртқы себептер: құрдастары тарапынан қолдаудың 

болмауы (47%); оны дамытуға арналған нақты шарттардың жоқтығы (33,9%); 

шығармашылық ойлау идеалының болмауы (16,7%); проблема бойынша қажетті 

әдебиеттердің жоқтығы (18,4%); сондай-ақ білім беру процесін репродуктивті 

қызмет түрлеріне бағдарлау. 

Сұрақтардың қорытынды бөлігі ЖОО-ның оқу үрдісіндегі студенттің 

шығармашылық ойлауының қалыптасу деңгейін арттыра алатын өзгерістерге 

қатысты болды. Шартты түрде олар төрт санатқа бөлініп, содан кейін 
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психологиялық-педагогикалық шарттарды айқындауға негіз болды. Ұсынылған 

алғашқы өзгерістер студенттің шығармашылық ойлауын дамытуға ынтасын 

арттыруға қатысты болды (ойлы студенттерді ынталандыру; «спорттық» 

бәсекелестік жағдай жасау; оқу процесіне өмірмен байланысты қызықты 

ақпараттарды енгізу). Екінші ұсыныстар оқыту әдістері мен формаларын 

өзгертуге, көптеген шығармашылық тапсырмалар мен проблемалық 

жағдаяттарды енгізуге қатысты болды. Жауаптардың үшінші санаты 

оқытушылар мен студенттер арасындағы өзара қарым-қатынастағы өзгерістерді 

қамтыды; соңында студенттер мен оқытушылардың өз іс-әрекетін талдауға, яғни 

рефлексияға бағытталды. 

Біз жеке тұлғалық даму мәселесі бойынша қандай материалдарға, атап айтқанда 

студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыру, оқу процесінде жүгінетінін 

анықтау мақсатында оқытушылар тобымен бірнеше жеке әңгімелесу өткіздік: 

оқытушылар сабақтарды қандай формада өткізуді қалайды; студенттермен жұмыста 

қандай оқыту әдістерін жиі қолданады? Барлық оқытушыларда құрылымы, мазмұны 

және шығармашылық ойлауды қалыптастыру әдістері туралы нақты және толық 

түсінік жоқ екені анықталды. Аяқталмаған ұсыныс әдістемесін пайдалана отырып, біз 

шығармашылық ойлаудың мәнін түсінудегі негізгі олқылықтарды анықтадық. 

Анықтамада мынадай қателіктер жіберілген: ұғымның түсініктемесі келтірілмеген 

(шығармашылық ойлау – бұл «шығармашылық ойлауға қабілеті», «адамның 

жаратылысқа байланысты ойлауы», «шығармашылық тұлғаға тән ойлау түрі»); 

шығармашылық ойлаудың бірнеше сипаттамасының біреуін ғана көрсету; тұлғалық 

бағыттылығын, мотивациясын және т.б. терістеу. 

Бұл бізді бірінші кезекте оқытушылар үшін шығармашылық ойлаудың мәнін 

және оны студенттерде дамыту тәсілдерін меңгеру және түсіну тұрғысынан 

бірқатар семинарлар мен дәрістер өткізу керек деген қорытындыға әкелді. 

Дәрістік сабақтарда психологиялық-педагогикалық әдебиеттерге талдау 

жасалып, оқытушылар осы мәселе бойынша жаңа жұмыстармен танысты. 

Семинарларда «Шығармашылық ойлау дегеніміз не? Қазіргі қоғамға 

шығармашылық ойлау қабілеті бар адамдар қажет пе? Шығармашылық ойлау 

жастар үшін құндылық бола ма? Неге бұл мәселеге деген қызығушылық өсіп 

келеді?» және т.б.сұрақтар көтерілді. Семинарлардың бір бөлігі шығармашылық 

ойлауды қалыптастырудың белгілі тәсілдерін меңгеруге арналған: миға шабуыл, 

эмпатия, эвристикалық сұрақтар әдістемесі және т.б. арналды. Оқытушылар 

жаңа әдістемелермен танысып қана қоймай, сонымен қатар өз тәжірибесінде 

олардың тиімділігі мен оқыту үдерісіне деген қызығушылықты арттыру 

қабілетіне көз жеткізді. Олар шығармашылық ойлауды қалыптастыруға 

бағытталған ашық сабақтарға қатысты. Бұл белгілі бір нәтиже берді: көптеген 

оқытушылар сабақта студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту қажет 

деген қорытындыға келді: біріншіден, мұны әртүрлі әдістермен жасау керек, 

екіншіден, бұл үдерісте оқытылатын пәндердің мазмұнын кеңінен қолдану 

керек, үшіншіден, студенттердің танымдық қызығушылығын арттыру қажет. 

Сауалнаманың келесі қадамы студенттерге арналды. Репрезентативтік 

материал алу мақсатында біз Атырау қаласындағы Х. Досмухамедов атындағы 



109 
 

Атырау университеті мен Ақтөбе қаласындағы С. Баишев атындағы Ақтөбе 

университетінің 103 студентінен сауалнама (2-қосымша), дәрістік және 

практикалық сабақтар талданды. Біз деректерді келесі параметрлер бойынша 

алдық: 

- студентті шығармашылық ойлауын дамытуға ұмтылдыру, бұл оның 

дамуының мотивациялық-құндылықты компонентінің сипаттамасы болды; 

- студенттердің шығармашылық ойлаудың мәні, оны дамыту тәсілдері туралы 

білімі интеллектуалды-танымдық компонентінің сипаттамасы болып табылды; 

- студенттердің проблемалық жағдаяттарды талдай білу, болжамдарды ұсыну 

және тексеру, жоспарлау және рефлексия жүргізу, мәселелерді шешудің жаңа 

тәсілін өз бетінше таба білуі – іс-әрекеттік-рефлексивтік компонентінің сипаттамасы 

саналды. 

Біз студенттердің ЖОО-да оқуға деген сыртқы мотивациясы жеңетінін немесе 

оның болмайтынын анықтадық. Шығармашылық ойлауды қалыптастыру үшін 

басты ынта болып табылатын ішкі мотивацияға жаңа және жеке өсуін қалыптастыру 

мүмкіндігі (14,8%); болашақта қызықты жұмысқа (10,2%) жатқызылды. 

Шығармашылық ойлаудың дамуының деңгейін студенттер басым көпшілігінде 

орташа немесе рұқсат етілген деп бағалайды және 56,1% - ы оларға қанағаттанады. 

Шығармашылық ойлауды дамытуға кедергі келтіретін себептер туралы 

сұраққа студенттердің 33,2% - ы олардың ішкі сипатын атап өтеді (жалқаулық, 

қызықсыз, уақыттың жетіспеуі); басқалары - мектепті (15,1%), ЖОО мен 

оқытушыларды  кінәлайды (28,9%), құрдастарынан қолдаудың жоқтығын 

айыптайды (6,4%); қалғандары – тәсілдер мен құралдарды білмеуден көреді. 

Сауалнама нәтижелері студенттердің шығармашылық ойлаудың мәні туралы 

білімдерін көрсетті. Мысалы: Шығармашылық – бұл «адамның туындысы», «жасау 

өнері», «жаңа нәрсе жасау», «іс-әрекеттің белгілі бір түрі» (әрі қарай түсіндірусіз); 

шығармашылық ойлау – бұл «шығармашылық ойлау қабілеті», «шығармашылық 

тұлғаға тән ойлау түрі». Сауалнамаға қатысқандардың 46,9%-ы оның іс-әрекеттік 

сипатын; 28 %-ы оның жаңалығы мен бірегейлігін; 27,9%-шығармашылық 

үдерісіндегі дербестіктің маңыздылығын атап өтті (шығармашылық – бұл 

«адамның өзін көрсетуі», «рухани қанағаттану әкелетін заттарды жасау», «жеке 

адамды жетілдіру процесі», «өзін-өзі көрсету еркіндігі», «өзінің жеке басының 

қабілеті», «адам жанының жай-күйі»); 6,3%-ы жаңа, сондай-ақ арнайы 

(шығармашылық) іскерлікті жасауға ниет қажет деп есептейді. 

Сондай-ақ, сұраққа жауап бергендер шығармашылық ойлау туралы 

сұраққа оның бір компонентін ғана көрсетті, осыған сүйене отырып, біз 

жауаптарды бірнеше топқа бөлдік: 

шығармашылық  іскерлікке қажеттілік  (міндетті стандартты емес  шешімді 

табу, әрбір  мәселеге  мән  беру,  өз  іс-әрекеттері  мен   ұсыныстарын    а 

лдын  ала  болжай білу, пәнді әр жағынан көре білу) / 18,9 %/; 

1) адамның жеке басының сапасы (интеллектуалдық белсенділік; зеректік; адамның 

өзін-өзі таңқалдыра білу қабілеті;  адамның өзіндік, дербестік белгісі) / 18,1 %/; 

2) танымдық-шығармашылық мотивтерді бөлу / 10,1 %/; 

3) құндылықты  қарым-қатынас  (мейірімді қиял,  жоғары адамгершілік ойлау, басқа 
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адамдардың өмірінде орын алатын нәрсе, көптеген эмоциялар тудыратын жаңа ойлаудың 

түрі) / 5,3 % /. 

Айта кетейік, сауалнамаға қатысқандардың 8,8%-ы шығармашылық ойлауды 

адамның ойлауымен байланыстырды, ал 16,9%-ы «студент де адам» деп түсіндіре 

отырып, студенттің шығармашылық ойлауы мен шығармашылық ойлауы 

арасындағы айырмашылықты көрмеді. Сұралғандардың тек 1,7 % - ы ғана 

студенттің шығармашылық ойының ерекшелігін дұрыс атап өтті, 14,9% оны тез 

және дайындықсыз сынақтармен, емтихандармен және сессиялармен, 

кейбіреулері - оқу немесе шығармашылық туралы оймен байланыстырды; 12,2% 

- да бұл сұраққа жауап болмады. Студенттің шығармашылық ойлауы –  бұл 

студенттердің өздері қалаған ЖОО-на түспеген жағдайда шұғылданатын ісі деген 

жауап болды. 

Мақсатты педагогикалық бақылаудағы шығармашылық шеберліктің даму 

деңгейін анықтау үшін біз 23 сабақ талдадық. Нәтижесінде студенттердің басым 

бөлігінің бастамашылдық, дербестік танытпағанын, оқытушының нұсқауынсыз 

міндеттерді шеше алмағанын, болжамдар ұсынбағанын, төмен деңшейдегі 

рефлексияны көрсетті. 

Сонымен, сауалнамалар мен сабақтарды талдау шығармашылық ойлауды 

дамыту мотивациясының кемшіліктерін, шығармашылық ойлаудың мәні туралы 

білімдерді, шығармашылық ойлауды дамытуға кедергі жасай отырып, студенттің 

барлық оқу іс-әрекетінің сипатына теріс әсер ете алатын шығармашылық іс-

әрекетінің көріністерін көрсетті. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысының мақсаты зерттеу процесінде анықталған 

және болжамда көрсетілген психологиялық-педагогикалық шарттарды мақұлдаудан 

өткізу болып табылды: жоғары оқу орнының білім беру үдерісінде келесі 

психологиялық-педагогикалық шарттарды орындау барысында шығармашылық 

ойлау тиімді дамиды: 

- білім беру процесінің оқу іс-әрекетінің шығармашылық контекстін 

ескере отырып, студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыруда 

субъектілікті қамтамасыз ететін оң мотивацияны дамытуға бағытталуы; 

- студенттің жеке шығармашылық тәжірибесін шешуге бағытталған 

мәдени шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін 

қосымша қағидаттың басымдығы; 

- студенттің шығармашылық іс-әрекеттің өзекті мағынасын анықтауға 

мүмкіндік беретін рефлексия жасауы, мәселелерді шешу үшін эвристикалық 

тәсілдерді саналы түрде қолдануы. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысының мақсатына сәйкес келесі міндеттер 

анықталды: психологиялық және педагогикалық әдістемелер негізінде студенттің 

шығармашылық ойлауын диагностикалаудың бейімделген әдістемесін әзірлеу 

және психологиялық-педагогикалық шарттардың тиімділігі мен олардың 

жеткіліктілігін эксперименттік тұрғыдан тексеру. Қойылған міндеттерді іске асыру 

келесі ретпен жүзеге асырылды: 

• «оқытушы сауалнамасы» және «студент сауалнамасы» зерттеу 

құралдарының логикалық құрылымын әзірлеу; 
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• студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту диагностикасы; 

• құрылымдық-мазмұндық модельді және анықталған психологиялық-

пеедагогикалық шарттар кешенін іске асыру; 

• аралық кесінділерді жүргізу және жүзеге асырылатын білім беру 

қызметін түзету; 

• студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту бойынша тәжірибелік 

жұмыс нәтижелерін анықтауға арналған қорытынды кесінді; 

• алынған нәтижелерді өңдеу және түсіндіру, жүргізілген жұмыс 

бойынша теориялық қорытындылар мен қорытынды жасауға мүмкіндік 

береді. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысын ұйымдастыру және жүргізу кезінде 

біз педагогикалық экспериментті жүзеге асыруға қойылатын жалпы 

талаптарды көрсететін келесі қағидаттарға сүйендік: 

 - педагогикалық құбылысты тұтас зерделеу принципі, ол мыналарды 

көздейді: 1) жүйелік тәсілді қолдану; 2) педагогикалық үдерісте зерделенетін 

құбылыстың орнын нақты анықтау; 3) зерделенетін құбылыстың қозғалысын ашу. 

Осы қағиданы біз педагогикалық эксперимент кезеңдерін модельдеу кезінде 

басшылыққа алдық; 

 - объективтілік принципі, ол мыналарды көздейді: 1) әрбір фактіні бірнеше 

әдіспен тексеру; 2) зерттелетін жеке тұлғаның сапасын өзгертудің барлық 

көріністерін тіркеу; 3) өзінің зерттеу деректерін басқа зерттеулердің деректерімен 

салыстыру. Осы қағидатты біз анықтау және қалыптастыру эксперименті 

барысында; алынған нәтижелерді талдау және бағалау кезінде басшылыққа алдық; 

- тиімділік принципі. Бұл принцип – зерттеудің соңғы мақсаты. Оның 

мәні алынған нәтижелер бір уақытта, бір материалдық және қаржылық 

ресурстарда әдеттегі, стандартты жағдайларда алынған нәтижеден жоғары 

болуы тиіс. Осы қағиданы біз эксперименттік жұмысты жүргізу шарттарын 

жоспарлау, алынған эксперименттік деректерді қадағалау кезінде 

басшылыққа алдық. 

Эксперименттік сауалнама жүргізу және психологиялық-педагогикалық 

әдебиеттерді зерттеу негізінде, қалыптастыруэксперименттің басында 

студенттің шығармашылық ойлауын дамыту деңгейін диагностикалаудың 

зерттеу құралдарын әзірлеу міндеті қойылды. 

Эксперименттің диагностикасы екі кезеңде жүзеге асырылды. Бірінші 

кезеңде екі мәселе шешілді: а) өлшеу объектісін теориялық талдау; б) 

студенттерде шығармашылық ойлауының даму деңгейі туралы айтуға 

мүмкіндік беретін өлшемдер мен көрсеткіштерді таңдау. Бірінші тапсырманы 

шеше отырып, біз диссертациялық зерттеудің бірінші тарауында ұсынылған 

шығармашылық ойлауды қалыптастыру моделін әзірледік. 

Екінші міндетті шешу ақпараттың негізділік көрсеткішінің мәнін 

көрсетеді – алынған ақпаратты өлшеу объектісіне барабар болған жағдайда 

ғана сенуге болады. Адекваттық қағидатына және біз әзірлеген үлгіге сүйене 

отырып, біз мотивациялық-құндылықтық, интеллекталдық-танымдық, іс-

әрекеттік-рефлексивтік компоненттерді бөлдік. Оларды бөлу үшін 
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әдебиеттерге  талдау жасау, алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе мен 

С.Баишев атындағы Ақтөбе университетінің педагогика және психология 

мамандығы студенттеріне сабақ беретін оқытушы ретіндегі өз қызметіміздің 

тәжірибесін жалпылау негіз болды. 

Шығармашылық ойлау құрылымындағы мотивациялық-құндылық 

компоненті осы ұғымның құрылымында базалық болып табылады,өйткені кез 

келген іс-әрекетте, соның ішінде шығармашылық іс-әрекетте табыстылық 

тиісті мүдделерсіз, қажеттіліктерсіз, мотивсіз және жеке тұлғаның 

бағыттылығынсыз мүмкін емес екені анықталды. Ол біздің зерттеуде белгілі 

бір дәрежеде басқа компоненттердің дамуын болжады, себебі студенттердің 

шығармашылық ойлаудың маңыздылығын, олардың тұлғаның дамуындағы 

рөлін сезінуі оның тиімді дамуына оң серпін беруге қабілетті болды. 

Интеллектуалдық-танымдық компонент құрамына мыналар кіреді: 

адамның осы әлемде қайталанбас бірегей тұлға ретінде өзі туралы білімі, 

шығармашылық феномені, шығармашылық ойлау, оның тетіктері, құрылымы, 

шығармашылық іс-әрекетінің мәні және шығармашылық қиялдың рөлі, 

шығармашылық үдерістегі түйсігі, өзін шығармашылықтың көзі ретінде 

сезіну туралы білімі. 

Іс-әрекеттік-рефлексивтік компоненті шығармашылық деңгейде түрлі 

қызмет түрлеріне тиімді қосылу және қоршаған адамдармен конструктивті 

өзара іс-қимыл жасау іс-әрекетін қамтиды. Бұл компоненттің мазмұны 

студенттердің өзін-өзі шығармашылық тұлға ретінде және қайталанбас жеке 

тұлға ретінде жүзеге асыруға көмектесетін қасиеттерді дамыту қажеттілігінен 

туындайды. 

Келесі қадам – әзірленген өлшемдер мен көрсеткіштерге сәйкес 

студенттің шығармашылық ойлауының даму деңгейін анықтау. Студенттің 

шығармашылық ойлауының әрбір өлшемінің деңгейлерін сипаттаймыз. 

Мотивациялық-құндылық компонентінің креативтілік деңгейі 

студенттің танымдық қызығушылығының, шығармашылық ойлауға 

құндылық ретінде бағдарының болуымен сипатталады; осы деңгейдегі 

студенттер үшін өзін-өзі іске асыру қажеттілігі басқа өмірлік қажеттіліктердің 

арасында маңызды болып табылады. Эвристикалық деңгейде танымдық 

қызығушылықтың дамығандығы, студенттің шығармашылық ойлаудың 

құндылығын сезінуі, өзін-өзі жүзеге асыру мотивтерінің көрінісі, өзінің 

шығармашылық ойының қалыптасуына оң көзқарасы ерекшеленді. 

Ынталылық деңгейде студенттің танымдық қызығушылығы, өзін-өзі жүзеге 

асыруы мотиві жеткілікті түрде тұрақты  сипатқа ие еместігін көрсетті, 

студент идеялардың алуан түрлілігін бағалайды. Мотивация деңгейлері өте 

шартты түрде берілгенін атап өту керек. Білім алушыларда мақсаттардың, 

мотивтердің, қажеттіліктердің үйлесімі едәуір көп деңгейде анықталды. 

Біз студенттің шығармашылық ойлауының интеллектуалдық-танымдық 

компоненті дамуының да 3 деңгейін анықтадық. Креативтілік деңгей 

шығармашылық ойлау феномені, оның даму тетіктері мен қолайлы факторлары 

туралы тұлғаның толық және терең көріністерімен сипатталады, соның негізінде өзін 
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шығармашылықтың дербес көзі ретінде қабылдау жүреді. Шығармашылық 

ойлаудың эвристикалық деңгейі дамыған студенттер өзін тек белгілі бір іс-әрекет 

түрлерінде ғана шығармашылық көзі ретінде көреді. Шығармашылық ойлау туралы 

білімі терең, бірақ жүйеге бейімделмеген, аяғына дейін саналы емес; 

шығармашылық ойлау тетіктерін әлсіз біледі. Ынталылық деңгей студенттері 

шығармашылық ойлауды дамыту тетігімен, құрылымымен таныс емес, 

шығармашылық үдерістегі интуиция мен қиялдың рөлі туралы  түсінігі толық емес; 

шығармашылық феномен туралы білімі жүйелене қоймаған болып сипатталынады.  

Іс-әрекеттік-рефлексивтік компонент сондай-ақ үш деңгейге бөлінді: 

креативтілік деңгей әртүрлі іс-әрекет түрлерінде шығармашылық іскерліктің 

тұрақты көрінісімен, қайшылықтарды үнемі іздеумен, ұсынылған және тексерілетін 

болжамдар негізінде шешу, рефлексияны жүзеге асырумен сипатталды. 

Тапсырмаларды орындау барысында эвристикалық деңгейдегі студенттер 

шығармашылық іс-әрекет түрлеріне басымдық беріп, оларға белсенді қызығушылық 

танытады. Олар жаңа проблемаларды қоюға қиналады, оларда рефлексия нашар 

дамыған. Ынталылық деңгей студенттері өздерінің шығармашылық қабілеттерін 

сирек көрсететінін байқатты. Эвристикалық операциялар мен амалдарды нашар 

меңгерген, олар ұсынған идеялар түпнұсқасымен ерекшеленбейді.  

Диагностикалық бағдарламаны әзірлеудің екінші кезеңінде студенттердің 

шығармашылық ойлауының дамуын зерттеу әдістерін таңдау жүргізілді. 

Ғалымдар шығармашылық іскерлікті зерттеу әдістерін әзірледі, бірақ 

мотивациялық-құндылықты және интеллектуалдық-танымдық 

компоненттерді сандық өлшеуге бағытталған әдістемелер іс жүзінде болмады. 

Диагностиканың негізгі құралы әзірленген қойылған міндеттерді шешуге 

мүмкіндік беретін «Студент сауалнамасы» зерттеу құралы – логикалық 

құрылымы (2-қосымша) болды.  Сауалнаманы толтыру кезінде біз құралымызға 

тікелей, жанама сұрақтар мен бақылау сұрақтарын енгіздік. Біздің өлшемдеріміз 

бен қалыптасатын сапа көрсеткіштеріміз аясында жатқан мәліметтерді алу 

мақсатында біз негізінен сұрақтардың жабық нұсқаларын ұсындық. 

Сауалнаманың мәліметтері жаппай эмпирикалық материалдың 

жинақталуына, университет тәжірибесіндегі мәселенің жай-күйін жалпы түрде 

ұсынуға ықпал ететін зерттеудің басқа әдістерімен толықтырылды: тестілеу, 

сараптамалық бағалау әдісі, мақсатты педагогикалық бақылау, әңгімелесу, 

зияткерлік іс-әрекет өнімдерін талдау. Жиынтықта қолданыла отырып, олар 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту принциптерінің, 

заңдылықтарының, мазмұнының, формаларының, әдістерінің объективтілігін 

негіздеуге мүмкіндік берді. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысында педагогикалық бақылау зерттеу 

есебін шешудің дербес әдісі ретінде және басқа әдістердің құрамдас бөлігі 

ретінде қолданылды. Объект пен зерттеуші арасында тікелей қарым-қатынас 

орнатылғанда, сондай-ақ байланыстар аралық көрсеткіштерсіз, өтулерсіз, 

индикаторларсыз жүзеге асырылғанда негізгі бақылау жүргізілді. Бақылаудың 

жалпы рәсімі мынадай кезеңдерді қамтыды: 1) бақылаудың мақсаттары мен 

міндеттерін анықтау; 2) объектіні таңдау; 3) зерттелетін объектіге аз әсер 
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ететін және қажетті ақпарат жинауды қамтамасыз ететін бақылау тәсілін 

таңдау; 4) бақыланушыны тіркеу тәсілін таңдау; 5) алынған ақпаратты өңдеу 

және түсіндіру. 

Мақсатты педагогикалық бақылау үрдісі бағдарлама-хаттамамен 

жабдықталған, онда көрсетілгендер: 

• бақылау мақсаты; 

• шығармашылық ойлаудың бөлінген көрсеткіштерін бақылау, олар 

қандай жағдайда көрінеді; 

• біз әзірлеген бағдарламаның студенттердің шығармашылық ойлауын 

қалыптастыруға әсері. 

Алғашқы ақпаратты жинаудың басқа әдістеріне қарағанда, әңгіменің 

басты ерекшелігі зерттеуші мен сұралушының өзара іс-қимылы зерттеу 

нәтижелеріне әсер етеді, сонымен қатар зерттеуші әңгімелесу үдерісіне 

белсенді әсер етті, оны қажетті арнаға бағыттады. Сондықтан қарастырылып 

отырған әдісті қолдану кезінде екі тараптың өзара әрекеттесуін 

ұйымдастыруда оқытушының жеке сипаттамасы ерекше маңызға ие болды. 

Біз әңгімені дұрыс ұйымдастыру мен мұқият дайындауға ерекше мән 

бердік. Студенттермен әңгіме жүргізу барысында біз олардың жағдайын, 

бейімделу сипатын ескердік. Біз сауалнамаға қатысқан студентке еркіндік 

беруге тырыстық. Ал бұл болса сенімсіздікті болдырмауға, онымен сөйлесу 

мақсатын хабарлау, өзіне қызығушылық туғызу және шынайы жауап алуға 

мүмкіндік береді. 

Белгіленген көрсеткіштерге сәйкес даму деңгейін анықтау кезінде біз 

диагностика нәтижелерін сандық өңдеу тәсілін қолдандық, ол студенттердің 

шығармашылық ойлауының әрбір көрсеткішінің көрініс дәрежесіне қатысты 

сандық көрсеткішті анықтауға мүмкіндік береді. Зерттеуде біз мынадай 

сандық көрсеткіштерді енгіздік: «1» баллмен белгіленген көрсеткіштің 

дамуының төмен деңгейін белгіледік;  «2» баллмен орта деңгейді белгіледік; 

«3» баллмен жоғары деңгейді белгіледік. Білімді диагностикалау әдістемесін 

қолдану кезінде біз А.В.Усова әзірлеген элементтік және операциялық талдау 

әдістерін пайдаландық. 

Білім толық және беріктік көрсеткіштері бойынша бағаланды — - 

ұғымның мазмұнын толық меңгеру коэффициенті мына формула бойынша 

есептеледі: К(п) = мұнда п – ұғымның маңызды белгілерінің игерілген (дұрыс 

аталған және сипатталған) саны; N – ұғымды меңгерудің тиісті кезеңінде 

меңгеруге жататын елеулі белгілердің жалпы саны; 

- ұғымның көлемін игеру толықтығының коэффициенті мына формула 

бойынша есептеледі: К(о) = —, мұнда п-осы ұғымның игерілген 

объектілерінің саны (осы ұғыммен қамтылған объектілер дұрыс аталады, 

олардың жіктеу белгілері дұрыс сипатталған); iV - осы ұғыммен қамтылған 

объектілердің жалпы саны; 

- практикалық әрекеттерді толық меңгеру коэффициенті мынадай 

формула бойынша есептеледі: К(р) = —, мұндағы п-игерілгендердің саны 
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(дұрыс аталған және сипатталған) практикалық іс-әрекеттердің жалпы саны; 

N-ұғыммен көрсетілетін практикалық іс-әрекеттердің жалпы саны; 

- игерілген ұғымдардың беріктілік коэффициенті мынадай формула 

бойынша есептеледі: If Р = -, мұнда Kt-бірінші тексеру кезінде ұғымның 

мазмұнын (көлемін, практикалық іс-әрекеттердің сипаттамасын) толық меңгеру 

коэффициенті; К2-толық игерілу коэффициенті (көлемі, практикалық іс-әрекеті) 

тексеру кезіндегі ұғымдар. 

Кесте 8 – Экспериментке қатысқан студенттердің шығармашылық ойлауы 

дамуының деңгейін бағалау 

 

Сипаттамалары ынталылық (1 

балл) 

эвристикалық 

(2 бал) 

креативтілік  (3 

бал) 

Мазмұнының 

толықтығы 

0,7< К< 0,8 0,8< К< 0,9 0,9<К<1,0 

Көлемнің 

толықтығы 

0,7< К< 0,8 0,8< К< 0,9 0,9<К<1,0 

Іс-әрекеттердің 

толықтығы 

0,7< К< 0,8 0,8< К< 0,9 0,9<К<1,0 

Беріктігі 0,7<К<0,8 0,8< К< 0,9 0,9<К<1,0 

 

Негізгі тұжырымдамалық ой ретінде  біздің шығармашылық ойлау ұғымына 

берген  анықтама қолданылды. Біздің тұжырымдауымызша «шығармашылық 

ойлау – ынталылық, эвристикалық, креативтілік деңгейдегі интеллектуалдық 

белсенділікпен, конструктивті дербестікпен жаңаны іздеп ойлап табу үдерісі, 

ал студенттің шығармашылық ойлауы – бұл оның проблемаларды шешуде,  

жаңаны іздеп  табуда логикалық операциялар мен эвристикалық, креативтілік 

тәсілдерді қолданудағы ынтасы, интеллектуалдық белсенділігі мен дербес 

конструктивтік іс-әрекетінің кіріктірілген сапасы (бұл тұжырымды анықтаманың 

мәні диссертацияның 1.3 параграфында жан-жақты негізделген). 

Студент шығармашылық ойлауын дамыта отырып,  қарама-қайшылықты 

ажыратып, мәселені тұжырымдай алады, болжамдарды ұсыну үшін эвристикалық 

операциялар мен амалдарды қолдана алады, болжамдарды таңдау үшін ойша 

эксперимент жасай алады, өз іс-әрекеттерін түзету және қызмет нәтижесін бағалау 

үшін рефлексия жасай алады. 

Студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың деңгейін анықтау үшін біз 

дербестік, ұтымдылық, жылдамдық, бірегейлік, түпнұсқалық сияқты 

сипаттамаларды қарастырдық. Дербестік студенттің тапсырманы орындау 

барысында оқытушының көмек дәрежесіне қатысты  анықталды: толық дербестік; 

оқытушы тарапынан жетекші сұрақтарды қолдану негізіндегі ішінара дербестік; 

оқытушы тарапынан кеңестерді қолдану негізіндегі ішінара дербестік; дербестіктің 

толық болмауы. Ұтымдылық әдістер мен тәсілдерді жаңа жағдайға көшіру 

дәрежесіне қатысты анықталды: барлық жағдайларды толық есепке алу, бірнеше 



116 
 

жағдайларды есепке алу, бір жағдайды есепке алу, ілеспе шарттарды қарау 

дәрежесінің болмауы. Жылдамдық ұсынылған болжамдардың жалпы санымен 

анықталды: болжамдардың болмауы; бір ұсыну; екі ұсыну; үш және одан да көп 

болжамдар ұсыну. Бірегейлігі проблемаға деген ерекше көзқарасты сипаттайды 

және пайдаланылатын аналогтардың кеңдігімен анықталады: басқа облыстан; 

аралас аймақтан; сол облыстан; аналогі келтірілмеген. Студенттердің 

шығармашылық ойлауын дамыту деңгейі бойынша үлестіру деректерін топтастыру 

кезінде интервалдарды таңдау математикалық статистика әдістері негізінде жүзеге 

асырылды.  

Студенттердің шығармашылық ойлауы дамуының деңгейін анықтау 

туралы қорытынды жасау үшін студенттер арасында бірқатар пікірталастар мен 

диалогтар өткіздік, ол «Шығармашылық ойлау дегеніміз не?» деген сұрақты 

қамтыды. Тіпті «шығармашылық ойлау» ұғымының мазмұнын білетін 

студенттер (сауалнамада дұрыс жауап берген) танымал адамдардың, 

жазушылардың, ғалымдардың ойлау сипатын анықтау кезінде осы білімді 

қолдана алмады. 

Шығармашылық ойлау қабілеті бар адамның сипаттамаларының арасында 

студенттер келесілерді атап өтті: рухани бай (14,1%), өз пікірін қорғай білу 

(9,3%), білімділік (5,8%),тану қабілетінің өзгешелігі (4,9%), білімділік, ойдың 

дұрыс және әдемі мазмұндалуы, дамыған қиял, мақсатқа жетуге ұмтылу (3,8%-

дан), сондай-ақ ой-өрісінің кеңдігі, парасаттылық, әзілдей білу сезімі, әсерлілік, 

тұйықтылық, басқаларды түсіне білу. Сауалнамаға қатысқандардың 29,5%-ы 

шығармашылықпен ойлайтын адам басқаларға ұқсамайды деп жауап берді, бұл 

айырмашылық түсіндірілмеген десе,  олардың  12,9%-ы олардың жасау, құру 

қабілетінің жоғарылығын көрсетті. 

Университет студенттерінің шығармашылық ойлауының  дамуы деңгейін 

бағалаудың ұсынылған диагностика эксперименттің барлық кезеңдерінде 

сынақтан өтті. Бұл бізге эксперимент нәтижелерін бағалауға ғана емес, 

студенттерді өзіне-өзі диагностикалау жүргізуге мүмкіндік берді. 

Алынған мәліметтерді мазмұнды талдау студенттердің шығармашылық 

ойлауы  дамуының жалпы деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. ЖОО-да білім 

беру осы мәселені  шешуде нақтылық танытпайды. Бұл пәндер бойынша 

сабақтарды модернизациялауға кедергі болады. Студенттер тұлғаның 

қалыптасуындағы шығармашылық ойлаудың маңыздылығын түсінбейді, 

шығармашылық ойлаудың келесі біліктері мен дағдыларының 

қалыптасуының төмен деңгейіне ие: болжамды қалыптастыру; қарама-

қайшылықтарды айқындау және проблеманы анықтау; сұрақтар қою; 

шығармашылық ойлауды дамыту негізінде жатқан танымдық мотивация 

төмен деңгейде дамыған. 

Анықтау эксперименті деректері негізінде біз келесі қорытындылар 

жасадық: 

• шығармашылық ойлаудың дамуының жеткіліксіз деңгейі қолданбалы 

сипаттағы міндеттерді шешу мүмкіндігін  және таным әдісі, танымдық іс-әрекет 

құралы ретінде осы іскерлікті пайдалануды шектейді; 
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• егер студенттерде арнайы мақсат ретінде шығармашылық іскерлікті 

дамыту мүмкін болмаса, онда университеттің оқу үдерісі шеңберінде олар 

стихиялық, тиісті деңгейде қалыптаспайды; 

• мәдени шығармашылық жағдаяттарды шешуге ерекше көңіл бөлу қажет; 

• студенттердің шығармашылық ойлау деңгейін арттыру психологиялық-

педагогикалық шарттарды  жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Сонымен анықтау  эксперименті барысында біз таңдаған зерттеу мәселесі 

педагогикалық практикада өзекті болып табылатындығын және оны шешу 

студенттің шығармашылық ойлауын дамыту бойынша жүйелі, мақсатты, үздіксіз 

жұмысты талап ететінін анықтадық. 

Келесі параграф студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделін апробациялау, зерделенетін процестің 

тиімділігін арттыратын психологиялық-педагогикалық шарттарды жүзеге асыру 

нәтижелеріне арналған. 
 

3.2  Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту әдістемесінің 

мазмұны 

Диссертацияның 3.1 параграфында  негізделгендей  қазіргі уақытқа дейін 

жоғары оқу орнындағы білім беру процесінде студенттердің шығармашылық 

ойлауын мақсатты түрде дамыту (қарама-қайшылықты анықтау, проблеманы 

талдау, болжамдарды ұсыну және тексеру, мақсатты іздеу жүргізу, мәселелерді  

шешу үшін стандартты емес әдістер мен тәсілдерді және т.б. қолдану) негізінен 

дәрістер мен оларды толықтыратын семинарлық сабақтар арқылы жүзеге 

асырылғандығы байқалды. 

Біз зерттеу барысында студенттің шығармашылық ойлауын университеттің 

оқу-тәрбие  процесінде барынша тиімді дамытуды қамтамасыз ететін 

психологиялық-педагогикалық шарттарды айқындадық. Оларға  мыналар тән: 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда субъектілік, өзара 

субъектілік әрекеттестікті қамтамасыздандыру; проблемалық ісәрекеттік 

оқыту – студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың шарты 

тұрғысынан;    студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда 

педагогикалық құралдарды тиімді пайдалану (аталған шарттардың мәні 

диссертацияның 2.1; 2.2; 2.3 параграфтарында жан-жақты қарастырылып, 

негізделген). 

Осы мақсатта біз зерттелетін мәселе аспектісінде жоғары мектепке әлеуметтік 

тапсырыстың талдауын; «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы 

пәндерінің мазмұнының мүмкіндігін пайдалануды; болашақ маманның 

шығармашылық ойлауының мәнін қарастыруды; оның дамыған өлшемдері мен 

деңгейлік көрсеткіштерін әзірледік. 

Эксперименттік зерттеудің қалыптастырушы кезеңінде жоғарыда көрсетілген 

психологиялық-педагогикалық шарттар аясында мынадай іс-әрекеттер  

апробациялауға арналды: 

- шығармашылық іс-әрекет процесінде субъект-субъектілік 

қатынастарды қалыптастыру; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуға мотивацияның 



118 
 

бағыттылығының болуы; 

- оқытушының іс-әрекетінде өзара қарым-қатынастың демократиялық 

стилінің басым болуы; 

-  «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы пәндерінің 

шығармашылық әлеуетіне сүйену және қолдану; 

- пән сабақтарының мазмұнын проблемалық-іс-әрекеттік оқыту негізінде 

құру; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда тиімді 

педагогикалық құралдарды қолдану;  

- оқытушының өзінің шығармашылық ойлауын арттыруға дайындығы; 

- студенттерді шығармашылық іс-әрекетке қосу; 

- студенттердің шығармашылық ойлауы дамуының рефлексиясы; 

- студенттердің шығармашылық ойлауды дамыту бойынша элективті 

курс бағдарламасының болуы. 

Осы жоғарыда көрсетілгендерге негізделе отырып зерттеу барысында 

студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың әдістемесін құрастырдық 

(сурет -4). 
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Сурет-4. Студенттің шығармашылық ойлауын дамыту әдістемесі 

 

Қалыптастыру экспериментте аталған психологиялық-педагогикалық 

шарттарды мақұлдаудан өткізуде мынадай нәтижелерге қол жеткізу қажет: 

- оқу іс-әрекетінің шығармашылық контекстін ескере отырып, білім беру 

процесінің оң мотивациясын дамытуға бағытталуы студенттің шығармашылық 

ойлауын қалыптастырудағы субъектілігін қамтамасыз етеді; 

- мәдени шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін 

қосымша қағидаттың басымдығы арқылы студенттің жеке шығармашылық 

тәжірибесін шешуге қол жеткізуі; 

- студентке шығармашылық іс-әрекеттің өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік 

беретін рефлексия жасау, мәселелерді шешу үшін эвристикалық тәсілдерді саналы 

түрде қолдану. 

Бірінші шартты іске асыру – білім беру процесінде шығармашылық 

ойлауды қалыптастырудағы субъективтілікті қамтамасыз ететін оқу іс-әрекетінің 

шығармашылық контекстін ескере отырып, оң мотивацияны дамытуға 

бағытталуы – бұл үдеріске студенттің де, оқытушының да белсенді қатысуын 

және жеке қызығушылығын болжайды. 

Танымдық қызығушылықтың жандануы студенттің танымдық іс-әрекетінің 

тәжірибесін, олардың ой-өрісін, ішкі көзқарастарын және ұмтылыстарын ескере 

отырып және контекстінде қамтамасыз етілді. Кейбіреулер пән 

олимпиадаларына, викториналық байқауларға және т.б. қатысқан кезде 

мақтаныш пен қуаныш сезімін бастан кешірді. Элективті курс сабақтарында олар 

бұл туралы барлық студенттерге айтып, шығармашылық кездесулерді, 

олимпиадаларды, зияткерлік кештерді ұйымдастыра білді. 

Бірінші шартты  жүзеге асыру барысында біз танымдық қызығушылықты 

белсендіретін келесі тәсілдер мен әдістерді қолдандық: 

 1. Тапсырмаларға жеке мағына беру. Бұл ұсынылған мәселелер 

студенттің кәсіби қызығушылықтары мен өмірлік тәжірибесімен байланысы 

арқылы қамтамасыз етілді; тапсырманы шешу нұсқасын таңдау: ауызша 

хабарлама, жазбаша әңгіме, өлең, сурет түрінде ұсынылды. 

 2. Тапсырмаларды көрсетудің ерекше және қызықты түрлері: тақырып 

бойынша көбірек қызықты сұрақтар қой; өлең, ән, очерк, трактат, сұхбат, 

кроссворд, ойын, викторина құрастыр; өз тарапыңнан оқу құралдарын 

(тапсырмалар, тесттер жинағы, тест тапсырмаларын орындау алгоритмдері, 

жадынамалар, тесттер) құрастыр. Мысалы, «Психологиядан ең фантастикалық 

оқулық ойлап табыңыз» тапсырмасына студенттер ұялы телефон түріндегі 

«сөйлейтін» оқулық ұсынды, онда теорияны әзіл түрінде баяндау, анықтамалар  

ән түрінде жүзеге асырылады (Кербез Р.), «жүйке жүйесін тыныштандыратын 

және оқуды баптаушы жасанды интеллект пен механизмді электронды 

компьютерлік кітап» (Айгүлім К), «беттердің орнына  түймелері ғана бар оқулық, ал 

ақпарат  сымдардың көмегімен миға жіберілдеді» (Салима X.). 
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 3. Келесі тапсырмаларда көрініс тапқан эмпатияны қабылдау: «пи» санының 

атынан әңгіме жазу, педагогикадан жарнамаларды сахналау, әдеби кейіпкерлер 

тұрғысынан тапсырмаларды шешу процесін сипаттау.  

 Тапсырманы мәтіндік және мәтіндік емес тәсілдермен ұсыну. Бұл ретте 

студенттердің түрлі иллюстрацияларды, кестелерді, сызбаларды, графиктерді және 

т.б. қабылдау ерекшеліктері ескеріледі. Шығармашылық ойлауды қалыптастыру 

тәсілдерінің бірі шығармашылық міндеттерді шешуге үйрету болып табылады. 

 Оқу-жаттығудың оң мотивациясын қалыптастырудың әртүрлі тәсілдерін 

пайдалана отырып, біз сыртқы, тіпті қолайлы жағдайлар оқу-жаттығудың 

мотивациясына тікелей емес, тек студенттің өзінің ішкі көзқарасы арқылы ғана әсер 

ететінін ескердік. Қызығушылық пен мотивацияның диалектикалық өзара іс-

қимылы туралы есте ұстай отырып (қызығушылық басым мотив ретінде болуы 

мүмкін), біз студенттердің өзін-өзі тану бойынша ішкі жұмысын сендіру, түсіндіру 

және ынталандыру арқылы, шығармашылыққа деген қызығушылығын дамыту 

арқылы өзін-өзі таныту арқылы тікелей әрекет еттік. Біз шығармашылық ойлауға 

ашық, белсенді, тұрақты және саналы көзқарасты қалыптастыруға бағытталған 

табыс жағдайларының жүйесін қарастырдық. 

Студенттердің ішкі мотивациясын дамыту үшін біз «ойын – білім», «ойын – 

қатынас», «ойын – іс» мәселелі ойындарды пайдаландық. 

Осы ойын түрін ұйымдастыру кезінде біз келесі аспектілерді ескердік: 

- ойынға қатысушыларда заттар әлеміне, табиғатқа, социумға, өзіне және 

басқаларға рефлексивті қарым-қатынасты қалыптастыру; 

-  тұлға үшін субъектілі-маңызды коммуникативтік жағдайды құру; 

-  шығармашылық, ынтымақтастық, өзара көмек көрсетуді талап ететін 

қарым-қатынастарды ұйымдастыру. 

Мысалы, арнайы курс аясында  «Психология керек пе?» ойын – қатынасы 

жүргізілді. Дайындық кезеңінде ойын атауын көрсеткеннен кейін студенттер 

осы тақырыпқа қатысты ой қозғап, әдебиеттермен танысып, жақындары мен 

таныстарынан пікірлерімен бөлісуді сұрады. Ойынның басында ақпарат 

беруші, пікірлестер, қарсылас, оппозиционерлер рөлдері таратылды. 

Студенттерден таңдаған рөлдерді ұстану сұралды. Бұл жағдайда оларға 

белгілі бір фразалар көмектесті. 

Қарсылас: «Мен сізді дұрыс түсіндім бе?» «Кешіріңіз, бірақ мен сіздің 

пікіріңізбен келіспеймін», «Мен сіздің пікіріңізді құрметтеймін, бірақ оны 

бөліспеймін», «Иә, бірақ...», «Сөзсіз, дегенмен ...». 

Оппозиционер: «Кешіріңіз, егер менің пікірім сізді таң қалдыратын 

болса», «мәселені екінші жағынан қарайтын болсақ?», «Стереотиптерден 

арылайық және ... », «Ал егер мен өз ойымды нақтылайтын болсам...?» 

Пікірлестер: «Мен сіздің пікіріңізбен келісемін...», «Мен сіздің 

көзқарасыңызды бөлісемін және ...», «Мен сіздің пікіріңізге қосыламын және 

қосқым келеді ...», «Мен бұл ойды қолдағым келеді, себебі ...», «Бұл қызықты, 

өйткені...», «Мұнда бір нәрсе бар...», «Бұл туралы ойлану керек ...», «Мен 

жалғастырғым келеді...». 
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Информатор: «Менде бұл туралы қызықты ақпарат бар», «Маған қосуға 

бола ма?...», «Сіз білесіз бе, бұл ...», «Бұл туралы пікір бар...», «Ақиқат 

жеңеді...». 

Өткізілген жұмыстың оң нәтижесі студенттердің эмоциялық көңіл-күйін, 

психикалық белсенділікті, оқу іс-әрекетіне қызығушылықты, жаңа білім алу 

үдерісіне құндылық ретінде қарауын айқын арттыру болғаны байқалды. Өз 

қызметінде табысты болуды уайымдау қызметтің жаңа, неғұрлым күшті 

мотивтерін қалыптастырды, өзін-өзі бағалау деңгейін өзгертті, өзін-өзі жүзеге 

асыруға, «өзін-өзі жетілдіруге» ұмтылысты тудырды. 

Жоғарыда аталған тәсілдер мен әдістер студентті өзінің эмоционалдық 

қанықтығымен, қызықтығымен, ерекше қасиеттерімен қызықтырған 

психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша оқу материалын қосуды 

болжады, оларға жұмыс мазмұнында жеке мәнді мағынаны көруге, оқыту 

процесінің өзіне қызығушылығын оятуға, құбылыстардың немесе объектінің 

мәнін тереңдете түсуге, шығармашылық ойлауды қалыптастыруға 

ұмтылысты оятуға мүмкіндік берді. 

Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың тағы бір құралы  

студенттердің жеке шығармашылық тәжірибесін алуға бағытталған 

мәдени шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін 

қосымша қағидаттың басымдылығы белгіленген. Қосымша қағидатқа сәйкес, 

шығармашылық ойлау әрқашан логикалық және интуитивті, ұғымдық және 

бейнелі, өнімді және репродуктивті диалектикалық қарама-қайшылықты 

қамтиды. Бұл қағидатты іске асыру құбылыстар мен фактілерді сабақтарда тұтас 

зерделеуден тұрды, бұл олардың рационалды-логикалық және эмоциялық-бейнелі 

мазмұнын синхронды өзара байланысты ұғындыруды білдіреді. Сабақ барысында 

оқытушы келесі амалдарды қолданды: жаңалықтарды, Заңдарды, ережелерді 

дербестендіру және оларды белгілі жеке тұлғалар тарапынан бағалау; ашылымдар 

мен өнертабыстардың тарихи болуы; жетістіктерді  адамгершілік, ізгілік 

тұрғысынан қарау; жақын және ұзақ мерзімді даму перспективаларын талдау. 

Мәдени шығармашылық жағдаят деп студент тікелей қабылдайтын, оны 

еркін шығармашылыққа итермелейтін және оның кәсіби-тұлғалық қалыптасу 

үдерісіне елеулі әсер ететін жағдайларды түсінеміз. Оны құру және дамыту 

процесі уақыт пен кеңістікке байланысты созылды. Бұл шарттардың айрықша 

белгілері: аяқталмағандығы, шешімнің ашықтығы; көптеген мәселелерді 

көтермелеу; жауапкершілік пен дербестікті ынталандыру; дербестікке назар 

аудару; рұқсат ету атмосферасын қамтамасыз ету (теріс сезімдер мен уайымдарды 

білдіру еркіндігі); ойлармен және заттармен әрекет ету мүмкіндігін беру; 

студенттерде қоршаған ортаның қасиеттеріне назар аударуды тәрбиелеу болып 

табылады. 

Шығармашылық ойлауды дамытуға бағытталған мәдени шығармашылық 

жағдаяттарды  құрастыру кезінде біз шығармашылық ойлаудың жүру сипаты 

туралы білімдерді қостық. Сабақтың бір бөлігі студенттердің шығармашылық 

ойлауы, шығармашылық қызметі, оның өзіндік ерекшеліктері, шығармашылық 

түрлері, тұлғаның дамуы үшін шығармашылықтың маңызы, тұлғаның 
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шығармашылық ойлауын дамытатын қасиеттері туралы түсінігін нақтылауға, 

кеңейтуге бағытталған. Бұған мынандай сұрақтарды енгізу ықпал етті: Сіз өзіңізді 

шығармашылық тұлға деп санайсыз ба? Бізді қоршаған адамдардың кімдер 

шығармашылық ойлауға ие, неге? Шығармашыл адамға тән мінездің ерекшеліктері 

қандай? Адам жаңа ештеңе жасамаса да, шығармашылық ойлауды игере ме? Өз 

тезисіңізді әдебиеттен, өнерден, ғылымнан, өмірлік тәжірибелерден мысалдармен 

дәлелдеңіз. 

Конструкцияланатын мәдени шығармашылық жағдаяттардың әртүрлі 

деңгейде болуы барлық студенттердің шығармашылық қабілеттерінің 

қалыптасу деңгейіне қарамастан шығармашылық ойлауын белсендіруге 

мүмкіндік берді. Жағдайдың мазмұны қажетті материалдың көп көлемін 

пайдалану немесе шешім кезіндегі стандартты емес тәсіл есебінен біртіндеп 

күрделенді. 

Бірінші деңгейдегі мәдени шығармашылық жағдайлар (Сократтық 

диалог, таңдау, түйсіну, өз бетінше ойлауға ынталандыру, өзін-өзі бағалау 

жағдайлары) оқытушы үлгі бойынша меңгерген студенттердің 

шығармашылық қызметін қабылдауға бағытталған. Студент мұндай 

жағдайларда басқалардың шығармашылығын бағалай отырып, мазмұнға, 

шешімге өз көзқарасын білдіре отырып, белсенді орындаушы рөлінде болды. 

«Сократтық» диалогте қарама-қайшылықтардың байланысын өрістету 

үшін біз келесі алгоритмді пайдаландық: 1) студенттерді қандай да бір 

диалектикалық құбылыс туралы екі мүмкін болатын қарама-қарсы пікірлердің 

бірін тұжырымдауға жеткізу; 2) біріншіге қарама-қарсы пікір айту үшін 

жағдай жасау; 3) қарама-қарсы пікірлердің қақтығысуына студенттердің 

назарын диалектикалық мәселе ретінде бекіту; 4) құбылыс туралы қарама-

қарсы пікірлердің бірлігін ұғыну. 

Диалог нәтижесінде студенттер құбылыстың екі қарама-қарсы 

бағалауының объективтілігін және әрқайсысының бір жақты түсінігін, 

басқасымен байланыссыз түсінуге келді. Біздің жұмысымызда Сократтық 

диалог математикалық проблеманы шешу кезінде қолданылды: бір нүкте 

арқылы бірнеше параллель түзу жүргізуге бола ма. Диалогтің нәтижесі 

студенттердің жауаптың екі жақтылығын түсінуі болды: егер біз Евклид 

геометриясын ұстансақ, онда жауап теріс; егер Лобачевский геометриясын 

қолдансақ, онда жауап оң. 

Келесі деңгей – диалектикалық диспуттар. Олар студенттерді 

оқытушымен бірге белсенді шығармашылық іс-әрекетке қосып, жеке 

шығармашылық тәжірибе жинақтауға шақырды. Студенттер болжамдар 

ұсына бастады, оларды тексеріп, осы жағдайда ең ұтымды идеяларды таңдап 

алды. 

Диалектикалық диспуттар  қандай да бір зерттелетін сұраққа, құбылысқа 

қарама-қарсы көзқарастары бар студенттер тобын анықтауға мүмкіндік берді; 

өз пікірін айтуға, қорғауға мүмкіндік берді; әрбір позицияның негізділігін, 

олардың дұрыстығы мен жеткіліксіздігін атап өтті; проблеманы 

диалектикалық шешу үшін позицияларды біріктіруді ұсынды. 
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Диалектикалық диспуттың мысалы мәдени шығармашылық жағдаят 

болуы мүмкін: Сіз қалай ойлайсыз, психология бізді шындықтан алып тастай 

ма немесе оған жақындата ма? Дискуссия нәтижесінде студенттер математика 

шындықтан абстракцияны алып тастайды, бірақ бұл шындықты жақсы 

түсінуге, оны тануға әкеледі деген пікірге келді. 

«Шығармашылық» немесе парадокс жағдайлары (жағдайлардың үшінші 

тобы) студенттерді басқа шешімдер іздеуге, жаңа деңгейдегі жағдайды 

дамытуға, жаңа мақсаттар қоюға итермелейтін проблеманың ашық, түбегейлі 

шешілуіне жол бере отырып, шығармашылық ойлау қабілетін өз бетінше 

көрсетуге мүмкіндік берді. 

Парадокс жағдайлары ұйым оқытушысынан оқу материалында өзінің 

терістеуіне анық болатын ережелерді іріктеуді талап етті; студенттерге 

мәліметтерді өздігінен терістеуді ашатын тапсырмаларға  диалектика-

логикалық құрылымдарды қосуды; толық көлемде жойылмайтын 

парадоксалды қайшылықтарды ойлауды бекітуді талап етті (ежелгі грек 

парадоксы: қозғаушы жебе қозғалмайды). 

Мәдени шығармашылық жағдаяттарды көп жағдайда оқытушы әдейі 

жасайды және құрастырады. Біз өзіміздің тәжірибелік-эксперимент 

жұмысымызда оның құрылуы бойынша жалпы кезеңдерді бөлдік: 

1. Сабақта жағдайды қолдану мақсатын тұжырымдау. 

2. Қандай да бір жағдайды жасаудың мақсатқа сай болатын сабақ 

кезеңдерін анықтау. 

3. Оқу материалының нақты мазмұнын анықтау, оны зерделеу 

кезінде мәдени шығармашылық жағдаятты қолдану. 

4. Әзірленген тапсырмалардың студенттердің мүмкіндіктеріне 

сәйкестігін анықтау үшін шығармашылық тапсырманы алдын ала талдау. Бұл 

ретте мыналарды ескеру қажет: студенттердің танымдық қызығушылықтары 

мен қажеттіліктері, оларда тірек білімі мен біліктерінің болуы; 

шығармашылық ойлаудың дамуы; ұжымдық қызмет дағдылары тобында 

қалыптасуы. 

5. Оқытушының таңдаған шығармашылық тапсырмаларын барлық белгілі 

тәсілдермен шешу. 

6. Шығармашылық тапсырмаларды түпкілікті таңдау. 

7. Сабақта мәдени шығармашылық жағдаяттарды тиімді пайдаланудың 

жеке бөлшектерін ойластыру: студенттерді болжамдарды ұсынуға 

ынталандырудың әдістері мен тәсілдерін таңдау; жағдайды шешу үшін талап 

етілетін уақытты есептеу; осы жағдайда студенттердің іс-әрекет бостандығының 

дәрежесін анықтау, шығармашылық тапсырмаларды шешу нәтижелерін талдау мен 

бағалаудың критерилері мен тәсілдерін әзірлеу. 

8. Сабақ барысында мәдени шығармашылық жағдаятты құру үшін 

оңтайлы сәтті анықтау. 

9. Оқытушының өзінің жобалық әзірлемелерін іске асыруы. 

10. Мәдени шығармашылық жағдаятты пайдалану тиімділігін талдау және 

бағалау. 
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Оқытушының мәдени шығармашылық жағдаятты әзірлеуді іске асыруы да 

кезең-кезеңмен жүргізілді. 

Бірінші кезеңде біз студенттер үшін және өзіміз үшін шешімі белгісіз ашық 

тапсырма немесе проблема құрастырдық. Шешімнің тиімділігі артқанда және топта 

білім беру шиеленісі құрылған кезде, тапсырманы орындау арқылы студенттер өз 

белсенділігін білдіреді, ал тапсырманы тұжырымдау проблеманы ұжымдық 

талқылаудың нәтижесі болады. 

Мәдени шығармашылық жағдаятты шешудің басты кезеңі – студенттерге 

білім беру өнімін құруы. Ол үшін әрбір студентке туындаған немесе жасалған 

жағдайды (тапсырманы) өзі шешуге уақыт берілді. Біз оқытушыдан кез-келген оқу 

нәтижесіндегі шығармашылық белгілерін көре білу, білім алушыларға басқа 

студенттер қабылдайтын түрге дейін өнім алуға көмектесу білігін талап етуін атап 

өттік. Содан кейін студенттер өз нұсқаларын көрсетті: анықтамалар, символдар, 

жобалар, әңгімелер, ауызша хабарламалар, көрмелер, жазбаша рецензиялар және 

т.б. Білім беру өнімдері көрсетілгеннен кейін мәдени-тарихи аналог – картиналар, 

нұсқалар, заңдар, теориялар, дефинициялар, ғалымдардың пікірлері, оқулықтардан 

алынған мәліметтер, өздерінің білімі мен ұсыныстары енгізілді. 

Қорытынды кезеңде студенттік және мәдени-тарихи білім беру өнімдерін 

салыстыру, жіктеу жұмыстары жүргізілді. Мәдени шығармашылық жағдаятты  

талдау ұжымдық тұрғыда құрылған білім беру өнімдерін анықтаумен және 

белгілеумен аяқталды. 

Біздің зерттеуіміз мәдени шығармашылық жағдаяттарды шешу барысында 

«мен» ресурстары (зияткерлік және тұлғалық стереотиптер) мен жағдайдың 

шарттары мен талаптарының бірегейлігі арасында қарама-қайшылық туындағанын 

растады. Студенттің жеке және интеллектуалды дамуы аталған қарама-

қайшылықты шешу және өз бетінше жеңу арқылы жүргізілді. Сарапшылар бұл 

жағдайды жеке тұлғаның өзін-өзі қайта құруы және студенттердің ойлауын «қайта 

құруы» (ол үшін міндетті шешуде «өз тәсілінің» маңыздылығын өзектендіру, 

анықталған қиындықтарды және оларды алып тастаудың табылған тәсілдерін 

сезіну) деп белгіледі. Бұл кріктірілген үрдістерді жандандырды, студенттерді жаңа 

шығармашылық ізденіске, таным тәсілдеріне итермеледі. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысы барысында оқытушы мәдени 

шығармашылық жағдаяттарды жобалау және құру кезінде келесі факторларды 

ескеру қажет екені анықталды: 

- студенттердің шығармашылыққа дайындығы (сабақта мәдени 

шығармашылық жағдайларды қолданар алдында, шығармашылық іс-әрекет 

элементтеріне үйрету қажет); 

- мәдени шығармашылық жағдайларды құрудың педагогикалық 

мақсаттылығы (сабақтың қай кезеңінде және мазмұнын зерттеу кезінде мәдени 

шығармашылық жағдайларды пайдалану тиімді және орынды болатынын 

анықтау қажет); 

- іс-әрекеттің табыстылығы (шығармашылық тапсырмаларды ұсына 

отырып, оқытушы студенттің жеткілікті білім, білік көлеміне, оларды табысты 

шешу үшін қажетті ақпарат көздеріне ие екеніне сенімді болуы керек); 
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- студенттердің өз қателіктерінен қорғалуы (студенттер сәтсіздікке құқығы 

бар екеніне сенімді болуы тиіс, ал оқытушы студент қызметінің барлық процесін 

талдап, қате жіберілген кезеңді табу, сәтсіздік себептерін дұрыс түсіндіру және 

міндетті түрде студенттің дұрыс жасағанын атап өту қажет); 

- жағдайды шешу нәтижелерін бағалау (соңғы нәтижені бағалау ғана емес, 

студенттің және оқытушының іс-әрекетінің барлық жиынтығын талдау өте маңызды). 

Мәдени-шығармашылық жағдаяттарды шешу тәжірибесін арттыру кезінде 

оқытушының жұмысы келесідей аяқталды: 

1. Студенттің мақсаттарды, міндеттерді және оларды шешу құралдарын өз 

бетінше таңдауға ұмтылысын ынталандыру (үлкен және жеке мәселелерде). Жаңа 

тақырыпты зерделеудің басында біз студенттермен алдағы жұмыстың белгілі бір 

жоспар бойынша мақсаттарын анықтадық. Мысалы: 

- өз мақсатының мәнін анықтау («Ықтималдық теориясы»); 

- пәннің мақсатына қатысты өз қызметінің болжамды нәтижесінің 

бейнесін ұсыну (тақырыпты зерделегеннен кейін мен (студент) 

ықтималдықтар теориясы бойынша есептерді шеше алатын боламын, негізгі 

формулалар мен теоремаларды үйренемін); 

- мақсаттарды вербалды (ауызша) тұжырымдау (негізгі ұғымдарды 

үйрену және ықтималдықтар теориясы бойынша тапсырмаларды орындауды 

үйрену); 

- мақсатқа қалай жетуге болатынын көру және болжау (лекцияларға, 

практикалық сабақтарға қатысып, үй тапсырмаларын орындаймын, теорияны 

үйренмін); 

- мақсатқа қол жеткізу үшін құралдардың болуы (дәрістер мен 

практикалық сабақтар барысында жазулар, оқулықтар, қосымша әдебиеттер). 

2. Сабақтарда "ашық түрдегі" тапсырмаларды негізгі сабақтардан кейін 

көрсету. Осындай тапсырмаларды орындау кезінде тек табысты ("өте жақсы" 

деген баға) бағаланады. Осындай тапсырмаларды орындамағандар, ол өте 

жақсы баға алмайды, бірақ міндетті тапсырманы орындағаны үшін баға 

төмендемейді. 

3. Шығармашылық ұстанымды қалыптастыру. Оларға келесілер есебінен 

қол жеткізілді: 

- өз күшіне сенімділікті қалыптастыру, тапсырманы шешу қабілетіне 

сену. Өз жұмысымызда біз студенттердің назарын күрделілікке және сонымен 

қатар тапсырмалардың қол жетімділігіне үнемі аудардық; «Мен жасай 

аламын» ұстанымы ең болмағанда мәселені шешуге қадам жасауға жетелейді; 

- оң эмоцияларға арналған тіректер (таңдану, қуаныш, ризашылық, 

табысқа жету үшін уайымдау және т. б.); 

- қызығушылықты қолдау. Кез келген жаңа материалды түсіндіру кезінде 

біз осы жаңа білімнің шегін табумен және танымнан тыс жататынын 

анықтаумен аяқтадық; 

- студенттердің интуициясы мен қиялын дамыту. Мысалы, 

«Автопортрет» әдісі қолданылды: суреттің көмегімен студент өзі туралы ең 

маңыздысы «өзі мүлдем білмейтін» адамға айтып берді, сонымен қатар өзін 



126 
 

кез келген түрде бейнелеуге болады, адамды, затты, абстрактілі фигураны, 

сызбаны және т. б. суретін салу арқылы, содан кейін түсініктеме берді. 

- әртүрлі түрдегі есептерді шешудің арнайы эвристикалық тәсілдерін 

оқыту («Миға шабуыл штурмы»; «егер солай  болса ...» әдісі; синектика әдісі; 

эвристикалық зерттеу әдісі; ережелерді құрастыру әдісі; агглютинация әдісі; 

морфологиялық жәшік әдісі; норма шығару әдісі); 

- шығармашылық ойлауды қалыптастыру үшін әзірленген жаттығулар 

мен техникаларды қолдану (3-қосымша); 

- сұрақтарға бағдарлау. Мысалы, дәріс оқу кезінде біз студенттерден 

оқытушы жауап бере алмайтын тақырыпқа сұрақтар жасауды сұрадық, ол 

міндетті түрде ең қызықты және ерекше болу керектігін атап өттік. 

Біздің жұмысымызда студенттерді ғылым мәселелерімен және оларды 

шешудің ықтимал жолдарымен таныстыру кезінде проблемалық баяндау әдісі жиі 

қолданылды. Мұндай әдістер оқытудың келесі ұйымдастыру түрлері арқылы 

жүзеге асырылды: 

• студенттердің болашақ мамандығының пәндік және әлеуметтік аспектілерін 

көруге мүмкіндік беретін мәдени шығармашылық жағдайларды модельдеу негізі 

болып табылатын проблемалық дәріс; 

• біреуден басқа түпнұсқаның барлық негізгі қасиеттерін көрсететін ғылыми 

семинарлар мен пікірталастардың имитациясы: талқыланатын мәселе шешіліп, 

оның шешімі ғылымда қабылданды; 

• оқытушының басшылығымен орындалатын тапсырмалардың 

қиындықтары мен проблемаларының біртіндеп өсуі негізінде студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру әдістемесі негізге алынған проблемалық, зерттеу 

сипатындағы зертханалық-тәжірибелік сабақтар; 

• проблемалы сипаттағы зертханалық-практикалық сабақтар принципінің 

негізінде ұйымдастырылатын аудиториядан тыс уақыттағы өзіндік зерттеу 

жұмыстары. 

Проблеманы баяндау барысында студенттермен диалогтік қарым-

қатынас орнатуға және «ашық контекст» қамтамасыз етуге ұмтылдық. Ол 

үшін келесі ұсыныстар қолданылды: «салыстыр», «дәлелде», «ең бастысын 

бөл», «таңдау жаса және оны дәлелде», «өз нұсқаңды ұсын», «түсіндір және 

қорытынды жаса». Шығармашылық қарым-қатынас шығармашылық жобалар 

мен тапсырмаларды қорғау кезінде, зерттеулер мен эксперименттерді жүргізу 

кезінде, проблемалық мәселелер мен жағдаяттарды шешу процесінде, 

пікірталастарда айқын көрініс тапты. Мұндай оқыту стилінде олардың қызметі 

ішінара-ізденіс, ізденіс, проблемалық және тіпті зерттеу сипатында болды. 

Проблемалық- іс-әрекеттік оқыту тәсілін іске асыра отырып, біз 

студенттердің оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруға тырыстық, олар 

фактілерді талдау негізінде оқу қиындықтарын өз бетінше шешуге, жалпылау 

және қорытынды жасауға, жаңа жағдайда алған білімдерін қолдануды көрсете 

отырып, заңдарды, ұғымдарды, ережелерді тұжырымдауға бағытталды. Бір 

жағдайда біз студенттердің қызығушылығын оятып қана қоймай, 
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педагогикалық тапсырманы, жағдайды өздері шешуді жолға қойдық, 

басқаларында студенттердің  өзіндік жұмысына басшылық жасадық. 

Егер студент қарама-қайшылықты тауып, мәселені тұжырымдай алмаса, 

одан шығармашылықты күту, жаңа мәдени құндылықтарды құру пайдасыз 

деген пікірді ұстандық. Сондықтан студенттерді мәселелерді тұжырымдауға – 

нақты пәндік жүйелердің қызметінде жоғарыда аталған топтардың әрқайсысы 

бойынша мүмкін болатын қиындықтарды бөлуге үйрету бойынша мақсатты 

жұмыс жүргізілді. 

Қарама-қайшылықтарды табуға үйрету үшін біз қате әдісін қолдандық.  

Ол қателер бойынша қалыптасқан теріс қарым-қатынасты өзгертуді болжады. 

Қате қарама-қайшылықтар, феномендер, ережелерден алып тастаулар 

жалпыға ортақ қабылданған қарама-қарсы тұруда пайда болған жаңа 

білімдердің көзі ретінде қарастырылды. Қатеге назар аудару тек оны түзету 

мақсатында ғана емес, оның себептерін, оны алу тәсілдерін анықтау үшін де 

болды. Қатенің «дұрыс» өзара байланысын табу студенттердің эвристикалық 

қызметін ынталандырды,оларды кез келген білімнің салыстырмалылығы мен 

вариативтілігін түсінуге әкелді. 

Студенттерге «Ғылым және өмір», «Білім – күш», «Психология және 

педагогика», «Ғылым және дін» газеттерінен, журналдардан, ғылыми-

көпшілік әдебиеттерден мәселелерді өз бетінше тұжырымдауға үйрету үшін 

мәтіндер ұсынылды, өйткені мұндай мәтіндердің өзіндік ерекшелігі 

адамдардың, техникалық құрылғылардың, тірі организмдердің қызметінде 

туындаған қиындықтарды сипаттау және осы қиындықтарды жеңу тәсілдері 

келтірілген. Содан кейін студенттерге келесі мәселелер ұсынылды: балаларға 

арналған жаңа логикалық ойын ойлап табу; «Шексіздік» тақырыбы бойынша 

суреттің сюжетін бейнелеу, педагогика пәнінен электронды анықтамалық 

жасау. 

Бірлескен жұмыста мәселелерді тұжырымдау алгоритмі әзірленді: мәтінді оқу 

және онда қандай қиындықтар туралы айтылғанын анықтау; проблеманың түрін 

анықтау: 1) жүйенің қызметін ұйымдастыру проблемалары; 2) жүйенің теріс 

әрекетін бұзу проблемалары; 3) жүйенің оң әрекетін күшейту проблемалары; 4) 

параметрлерді өлшеу және жүйелерді табу проблемалары; проблеманың шартын 

келесі схема бойынша қалыптастыру: жүйенің қызметі оң нәтижеге алып келеді, 

бірақ қиындықтарды жою қажет (қандай қиындықтарды жою қажет екендігі 

көрсетіледі). 

Тұтастық қағидатына сүйене отырып, студенттерді проблемаларды шешуге 

үйрету үшін (жүйе қызметінде пайда болған қиындықтарды жеңу тәсілін табу) біз 

операциялардың келесі реттілігін пайдаландық: 

1) олардың арасындағы өзара байланысты жақсарту үшін құрылымдық 

элементтердің орналасу тәртібін өзгерту; 

2) жүйе элементтерінің өзара іс-қимылын келісу; 

3) жүйенің бір немесе бірнеше элементтерінің басқарылуын арттыру 

(жұмыс және бақылау жүйелерінің бірлесіп жұмыс істеуі, жүйенің 

бақылаудағы жұмысы, жүйенің дербес жұмысы); 
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4) жүйенің бір немесе бірнеше элементтерінің құрылымын өзгерту; 

5) жаңа функцияларды орындайтын бір элементті немесе бірнеше элементті 

енгізу; 

6) жүйені ұқсас немесе кез келген басқа жүйемен біріктіру; 

7) жаңа функцияларды орындау үшін бір немесе бірнеше элементтерді дербес 

жүйеге түрлендіру. 

Мәселелерді қалыптастыру және шешу үшін біз көбінесе пікірталас сияқты 

оқыту формасын қолдандық, ол мыналарды қамтиды: 

1) проблемамен танысу және студенттерді топтарға бөлу; 

2) сабақта немесе үйде өтуі мүмкін мәселелерді шешу (болжамдар) және 

болжамдарды қорғау үшін аргументтер дайындау; 

3) қорғауды қамтитын болжамдарды ұжымдық талқылау, әрбір топ өз 

болжамдарын және басқа топтардың болжамдары мен аргументтерді сыни талдау. 

Пікірталасты қабылдауға оқыту бірнеше кезеңнен тұрды. Бастапқы 

кезеңде студенттерге мәселені шешу үшін болжамдар ұсынылды және әр 

топқа олардың біреуін немесе бірнешеуін таңдап, қорғау үшін дәлелдерді табу 

қажет болды. 

Екінші кезеңде студенттер тобы проблеманы шешу болжамын ұсынды және 

оны қорғау үшін дәлелдер дайындады. Содан кейін әрбір топ өзінің 

болжамдарын қорғауды және басқа топтардың болжамдары мен дәлелдерін сыни 

талдауды қамтитын болжамдарды ұжымдық талқылау өтті. 

Үшінші кезеңде мәселені студенттердің өзі қойды және олар үшін өзекті 

болды. 

Екінші шартты жүзеге асыру барысында мәдени шығармашылық 

жағдаяттарды шешу тәжірибесі пайда болды, бұл кәсіби оқыту неғұрлым 

тиімді болды, субъектінің мазмұндық сипаттамасының қалыптасуына ықпал 

етті, іс-әрекет деңгейінде шығармашылық шеберлікті қалыптастырды, 

болашақ маманның кәсіби-тұлғалық қасиеттерін дамытты. 

Мәдени шығармашылық жағдаяттарды шешу және тапсырмаларды 

орындау барысында студенттер өз қызметінің компоненттерін бөлу, өз іс-

әрекеттері мен соңғы нәтижеге қол жеткізу бойынша басқалардың іс-

әрекеттерін талдау қажеттілігімен бетпе-бет келді. Студентке шығармашылық 

қызметтің өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік беретін рефлексия жасау, 

табылған мәселелерді шешу үшін эвристикалық тәсілдерді саналы түрде 

қолдану. 

Рефлексивті ұстанымда студенттер бір мезгілде өз қызметін сынай 

отырып, өз практикалық іс-әрекетіндегі елеусіз, бірақ өзінің зияткерлік өнімін 

алғанға дейін көтерілетіндігін алғаш рет түсініп, ережелерді тұжырымдады. 

Эксперименталды жұмыста студенттің рефлексивті іс-әрекеті 

шығармашылық ойлауды қалыптастыруды басқару тетігі ретінде болды. 

Іс жүзінде әдетте дәстүрлі схема қолданылды: 

1. Ақпаратты сәйкестендіру: тапсырма, мәдени шығармашылық жағдаят, 

мәселе таңдалатын білім саласын анықтау. 
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2. Ақпаратты абстракциялау: әрекет моделін құру (екінші дәрежелі 

факторлар жойылады). 

3. Мәдени-шығармашылық жағдаятты, міндеттерді шешу жолдарын 

іздеу (мәселені). 

4. Өз қызметінің нәтижесін бағалау (қойылған мақсатқа қол 

жеткізілді ме, тапсырма шешілді ме немесе шешілмеді ме, алынған нәтиже 

қанағаттандыра ма).  

5. Кері байланыс: философия, жаратылыстану, мәдениеттану білімдерін 

пайдалана отырып, осы мәселе бойынша қосымша ақпарат жинақтау. 

6. Көшіру: міндет сәтті шешілді деп санаймыз, оны шешуді басқа міндеттерді 

шешу үшін қолдануға болады; қалыптасқан біліктерді басқа жағдайларға көшіру. 

Рефлексияны дамыту үшін біз зерттелген материалды жүйелеуге, 

жинақтауға, жіктеуге ықпал ететін міндеттерді пайдаландық. Мұндай жүйелеу 

мен қорытудың тәсілдерінің бірі – синквейн. Синквейн (франц. «бес» деген сөз) 

– бес жолдан тұратын өлең. жұптарда жұмыс істеу кезінде 5-7 минут уақыт 

алатын ең тиімді жұмыс – синквейн құру. Содан кейін барлық топ 

синквейндермен танысады. Әдетте, өңдеуден кейін бір немесе бірнеше 

түпнұсқа нұсқалар қалады. Үй тапсырмасы ретінде біз көркем безендіруді 

ұсынамыз. 

Синквейн алгоритмі келесідей: 

1 жол - синквейннің атауы (1 сөз, зат есім); 

2 жол - тақырыптың сипаттамасы (2 сын есім); 

3 жол - тақырып аясындағы әрекеттің сипаттамасы (3 етістік); 

4 жол — синквейн тақырыбы (тақырыпқа қатынасты көрсетеді); 

5 жол — тақырыптың синонимі (1 зат). Мысалы, студенттер келесі 

синквейндерді ұсынды: «Жердің ауа киімі» 

1. Атмосфера. 

2. тығыз, жеңіл 

3. жылытады, айналады, болжайды 

4. газ қоспасынан тұрады 

5. ауа райы. 

"Математикалық талдау» 

1. Интегралдар. 

2. Күрделі, қажет. 

3. Табу, есептеу, пайдалану. 

4. Үлкен шыдамдылық пен ынта қажет. 

5. Жиынтықтау. 

Рефлексия бастамашылығында бірінші дәрежелі маңыздылық қиял 

механизмін, кеңістіктік образдармен жұмыс істей білу, түрлі жағдайларды көрнекі 

көрсету қабілеті алды. Қиялды дамыту үшін біз студенттерді адам қандай да бір 

идеалды модель құрастырады, содан кейін ойлауда осы идеалды объектілермен 

«эксперимент жасайды», оларды әртүрлі жағдайларға қойып және тиісті 

тергеулерді шығарып отырады деген ойлау экспериментіне үйреттік. Ойлау 
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эксперименті теориялық ойлаудың нақты эксперимент әдістемесіне сәйкес 

құрылған. 

«Не болуы мүмкін, егер ...» деген сұрақ субъектіні нақты шындықтан қиялға 

айналдырады, бірақ «объективті қолданыстағы заңдарды білумен реттелетін қиял» 

болып табылады. 

С. Парнсо жұмысына сүйене отырып, біз студенттің шығармашылық қиялын 

қалыптастырудың қолайлы факторларын анықтадық. 

1. Қиялдың өміршеңдігін сақтау. Кең таралған пікірге қарамастан, қиял - 

ойлаудың жетілмеуінің белгісі сияқты және тек жүйелі оқу үрдісінен тыс жерде 

ғана орынды, біз оқу жағдайында қиялдың, еркін қиялдың көріністерін қолдаймыз, 

олар шығармашылық ойлау үшін негіз болды. 

2. Қиялды, фантазияны реттеу, оны бақылау. Ішкі еркіндік жағдайын жасай 

отырып, біз кейбір «инкубациялық кезеңнен», «идеялардың жетілуінен» кейін 

барлық ойлар сыни түрде қайта қаралады және олардың бір бөлігі жойылатынын 

есімізге алдық 

3. Студенттерге шығармашылық ізденіске арналған метафоралар мен аналогтарды 

қолдану, жаңа қауымдастықтар мен байланыстарды табу мүмкіндіктерін көрсету. 

Заттардың немесе құбылыстардың тұтас қасиеттері бейнеленген метафора 

шығармашылық ойлаудың аса маңызды тетігіне айналды. Ең алғашқы болжам сөз 

немесе дәл математикалық белгілерде емес, шашыраңқы бейне түрінде пайда болды. 

Шығармашылық үдерістердің психологиялық зерттеулері шығармашылық ізденістің 

мүмкіндіктері көрінбейтін салғастырулар мен салыстырулардың арқасында кеңейетінін 

көрсетеді. Жоғары мектепте метафоралармен жұмыс істеу тек бейнелі ойлауға түрткі 

болып қана қоймай, сонымен қатар бейнелерді құруда және оларды ұғынуда мақсатқа 

бағытталуды, шығармашылық тапсырманы шешуге қосуды болжады. 

Шығармашылық қиялдың дамуына келесі алгоритм бойынша құрылған ғылыми-

негізді болжауға үйрету ықпал етті. 

1. Жүйенің құрылымдық-функционалдық моделін құру. Бұл модель схема, сурет, 

сипаттама, макет, компьютерлік модель түрінде жасалуы мүмкін. Модельде жекелеген 

элементтер мен жалпы жүйенің барлық оң және теріс функциялары көрсетілді, өйткені 

кез келген жүйенің дамуы оның пайдалы функцияларын ұлғайту және теріс 

функцияларды азайту процесі болып табылады. 

2. Жүйенің даму болжамын құру. Даму болжамы жүйелерді дамыту заңдарының 

көмегімен жасалды. Тек осы жағдайда ғана болжам ғылыми негізделген болып саналуы 

мүмкін. 

Біз келесідей болжау тәсілдерін анықтадық: 

- жүйедегі элементтердің орналасу құрылымын өзгерту; 

- жүйедегі бір немесе бірнеше элементтердің құрылысының өзгеруі; 

- жүйеге бір немесе бірнеше жаңа элементтерді енгізу; 

- екі немесе бірнеше біртекті немесе әртүрлі жүйелерді біріктіру; 

- жүйені жекелеген элементтерге бөлу, олардың бір бөлігі немесе 

барлығы дербес болады; 

- болжамдық модельдерді талдау және талқылау. Бұл кезеңде оң және теріс 

функцияларды нақтылау мақсатында болжамдардың алынған нұсқалары 
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талданды. Қажет болған жағдайда проблемаларды шешу әдістерінің көмегімен 

теріс функциялар жойылды 

Мысалы, студенттерге компьютер арқылы дәріс оқуға болжам жасау 

тапсырмасы ұсынылды. Олар жүйенің келесі элементтерін атап көрсетті: 

оқытушы, студенттер, компьютер және басты функция: тақырыпты оқу кезінде 

қызығушылық пен көрнекілікті арттыру. 

Бұдан әрі болжау тәсілдері қолданылды: 

- элементтердің орналасуын өзгертудің мағынасы жоқ; 

- толық дәрісті компьютерге жазу; 

- Интернетке қосылу, басқа кафедралардың немесе басқа университеттердің 

оқытушыларымен қарым-қатынас жасау мүмкіндігі. 

- кіріктірілген дәрістер, екі немесе бірнеше оқытушылардың дәріс жүргізуі, 

әрбір студент жеке компьютермен отыратын аудиторияда дәріс оқу; 

- оқытушының тікелей қатысуынсыз компьютерден дәріс оқу (Тарғын К.). 

Әрбір семинарлық сабақ рефлексивті іскерлікпен аяқталды. Рефлексияда 

зерттелген материалды түсіну және жеке пікірді қалыптастыру, зерттелетін 

материалға қарым-қатынас болды. Ғылыми, проблемалық семинарларда, 

проблемалық-рөлдік, ұйымдастырушылық-іс-әрекет ойындарындағы 

студенттердің іс-әрекетінің рефлексиясы шығармашылық ойлауды дамытуда 

жақсы нәтиже берді. Зерттелген материалды түсіну, жеке пікір қалыптастыру үшін 

студенттермен келесі жұмыс түрлері қолданылды: дискуссия өткізу, шығарма жазу, 

эссе жазу, қарастырылған материалға жеке қорытынды, дәптерге жазу, схемалар 

құрастыру. Мұнда коммуникациялық (жаңа ақпарат туралы пікір 

алмасу),ақпараттық (жаңа білім алу), мотивациялық (ақпараттық алаңды одан әрі 

кеңейтуге ынталандыру) және рефлексия (жаңа ақпарат пен қолда бар білімнің 

арақатынасы, өз ұстанымын әзірлеу, процесті бағалау) функциясы іске асырылды. 

Өз жұмысымызда зияткерлік рефлексияны ұйымдастыру үшін біз рефлексивті 

полилогті қолдандық. Бастапқы кезеңде өзін-өзі диагностикалау көмегімен топтың 

әрбір студентінің шешілуі тиіс мәселелерге қатысты құзыреттілік деңгейі 

анықталды. Бұл  құзыреттілігі кем м қатысушыларға ыңғайсыздық жағдайын 

болдырмады, ол пайда болған жағдайда, олардың ашықтығы мен мәдени 

шығармашылық жағдайды талқылау процесіне қосылуының деңгейіне сөзсіз әсер 

етуі мүмкін. 

Оқытушы болашақ пікірталас тетігін әзірлеу үшін өзіндік диагностика 

нәтижелерімен танысты. Осыған орай, полилогиялық сипаттағы рефлексия 

студенттерді құзыреттілік деңгейіне байланысты талқылау процесіне жүйелі түрде 

тарту рәсімі ретінде көрініс тапты. Нәтижесінде құзыреттілігі аз адамға бірінші 

болуға құқық берілді, бұл оның білімдерінің жетіспеушілігін өтейді, өйткені 

мәдени-шығармашылық жағдайды шешудің бірде-бір нұсқасы ұсынылмады. Бұл 

оның зияткерлік-кәсіби мүмкіндіктерін барынша ашуға мүмкіндік берді. Бұл ретте 

полилогтің зияткерлік рефлексияның шығармашылық ұйымының формасы ретінде 

мәні байқалды, атап айтқанда: неғұрлым құзыретті студенттерге ақпаратты жүйелі 

және барынша өсірумен байланысты болды. Шығармашылық қызметті 

ұйымдастырудың бұл тәсілін барынша іске асыруға мүмкіндік берілді және 
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неғұрлым құзыретті болды, өйткені олар тек дайын  топтан кейін ғана талқылауға 

енгізілді. 

Осылайша, тек қолда бар идеялар мен жобалар мақсатында  ғана емес, бірақ 

ол әрбір студенттің шығармашылық күші мен бірлесе жұмыс істеу барысында 

жүзеге асырылатын барлық қатысушылардың білімін, тәжірибесін, 

шығармашылық әлеуетін барынша жүзеге асыруға ықпал ететін жағдай үлгіленді. 

Нәтижесінде «ой үрдісінің тірі тіні» (Серік С.) құрылып, барлық оң, айқын, 

стандартты емес ұқыпты сақталған, дамыған, топтың барлық мүшелерімен 

бекітілді. 

Студенттердің жеке тұлғалық рефлексиясын дамыту үшін өзін-өзі тану және 

өзін-өзі жобалау бойынша сабақтар циклі өткізілді, ол өзінің маңызды іс-

әрекетіндегі түсініктерін анықтауға, оқу барысында өз сезімдері мен эмоцияларын, 

оқу қызметінде өзін-өзі көрсету және шығармашылық тұрғыдан көрсету 

мүмкіндіктерін түсінуге бағытталған. 

«Менің кәсіби ұстанымым», «Менің қызығушылығымның аралы», 

«Автопортрет», «Өз өмірімнің құрылысы» тапсырмалары сынақтан өткізілді. 

Студенттер кәсіби білім мен іскерліктің тартымдылығына, оларды қолданудың 

әлеуетті мүмкіндіктеріне көз жеткізіп, оқу-кәсіби қызметте жетістіктерді 

өздігінен жобалаудың қажеттілігін көрсетті. 

Мысалы, Елгезек Ш. өзінің автопортретін былай ұсынды: мен өзімнің 

көпшілдігіммен, алаңсыздығыммен, тіпті жеңілтектігіммен құсқа ұқсаймын. 

Мен үшін жарылған қанаттар – бұл мақсаткерлік пен өзіне деген сенімділіктің 

символы. Мен құс сияқты «желмен ұша аламын», бірақ қажет болса, қарсы да 

тұра аламын. 

Шығармашылық ойлаудың қалыптасуының неғұрлым терең деңгейін біз 

студенттердің өмірлік, әлеуметтік, философиялық қарама-қайшылықтары мен 

мәселелері, ұсынған болжамдардың саны мен әртүрлі жоспарлануы, шешім 

таңдау мен оны түсіндірудегі өзіндік «көзқарасы» бойынша бағаладық. 

Рефлексия ой-пікірлерді, қорытындыларды, аналогияларды құруды қамтыды, 

студентті оның наным-сенімдеріне, айтылған көзқарасты сыни қабылдауға 

шақырды. Студенттерде: мен ерекше не істедім? Мен тапсырманы жаңа жолмен 

шештім бе? Бұл жолды қалай таптым? Бұл мүмкіндік маған не берді? Басқалар 

шешудің қандай жолдарын ұсынды? Олардың қайсысы жақсы? деген сұрақ 

туындай бастады және оларға жауап бере отырып, студент оқытушымен және 

басқа студенттермен диалогке түсті. 

Сонымен, үшінші шартты жүзеге асыру нәтижесінде студенттерді өзін-

өзі талдау және өзін-өзі бағалау үшін шығармашылық іс-әрекет субъектісі 

тұрғысынан объективті өлшемдер жасалды, кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-

өзі жетілдірулері қалыптастырылды. 

Сондай-ақ, біздің әдістеменің ерекшеліктерін егжей-тегжейлі көрсету 

үшін 9 - кестеде оқытушы мен студенттердің іс-әрекет формаларын көрсете 

отырып, сабақ кезеңдері көрсетілген. 

«Шығармашылықты дамыту және дарынды балалармен жұмыс» 

курсының («5В010300 – Педагогика және психология» білім беру 
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бағдарламасының студенттеріне арналған) бір тақырыбын өткізуге талдау 

жүргізейік.  
 

Кесте 9 – сабақ үстіндегі оқытушы мен студенттің іс-әрекеттерінің 

жүзеге асуы 
Кезеңдер Оқытушының іс-әрекеті Студенттің іс-әрекеті Дидактикалық 

принциптер, 

әдістер 

1 2 3 4 

1. 

Ұйымдас

тыру 

кезеңі  

(3 мин) 

Балалардың шығармашылық 

мүмкіндіктерін тиімді әдіс - 

тәсілдермен дамыту.  

1.Шығармашылық сабақтар – 

қазіргі мектептерде 

оқушылардың қызығушылығын 

қалыптастырудағы инновациялық 

процесс 

2.Шығармашылық сабақтарда 

проблемалық жағдаяттар 

тудырудың әдістемелік тәсілдері  

3.Дарындылық психологиясы 

жоспары көмектеседі 

Қабылдау үшін 

психологиялық көзқарас. 

Студенттер сабақтың 

мақсаттарын өз бетінше 

тұжырымдайды: 

1. Әр түрлі ғылыми 

тәсілдерді қолдана 

отырып, балалардың 

шығармашылық 

мүмкіндігі туралы біліп, 

осы тәсілдердің 

мазмұндық сипаттамасына 

мән береді. 

2. Жаңа ұғымдарды 

қолдануды үйренеді: 

шығармашылық 

мүмкіндік, 

шығармашылық әлеует, 

дарындылық 

Сана, 

белсенділік 

принципі 

ауызша: әңгіме, 

проблемалық 

іздеу әдісі. 

Мотивация: 

оқытудың 

маңыздылығын

а сену 

2. 

Алдыңғы 

материал

дың 

білімін 

өзектенді

ру (7 

мин.) 

Зерттеу негізінде Балалардың 

қабілетіне қарай 

интеллектуалдық дамуы және 

оның дарындылығын дамыту. 

1. Бала дарындылығы 

диагностикасы белгілері мен 

көрсеткіштері 

2. Баланың қабілеттеріне қарай 

дарындылықты анықтау 

Тест және бақылау үшін 

дәптерлерді ашыңыз. оқу 

құралының 58 беттегі тест 

берілген. Оның сұрақтарына 

жауап беріңіз (7 мин.) 

1. Тест және бақылау 

жұмыстарына арналған 

дәптерлерде: 

1-г 

2-6 

З-б 

4-в 

5-г 

6-6 

7-а 

Өнімді және 

репродуктивті 

әдістер 

негізінде 

материалды 

өзектендіру. 

Жазбаша өзін-

өзі бақылау 

әдісі 

3. Жаңа 

материал

ды 

зерттеу 

кезеңі (50 

мин.) 

1.Білім берудің шығармашылық 

бағытындағы оқыту 

технологиялары 

2.Оқытудың шығармашылық іс-

әрекетін жүзеге асыру  

3.Педагогтың жеке басының 

студенттерді тәрбиелеудегі 

шығармашылық ролі. 

Психологиялық көзқарас 

тұрғысынан баланың 

шығыармашылығын 

анықтау диагностикалық 

әдістерді меңгеру, 

педагогикалық көзқарас 

тұрғысынан проблемалық-

оқыту әдістерін 

қолдануды игеру  

Жүйелілік 

принципі 

Репродуктивті 

әдіс. 

Мотивация 

әдісі: талап 

қою. 

Көрнекілік 

принципі 
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4.Шығармашылық сабақты 

ұйымдастыру 

5.Оқытудың түсіндірмелі-

иллюстративтік тәсілі 

6.Дарындылықты анықтауда 

Векслер тестін пайдалану  

7.Әдістеме түрлері 

8.Әлеуметтік-психологиялық 

тренинг 

 Әдістері: 

ақпараттық-

рецептивті, 

репродуктивті, 

проблемалық 

презентация 

Проблемалық 

презентация 

әдісі 

4. 

Рефлекси

я (ұғыну, 

бекіту) 10 

мин. 

5. 

Сабақты 

қорытын

дылау (2 

мин.) 

Тапсырма:Дарындылықты 

анықтауда Векслер тестін 

пайдалану мәселесі туралы 

материалдарды таңдау. 

2. Әлеуметтік-психологиялық 

тренингтуралы баяндама 

дайындау. 

Сабақта жұмыс істеу туралы 

қорытынды: 

- қойылған мақсаттарға қол 

жеткізу. 

- ең белсенді студенттер атап 

өтіледі. 

- жұмыс үшін алынған ұпайларды 

хабарлау 

Қойылған тапсырмалар 

туралы ойлау 

Тыңдау, үй тапсырмасын 

жазу 

Белсенділік, 

сана 

принциптері. 

тақырыптық 

принципі.  

ынталандыру 

әдісі. 

Ынталандыру 

әдісі: 

ынталандыру. 

Жүйелеу 

принципі 

 

Оқу құралы студенттердің дүниетанымның бір бөлігі ретінде 

шығармашылық ойлауын дамыту процесінде болашақ нақты іс-әрекетінің 

ақпараттық моделі болып табылады. 

Оқу құралындағы студенттердің іс-әрекетін модельдеудің схемасы мен 

реттілігі келесідей: 

1. Студенттердің алдағы іс-әрекетінің мақсаттары анықталады және 

егжей-тегжейлі сипатталады, ал мақсаттарды сипаттауға қатаң талап 

қойылады. 

2. Студенттер іс-әрекетінің мазмұнын жалпыдидактикалық талаптарды 

ескере отырып сипаттау талап етіледі: жүйелілік, көрнекілік, ғылыми 

қолжетімділік, қолжетімділік және т.б. мазмұнда іс-әрекеттердің бағдарлы 

негізін құрайтын қажетті ақпарат көрсетіледі (тапсырмалар, ережелер, 

алгоритмдер, әдістер). 

3. Студенттердің танымдық іс-әрекеттерінің белгілі бір жүйесі таңдалады 

және белгіленеді, осы іс-әрекетті басқару қамтамасыз етіледі, берілген оқу 

мақсаттарына кепілдік береді. 

4. Оқытудың ұйымдастырушылық формалары анықталады. 

Педагогикалық құралдар арасында нақты оқу процесінде әртүрлі өмірлік 

жағдайлар мен қатынастарды модельдеуге мүмкіндік беретін іскерлік ойындар 

ерекше орын алады. 

Іскерлік ойындар оқыту мен тәрбиелеу құралы ретінде таным процесін 

жандандырады және шынайы өмірге жақындатады, оны шығармашылық 

етеді. 



135 
 

Іскерлік ойынға дайындық кезінде оқушылар ақпаратты өз бетінше 

іздеуді жүзеге асырады, қосымша ғылыми және танымал ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс істеуді үйренеді, қажетті суреттерді, графиктерді, 

сызбаларды орындайды, ойын барысында қолданылатын орындалған жұмыс 

туралы шығармашылық ой-қорытындылар әзірленеді. 

Ойынға дайындық кезінде және ойын барысында әр оқушы жаңа білім 

мен іс-әрекеттерді шығармашылық іздеуге қатысады. Ол баламаларды 

таңдауды, интуитивті шешімді табуды, идеяларды үнемі өндіруді, тәуелсіз 

шешім қабылдауды талап ететін жағдайларда, яғни ол бүкіл оқу процесінде 

белсенді, өйткені ол үнемі алынған ақпаратты түсіну, оны өңдеу және сапалы 

жаңа нәтиже алу үшін қолдану бойынша жұмыс жасайды (суреттер, 

графиктер, схемалар, есептер және т.б.), бұл дүниетанымның бір бөлігі ретінде 

шығармашылық ойлауды дамытуға ықпал етеді. 

Мысал ретінде эксперимент тобында өткізілген "ғылыми-зерттеу 

институтындағы конференция" іскерлік ойынының сценарийін келтіреміз. 

Бақылау тобында оқушылар осы тақырып бойынша рефераттар дайындады. 

 «Оқу конференциясы» - адам ойын дамыту негіздерінің бірі 

Сабақтың мақсаты: білім беру: 

- адам ойын дамытудың басты мәселесі ретінде білімін жүйелеу; 

- адам ойын дамыту мәселесі бойынша ғылыми білімді қорытындылау; 

- осы оқу элементінің материалында алынған білімді практикалық 

қолдануды негіздеу; 

- ғылыми конференция туралы есеп жазу;: 

- оқушылардың зияткерлік бастамасын дамыту; 

- дүниетанымның бір бөлігі ретінде шығармашылық ойлауды дамытуды 

жалғастыру;: 

- дүниетанымдық құндылықтарды қалыптастыруды жалғастыру: адам; 

- іскерлік ойын барысында тұлғааралық қарым-қатынасты 

қалыптастыруды жалғастыру; 

- зейінді, сөйлеу мәдениетін тәрбиелеуді жалғастыру. 

Жоғарыда баяндалған студенттің шығармашылық ойлауын дамыту 

әдістемесі мазмұны, формалары, құралдары мен әдіс-тәсілдерінің тиімділігі 

тәжірибелік-эксперимент жұмысына қатысқан студенттерден алынған 

қорытынды нәтиже негізінде анықталды. Бұл туралы келесі 3.3 параграфында 

баяндалады. 

 

3.3 Тәжірибелік-эксперимент жұмыс нәтижелері 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысының бірінші кезеңіндегі анықтау 

экспериментінің нәтижелері екінші кезеңіндегі  қалыптастыру 

эксперименттін жоспарлау және өткізуге негіз болды.   

Эксперименттік жұмыстың жалпылама кезеңінің негізгі міндеті 

анықталған психологиялық-педагогикалық шарттар кешенін қолдану 

нәтижелілігін бағалау және студенттің шығармашылық ойлауын 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін іске асыру болды. 
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Жоғары оқу орнының білім беру үдерісінде егер келесі психологиялық-

педагогикалық шарттар қамтамасыз етілсе, онда студенттің шығармашылық 

ойлауы сәтті дамиды, олар: 

- білім беру процесіндегі оқу іс-әрекетінің шығармашылық контекстін 

ескере отырып, студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуға 

субъектілігін қамтамасыз ететін оң мотивацияны дамытуға бағытталуы; 

- студенттердің жеке шығармашылық тәжірибені шешуге бағытталған 

мәдени шығармашылық жағдаяттар жүйесін құруды қамтамасыз ететін 

қосымша қағидаттың басымдылығы; 

- студентке шығармашылық іс-әрекеттің өзекті мәнін анықтауға мүмкіндік 

беретін рефлексия жасау, мәселелерді шешу үшін эвристикалық тәсілдерді саналы 

түрде қолдану. 

Бірінші кезеңде біз әрбір шарттың студенттің шығармашылық ойлауының 

даму деңгейіне әсер етуінің тиімділігін тексердік. Осыған сәйкес үш 

эксперименттік және бір бақылау тобы бөлінді. Бірінші эксперименттік топта (Э1) 

бірінші шарт (оң мотивацияны дамыту); Э2 тобында – мәдени шығармашылық 

жағдаяттарды шешуде қосымша қағидаттың басымдығы; ЭЗ тобында – рефлексия 

бастау. К1 бақылау тобында шығармашылық ойлауды қалыптастыру дәстүрлі 

оқыту шеңберінде өтті. 

Осылай тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының екінші кезеңі 

дидактикалық жағдайлар кешенін тексеруден тұрды. Тәжірибе ретінде 2 

академиялық топ (53 адам) және 1 топ – бақылау тобы (50 адам) таңдалды. 

 Алғашқы екі топта эксперименттік фактор – «Студенттердің 

шығармашылық ойлауын дамыту» элективті курсы, ғылыми диалогтар, 

пікірталастар, ғылыми семинарлар, конференциялар, шығармашылық 

тапсырмаларды орындау және әзірлеу енгізілді. Бақылау тобында жартылай-

ізденушілік сипаттағы тапсырмалар ұсынылды, шығармашылық ойлау оқу 

пәндерінің мазмұнын оқу тәсілі негізінде болды. 

 

Кесте 9– «Студенттердің шығармашылық ойлауының дамуы» атты 

элективтік курсының күнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 

Пәннің тақырыптық аталуы 

ап
та

 

Аудиториялы

қ сабақ (сағ.) 

Тапсырма түрі 

(сипаттамасы) барлығы 

(сағ.) Дәріс  Се

м  
СӨОЖ СӨЖ 

І Модуль. Пәнге кіріспе.  Студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың терориялық-

әдіснамалық негіздері 

1 2 3 4 5 6 7 

«Студенттердің шығармашылық 

ойлауының дамуы» курсының пәні, 

мақсаты мен міндеттері 

1 1 2 3 3 9 

Студенттердің шығармашылық ойлауын 

дамытудың қажеттілігі мен 

маыздылығы 

2 1 2 3 3 9 

Шығармашылық, шығармашылық ойлау 

ұғымдарының мәні 

3 1 2 3 3 9 
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Студенттің шығармашылық ойлауы 

ұғымының мәні 

4 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың тетіктері мен құрылымы 

5 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың әдіснамалық тұғырлары 

6 1 2 3 3 9 

ІІ Модуль. Студенттің шығармашылық ойлауын дамытуды модельдеу 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың психологиялық-

педагогикалық шарттары 

7 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытуда субъектілік, өзара субъектілік 

әрекеттестікті қамтамасыздандыру 

8 1 2 3 3 9 

Проблемалық іс-әрекеттік оқыту – 

студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың шарты 

9 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытуда педагогикалық құралдарды 

тиімді пайдалану 

10 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың құрылымдық-мазмұндық 

моделі  

11 1 2 3 3 9 

ІІІ Модуль. Студенттің шығармашылық ойлауын дамытудың әдістемесі 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың диагностикасы 

12 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың мазмұны 

13 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың әдістері мен тәсілдері 

14 1 2 3 3 9 

Студенттің шығармашылық ойлауын 

дамытудың құралдары 

15 1 2 3 3 9 

Барлығы 15 15 30 45 45 135 

 

«Студенттің шығармашылық ойлауын дамыту» элективті курсы негізінде 

болашақ педагогтарға білім алушылардың шығармашылық ойлауын 

дамытулың әдіснамалық-теориялық негіздері, психологиялық-педагогикалық 

шарттары, моделі, әдістемесі туралы білімдер меңгертіледі. Бұл білімдердің 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуына деген қызығушылығын 

арттырып, ынталлылық, эвристикалық деңгейін көтеруге ықпал етеді.  

Студенттердің шығармашылық ойлауының дамуы деңгейін бағалау үшін  

келесі өлшемдер таңдалды: 

1) мотивациялық-құндылық: танымдық қызығушылықтың болуы, 

шығармашылық ойлауға құндылық ретінде бағдарлану, өзін-өзі іске асыру 

мотиві; 2) интеллектуалдық-танымдық: негізгі психологиялық-педагогикалық 

категориялар (шығармашылық, шығармашылық ойлау, шығармашылық 

қызмет субъектісі), шығармашылық ойлаудағы интуиция мен қиялдың рөлі 

туралы, шығармашылық ойлау тетіктері туралы білімдер; 3) іс-әрекет-

зерттеушілік: қарама-қайшылықты анықтау және мәселені тұжырымдай білу, 
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логикалық операциялар мен эвристикалық тәсілдерді қолдана білу, оймен 

эксперименттеу, рефлексияны жүзеге асыру. 

Айта кетейік, эксперименттің ұйымдастыру-дайындық кезеңінде қолданылған 

диагностикалық әдістемелер жиынтығы студенттердің шығармашылық ойлауының 

үш деңгейін анықтауға мүмкіндік берді: креативтілік, эвристикалық, ынталылық. 

Креативтілік деңгей студенттерде танымдық қызығушылықтың болуымен, 

шығармашылыққа құндылық қарым-қатынасымен, өзін-өзі жүзеге асырудың 

тұрақты мотивімен; шығармашылық ойлаудың мәні мен оның қалыптасу тетіктері 

туралы жүйелендірілген, терең біліммен, интуицияның, шығармашылық ойлаудағы 

қиялдың рөлімен; қарама-қайшылықты анықтай білу және проблеманы 

тұжырымдай білу, оны шешу үшін логикалық операциялар мен эвристикалық 

тәсілдерді қолдана білу, ойлы эксперименттеу, рефлексияны жүзеге асыру 

білімдерімен сипатталды. 

Эвристикалық деңгей танымдық қызығушылықтың дамығандығы, қызметтің 

жекелеген түрлеріндегі шығармашылыққа құндылық қатынасымен; 

шығармашылық ойлаудың мәні, оның қалыптасу механизмдері, интуицияның, 

шығармашылық ойлаудағы қиялдың рөлі туралы терең, бірақ жүйелі түрде  

қалыптаспаған білім; қарама-қайшылықтарды интуитивті анықтау, логикалық 

операциялар мен эвристикалық тәсілдерді қолдану, проблемаларды шешумен 

ерекшеленді. 

Ынталылық  деңгей танымдық қызығушылық, өзін-өзі іске асыру мотиві 

жеткілікті түрде тұрақты емес, ситуативті екенін; шығармашылық ойлау туралы 

білім  жүйесіз, шығармашылық ойлауды қалыптастыру механизмдері белгісіз; 

қойылған мәселелерді шешу кездейсоқ және белгісіз екендігін көрсетті. 

Педагогикалық эксперимент нәтижелерін сандық бағалау ара қатынас 

әдісімен, яғни эксперименттің басында және соңында шығармашылық ойлаудың 

қандай да бір деңгейіндегі студенттердің пайыздық арақатынасы бойынша 

жүргізілді. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысы барысында зерттелетін сапаның қалыптасу 

деңгейінің динамикасын қадағалау үшін біз динамикалық қатарлардың келесі 

көрсеткіштерін пайдаландық: 

 - студенттердің шығармашылық ойлау деңгейінің сандық өсуін 

көрсететін орташа көрсеткіш (Ок) мұндағы А, Ъ, с, d-шығармашылық 

ойлаудың төмен, рұқсат етілген, орташа, жоғары деңгейлеріндегі студенттер 

санының пайыздық көрсеткіші; 

 - студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту деңгейінің (немесе 

өлшемінің) соңғы және бастапқы мәндерінің айырмашылығын көрсететін 

абсолютті өсім (G) көрсеткіші формула бойынша есептелген: 

G = Пкон - Пнач> ПНач – көрсеткіштің бастапқы мәні; Пкои – көрсеткіштің соңғы 

мәні; КЭфф – формула бойынша есептелетін эксперименттік әдістеме тиімділігінің 

коэффициенті: КЭфф = Ок (э)/Ок (б), Ок (э) – эксперимент тобының орташа 

көрсеткішінің мәні; Ок (б) – бақылау тобының орташа көрсеткішінің мәні. 

Эксперименттің соңғы кезеңінде тәжірибелі топ студенттерінің шығармашылық 

ойлауын қалыптастыру деңгейінің сапалы өсуін бағалауды бақылау тобының 
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студенттерінің бастапқы деңгейіне және шығармашылық ойлау деңгейіне қатысты 

математикалық статистика әдістерінің көмегімен жүргізуге болады 

Зерттеу нәтижелерін талдау үшін "хи-квадрат" критерийі қолданылды 10-

кестеде ұсынылған эксперимент басындағы кесік нәтижелері педагогикалық 

эксперимент жүргізілгенге дейін бөлінген көрсеткіштер бойынша тәжірибелік және 

бақылау топтарында ерекше айырмашылық болмағанын көрсетеді. Бұл туралы, атап 

айтқанда, критерийлер бойынша орташа көрсеткіштер (Ок) (мотивациялық – 

эксперименттік топта 1,81 және – бақылау тобында – 1,92; зияткерлік топта – 2,04 

және 2,16; әрекет – 2,02 және 2,16) мәндерін куәландырады. Зерттеуде біз 

зерттелетіндерді кездейсоқ таңдаумен айналысатын болсақ, онда анықталған 

деңгейлердің арақатынасы ұқсас деп болжауға болады. Бұл бізге эксперименттің 

тиісті кезеңінде шынайылығы жоғары эксперимент тобын бірдей іріктеуге бақылау 

тобын іріктеуді санауға және одан әрі "хи-квадрат" критерийін есептеу кезінде 5%-

дық маңыздылық деңгейін қабылдауға мүмкіндік берді. 

 

Кесте 10 - Экспериментке дейінгі салыстырмалы мәліметтер (жалпы 

адамдар санынан пайыздық көрсеткішпен %) 
 

Компонеттері Деңгейлері ЭТ БТ 

Саны % Саны % 

Мотивациялық-

құндылықтық 

     

ынталылық 43 81,14 38 76 

эвристикалық 7 13,21 8 16 

креативтілік 3 5,67 4 8 

   

Интеллектуалды

қ-танымдық 

     

ынталылық 39 73,59 34 68 

эвристикалық 9 16,98 10 20 

креативтілік 5 9,43 6 12 

   

Іс-әрекеттік-

рефлексивтік 

     

ынталылық 39 73,58 38 76 

эвристикалық 9 16,98 8 16 

креативтілік 5 9,43 4 8 
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Тәжірибелік-эксперимент жұмыстың соңында әрбір өлшем бойынша 

орташа көрсеткіштер тәжірибелік және бақылау топтарында өсті. Алайда 

тәжірибелі топтарда өсу айтарлықтай дәрежеде көп көрініс береді. Мәселен, 

мотивациялық өлшем бойынша тәжірибелік топтарда орташа көрсеткіш 1,53 

есеге, ал бақылау тобында тек 1,15-ке, зияткерлік бойынша бақылау тобында – 

1,41-ге, бақылау тобында – 1,07-ге, іс-әрекетте – 1,39-ға және бақылауда – 1,19-

ға өсті. 

Қалыптастырушы эксперимент барысында эксперимент тобы 

студенттерінің шығармашылық ойлауының мотивациялық-құндылық 

компонентінің даму деңгейі айтарлықтай өзгерді. Алынған нәтижелерді талдау 

мотивациялық өлшем бойынша креативтілік және эвристикалық деңгейдегі 

тәжірибелік топ студенттерінің саны 22,63 және 22,64%-ға өскенін 

куәландырады. Бақылау тобында студенттердің үлесі жоғары және орташа 

деңгейде 4 %-ға өсті. Тәжірибелік-жэксперимент жұмыс барысында біздің 

бағдарламаны қолдану жағдайында жүйелі, мақсатты, арнайы 

ұйымдастырылған жұмысқа төмен және ынталылық деңгейдегі студенттер 

санының өзгеруінің тәуелділігі анағұрлым айқын көрінеді: тәжірибелі топтарда 

ол 28,31 және 16,99 %, ал бақылау топтарында тиісінше 4 және 8% төмендеді 

(сурет.6). Жүргізілген жұмыстың оң нәтижесі студенттердің оқу іс-әрекетіндегі 

белсенділігін, қызығушылығын, жаңа білім алу үдерісіне құндылық ретінде 

көзқарасын, эмоциялық көңіл-күйін көтеру болды. Шығармашылық іс-

әрекетте табысты уайымдау жаңа, күшті мотивтерді қалыптастырды, өзін-өзі 

бағалау деңгейін өзгертті, өзін-өзі жүзеге асыруға, «өзін-өзі жетілдіруге» 

ұмтылысты тудырды. 

Бақылау және эксперимент тобында диагностика нәтижелерін салыстыру 

студенттердің шығармашылық ойлауының интеллектуалдық-танымдық 

компонентін дамытуда эксперименттік бағдарламаны іске асырудың тиімділігі 

туралы қорытынды жасауға мүмкіндік берді. 

Эксперименттің соңына қарай эксперимент тобында креативтілік және 

эвристикалық деңгейі бойынша бақылау абсолюттік өсімімен салыстырғанда 
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18,65 және 18,87 %-ға артты, ынталылық деңгей бойынша ең үлкен құлдырау 

эксперимент тобында тиісінше 26,42 және 20,76%-ға (бақылау тобында – 4 

және 8%-ға) белгіленді. 

Іс-әрекеттік-рефлексивтік компоненті диагностикасының нәтижелері 

эксперимент тобы студенттерінің шығармашылық ойлауы дамуының оң 

динамикасын көрсетті, бақылау тобында айтарлықтай динамика байқалған 

жоқ. 

Шығармашылық ойлаудың қалыптасуы туралы біз студенттердің өмірлік, 

әлеуметтік, философиялық қарама-қайшылықтары мен мәселелерін, ұсынған 

болжамдардың саны мен әртүрлі жоспарлануын, шешім таңдау мен оны 

түсіндірудің өзіндік «көзқарасы» бойынша бағаладық. 

Тәжірибелік-эксперимент  жұмыстарының қорытынды кезеңі барысында 

кестеде көрсетілген бақылау тобымен салыстырғанда тәжірибелі топтарда 

шығармашылық ойлаудың даму деңгейінің оң динамикасы анықталды. 

Осылайша, эксперимент соңында шығармашылық ойлау деңгейі төмен 

тәжірибелі топ студенттерінің саны 26,42% - ға азайды, бақылау тобында 12% 

- ға қарама-қарсы болды. шығармашылық ойлаудың қалыптасуының 

ынталылық деңгейі бар тәжірибелі топ студенттерінің саны 18,87% - ға азайды, 

бақылау тобында 4% - ға қарсы. Тәжірибелі топтарда шығармашылық 

ойлаудың эвристикалық деңгейі бойынша бақылау өсімімен салыстырғанда 

18,65% - ға артық. Шығармашылық ойлаудың креативтілік деңгейі дамыған 

эксперимент топтағы студенттер үлесі бақылау тобындағыға қарағанда 

14,19% - ға артық. 

Кесте 11 - Экспериментке кейінгі салыстырмалы мәліметтер (жалпы 

адамдар санынан пайыздық көрсеткішпен %) 
 

Компонеттері Деңгейлері ЭТ БТ 

Саны % Саны % 

Мотивациялық-

құндылықтық 

     

ынталылық 19 35,85 34 68 

эвристикалық 19 35,85 10 20 

креативтілік 15 28,3 6 12 

   

Интеллектуалды

қ-танымдық 

     

ынталылық 14 36,41 32 64 

эвристикалық 22 39,62 10 20 

креативтілік 17 32,08 8 16 

   

Іс-әрекеттік-

рефлексивтік 

     

ынталылық 19 35,55 28 56 

эвристикалық 19 35,85 12 24 

креативтілік 15 28,3 10 20 
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Тәжірибелік-эксперимент жұмысы барысында студенттердің 

шығармашылық ойлауының даму  динамикасына біз ұсынған психологиялық-

педагогикалық шарттар кешенінің әсері және ЖОО-ның білім беру үдерісінде 

студенттердің шығармашылық ойлауын дамытудың құрылымдық-мазмұндық 

моделінің тиімділігі алдын ала болжанған қорытындыны растайды. 

Эксперименттік зерттеудегі болжамды тексеруді біз «хи-квадрат» 

статистикалық критериясы арқылы жүзеге асырдық. К. Пирсон бойынша оны 

пайдалану маңызды айырмашылықтардың бар-жоғын, бақылау және 

тәжірибелік топтар деңгейлеріндегі өзгерістердің бар-жоғын және осы 

өзгерістердің себептері қандай екенін тексеруге мүмкіндік береді. Тәжірибелік 

және бақылау топтары арасындағы айырмашылықтар басында 

2  2  2 эксперимент 5% - дық мәнділік деңгейінде статистикалық 

маңызды емес (Х"аб-ХкРит - >ХКрит-5,99). Тәжірибелік және бақылау 

топтарында 2 2  тәжірибелік жұмыстың соңында нәтижелердің 

айырмашылығын тексеру эксперименттік топта 5% мәнділік деңгейінде 

%"аб>ХкРит (%2бақ = 7,16) % екенін көрсетеді. 

Кесте – 12. Тәжіріибелік-эксперимент жұмысы барысында студенттердің 

шығармашылық ойлауы дамуының динамикасы  
 

  Деңгейлері   

 

   

 Ынталылық Эвристикалық Креативтілік 

 

топ 

 эк
сп
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и

м
ен

т 

 Саны % Саны % Саны % 

ЭТ бастапқы 43 81.14 7 13,21 3 5,67 

 

 

соңы 19 35,9 19 35,9 15 28,2 

БТ бастапқы 38 76 8 16 4 8 

 

 

соңы 34 68 10 20 6 12 
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Тәжірибелік-эксперимент жұмысы барысында студенттердің шығармашылық 

ойлауы дамуының диаграммасы

ЭТ бастапқы ЭТ соңы БТ бастапқы БТ соңы  
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Қорыта айтқанда, таңдалған болжам дұрыс деп айтуға болады. Өйткені  

эксперименттік топ студенттерінің шығармашылық ойлауын дамыту 

деңгейлерінде болған өзгерістер кездейсоқ себептерден емес, айқындалған 

психологиялық-педагогикалық шарттар кешені мен жасалған құрылымдық-

мазмұндық модельдің жүзеге асырылуының салдары болып табылады. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысының нәтижелері студенттің 

шығармашылық ойлауын дамыту процесінің біз жасаған құрылымдық-

мазмұндық моделі мен анықтаған психологиялық-педагогикалық шарттар  

кешені зерттеліп отырған сапаның тиімді дамуына ықпал ететіндігін 

дәлелдейді.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

1. Ойлау, шығармашылық ойлау қарастырылған психологиялық-

педагогикалық еңбектерге жасаған талдау ойлау түрлері, шығармашылық, 

шығармашылық даму кезеңдері кезеңдері әдебиеттерде жан-жақты 

талданғанын, бірқатар теориялық қағидалар мен тұжырымдардың 

қалыптасқандығын көрсетті.  

2. Осы ғылыми теориялық тұжырымдарға талдау негізінде, біздің 

тұжырымдауымызша «ойлау – дүниетаным мен  оны материалды идеалды, 

объективті-әлеуметтік, субъективті, тұлғалық игерудің жоғарғы сатысы, 

тұлғаның танымдық әрекетінде жүзеге асырыылатын психикалық компонент. 

Ойлау мен шығармашылық түсініктерін бірі-бірінсіз қабылау қиын. Өйткені 

шығармашылық үдерісі ойлау әрекеті негізінде жүзеге асады. Екі ұғымның 

негізгі мәні олардың танымдық, яғни ақыл-ой іс-әрекетінде көрініс 

табатындығында, екеуі де интеллектуалдық белсенділік арқылы іске 

асатындығында. Сол себепті біз жоғарыдағы кең талдаулар негізінде 

шығармашылық дегеніміз жаңаны іздеп ойлап табу үдерісі, деп түйіндейміз. 

Ал «шығармашылық ойлау – ынталылық, эвристикалық, креативтілік 

деңгейдегі интеллектуалдық белсенділікпен, конструктивті дербестікпен 

жаңаны іздеп ойлап табу үдерісі  . 

3. Студенттің шығармашылық ойлауы – бұл оның проблемаларды шешуде,  

жаңаны іздеп  табуда логикалық операциялар мен эвристикалық, креативтілік 

тәсілдерді қолданудағы ынтасы, интеллектуалдық белсенділігі мен дербес 

конструктивтік іс-әрекетінің кіріктірілген сапасы. 

4. Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту моделі 

мақсаттық, технологиялық, процессуалдық, бағалаушылық  төрт бөліктен 

тұрады. Мақсаттық блок аталған дамуды жүзеге асыруға қоғамның, 

мемлекеттің талап, сұраныстарын, мақсатын, басшылыққа алатын (іс-

әрекеттік, жүйелілік-құырылымдық, тұлғалық-бағдарлық, мәденитанымдық) 

әдіснамалық тұғырларды және принциптерді қамтиды. Технологиялық – 

бағдарлама мазмұнын, оны жүзеге асырудағы жұмыс формаларын, әдістерін, 

құралдарын анықтайды. Процессуалдық – ұйымдастыру кезеңдерін 

(дайындық, негізгі, нәтижелік), рефлексиялық сатыларын (жүйелі рефлексия, 

конструктивті бағдар, тұрақтану және т.б.), педагогикалық экспериментті 

(анықтау, қалыптастыру, қорытындылау) сипаттайды.   

5. Студенттердің шығармашылық ойлауын  дамыту үдерісі 

мотивациялық-құндылықты, интеллектуалдық-танымдық, іс-әрекеттік-

рефлексивтік құрамдас бөліктерінің бірлігін, оған сәйкес өлшемдер мен 

көрсеткіштерді қарастырады; 

6. Студенттің шығармашылық ойлауының  дамуы жоғары  оқу 

орнының оқу-тәрбие үдерісінің барлық құрамдарын  қамти отырып, оның 

барлық қатысушыларының өзара іс-әрекеттестігі  мен үздіксіз мониторингі 

негізінде жүзеге асырылады;   
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7. Студенттердің шығармашылық ойлауын  дамыту мынадай 

психологиялық-педагогикалық шарттарды сақтаумен 

қамтамасыздандырылады: шығармашылық іс-әрекетте студенттердің 

субъектілік, өзара субъектілік әрекеттестігін қамтамасыздандыру; пән 

сабақтарын проблемалық-іс-әрекеттік оқыту негізінде құру, педагогикалық 

құралдарды тиімді қолдану.  

8. «Студенттердің шығармашылық ойлауының дамуы» атты элективті 

курсы, мәдени жағдаяттар жүйесі, шығармашылық ойлауды кезеңдермен 

дамытудың ғылыми-әдістемелік ұысыныстары әзірленіп, тиімділігі іс-

тәжірибеде тексерілді. Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту 

аталған ғылыми-әдістемелік кешенді (формалары, әдістері, құралдары) жүйелі 

пайдаланғанда ғана тиімді болады.  

9. Студенттердің шығармашылық ойлауы дамуының ынталылылық, 

эвристикалық, креативтілік, деңгейлерін айқындау диагностикалық, 

мазмұндық-технологиялық қамтамасыздандырғанда және  оларды 

кезеңдермен  жүзеге асырғанда ғана нәтижесінің тиімділігі артатындығын 

көрсетеді.  

Жүргізілген зерттеу бойынша мынадай ұсыныстар жасауға болады: 

1. Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуға арналған теориялық 

тұжырымдар, сипаттамалар  осы саладан  теориялық білімдерді жүйелі 

меңгертуге септігін тигізеді. Оларды жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие 

үдерісіне  (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мамандығы),   мұғалімдер 

біліктілігін жетілдіретін институттардың және жас ғалымдар мектебінің 

әдістемелік бағдарламаларына енгізу қажет. 

2. Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуда жоғары оқу 

орнының білім беру мен тәрбие ортасын тиімді пайдалану қажет. 

3. Студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту процесін 

қамтамасыздандыру үшін жасалған бағдарламалық кешендер жүйесін 

педагогикалық құралдарды  тиімді  қолдану негізінде жүзеге асырған дұрыс. 

5. Ұсынылып отырған практикалық нәтижелерді мамандар даярлайтын 

колледждердің, жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие үдерісінде пайдалануға 

болады. 

Зерттеу проблемасының ауқымы кең болғандықтан толығымен шешімін 

тапты деуге болмайды. Алдағы уақытта болашақ мұғалмдерді оқушылардың 

шығармалық қабілетін дамытуға даярлау; студенттердің логикалық ойлауын 

дамыту; болашақ педагогтардың кретивтілігін зерттеу іс-әрекеті негізінде 

дамыту  және т.б. проблемалар арнайы зерттеуді қажет етеді. 
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