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ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ – ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗІ 
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Нугманов Сагадат Маликович 
«Дене тəрбиесі жəне спорт»  

мамандығының оқытушылары 
Арқалық қ.  

 
Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Шығармашыл адамның бойында батылдық, ұшқырлық, 
сезімталдық сияқты қасиеттер мен қатар ерекше ой қызметі, шығармашылыққа деген 
құштарлық болу керек.Оқу тəрбие үрдісі барысында білім алушылардың шығармашылық іс-
əрекетін дамыту жолдарын жасау. 

Аннотация 
Актуальность. Цель.У творческого человека есть качество такие как мужество6 

мобильность, чувствительност, особая мыслительная деятельность и страсть к творчестве. 
Abstract 

Relevance. Goal.A creative person has gualities such as courage, mobility,sensitivity, special 
mental activity and a passion for creativity. 

 
Түйінді сөздер: шығармашылық, педагогтық əдеп, тұлға. 
Ключевые слова: Творчество, педагогическая этика, личность. 
Keywords:Сreativity, pedagogical ethics, personality. 
 
Шығармашылық өте күрделі психологиялық процесс. Ол іс-əрекеттің түрі 

болғандықтан, тек адамға ғана тəн. Философиялық сөздікте  «шығармашылық 
қайталанбайтын, тарихи қоғамдық  мəні бар, жоғары сападағы жаңалық ашатын іс-əрекет 
деп түсіндіріледі. Көрнекті орыс педагогі Л.С.Выготский «шығармашылық» деп 
жаңалық ашатын əрекетті атаған. Ал осы мəселені терең зерттеген психологтардың бірі  
Я.А.Пономарев оны «даму» ұғымымен қатар қояды. Өйткені əрбір жаңалық, əсіресе 
интеллектуалдық тұрғыда болса, ол баланың психикасын жаңа сапалық деңгейде 
көтереді деп есептейді. Бұл пікір бүгінгі күнгі педагогиканың талаптарына сəйкес 
келуімен көңілге қонымды.[1,6] 

«Шығармашылық» сөзінің төркіні, этимологиясы «шығару», «ойлап табу» дегенге 
келіп саяды. Демек жаңа нəрсе ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп түсіну 
керек. Зерттеле келе шығармашылыққа берілген анықтамалар да өзгере бастады. Соңғы 
жылдары «шығармашылық» сөзімен  «жаңалықпен»  қатар  «бастамалылық, 
белсенділік»  ұғымдары астарлас қолданылып жүр. Шығармашылық жөнінде жазылған 
еңбектерді талдай келе, мына төмендегідей қорытындыға келуге болады: ұзақ жылдар 
бойы шығармашылық барлық адамның қолынан келе бермейді деп қарастырылып келсе, 
қазіргі ғылым жетістіктері қабілеттің мұндай дəрежесіне белгілі бір шарттар орындалған 
жағдайда кез келген баланы көтеруге болатындығы жайлы көп айтылуда. 

Шығармашылыққа деген қажеттілік - күрделі рухани қажеттілік. Əзірге ол барлық 
адамдарда бірдей деуге болмайды. Ал қоғамда болып жатқан жаңару процестері əр 
адамнан күнделікті шығармашылық қайтарымды талап етіп отыр. Шығармашылық  
бүкіл болмыстың, қозғалыстың, дамудың бір сөзбен айтқанда тіршіліктің көзі, табиғат, 



205 
 

қоғам құбылыстарында жеке адамның ақыл-санасында, іс-əрекетінде, ішкі жан – 
дүниесінде шығармашылықтың табиғи процестері үздіксіз жүріп жатады. Бұл процесс 
белгілі бір жүйемен дамиды. Ішкі шығармашылық процестерін табиғат өзі басқарады. 
Ал сыртқы факторларды басқару, реттеу жеке адамның ой-санасына, айналысатын ісіне 
байланысты. 

Адамның шығармашылыққа деген жанданысы, оның өз жекелігін , өз қабілеттерін 
іске асыруға деген жолын ашады. Шығармашылықтың мəнін аша отырып, оның «əрекет» 
ұғымымен тығыз байланысты екенін анықтауға болады. Шығармашылық жəне əрекет 
диалектикалық біртұтастықты құрайды. Əрекет шығармашылықты тудырып, оны нақты 
болмысқа айналдырса, ал шығармашылық əрекетті реттейді, оның амалдарын, 
тиімділігін анықтайды. Шығармашылық əрекет арқылы шығармашылық қабілеттер 
қалыптасады əрі қарай дамиды. Зерттеушілер шығармашылық əрекеттерге əртүрлі 
анықтамалар береді. Мысалы: И.Я.Лернер шығармашылық əрекет деп білім, білік, 
дағдыны жаңа жағдайға тасымалдай білуді, объектінің жаңа қызметін көре білуді, жаңа 
шешім табуды белгілейді.[1,77] 

А.Н.Лук шығармашылық əрекетті мəселені шешудегі көрегендікке, қырағылыққа 
балайды, идеяларды іске асыру (генерация жасай білу) болжай білу қабілеттерін атайды 
[3,32]. Шығармашылық қабілеттер шығармашылық елес, шығармашылық ойлау арқылы 
қалыптасады. Ал шығармашылық ойлау деп ойдың жылдамдығы, икемділігі, 
тапқырлығы, дəлдігі алынады.  

Қазіргі замандағы ұстаздар қауымының алдындағы үлкен мақсат: өмірдің барлық 
саласындағы белсенді, шығармашылық іс - əрекетіне қабілетті, еркін жəне жан - жақты 
жетілген тұлға тəрбиелеу. Өмірдегі сан алуан қиындықты шеше білу тек шығармашыл 
адамның қолынан келеді. Шығармашыл адамның бойында батылдық, еркіндік, 
ұшқырлық, сезімталдық сияқты қасиеттер мен қатар ерекше ой қызметі, қайшылықтарды 
түсіну, заңдылықтарды анықтау, шығармашылыққа деген құштарлық болу керек. 

Шебер педагог болмай тұрып, əдепті педагог болмақ жоқ. Педагогтық əдеп болмай 
тұрып, əдепті педагог болмақ жоқ. Педагогтық əдеп жаттау, еске сақтау жəне жаттығу 
жолымен жасалмайды. Ол мұғалім ізденісінің нəтижесі, ол оның ақыл-ойының көрінісі 
болып табылады. Педагогтық əдеп, əр мұғалімнің дара қасиеті. Мұғалімнің білім 
алушылармен тіл табысуы көбіне оның жағдайға ой көзімен қарай білуіне, оған басқа 
жағдайлардан  да гөрі айрықша маңыз беруіне байланысты. Педагогтың басты міндеті - 
ұжымдағы əр білім алушының қабілетін танып, өз орнын табуына жағдай жасау, əрбір 
баланы көшбасшы болуға, өзін - өзі басқара білуге тəрбиелеу. Білім алушылармен сабақ 
үстіндегі жəне сабақтан тыс əрекеттерінің бірігуі қоршаған орта туралы біртұтас түсінік 
қалыптастыруға, теория мен практика арасында байланысты қамтамасыз етуге оқу 
тəрбие үрдісін құруда жəне білім алушы тұлғасын қалыптастыруда үйлесімдікке жетуге 
оқытушылар  мен топ жетекшілерінің педагогикалық шеберліктерінің жетілдіруге, 
оқытушылар  мен білім алушылар арасындағы ынтымақтастықтың дамуына ықпал етеді.  
Ұжымда шығармашылық белсенділік, достық, жолдастық байланыс нығаяды. 
Сондықтан тату - тəтті, мақсатшыл ұжым тəрбиені ұйымдастырудың негізі болып 
табылады. 

Білім алушыларды еңбектік іс - əрекеттің түрлеріне қатынастырып, ол əрекеттің 
қоғамнық түпкі мүддесі үшін, материалдық  жəне рухани игіліктерді байыту 
үшін  күресетін құрамды бөлігі екенін  қабылдайтындай жағдайға келтіруіміз 
керек.Осыған сəйкес, білім беру үдерісінде қазіргі таңда қолданысқа енгізілген негізгі 
педагогикалық технологияларды: ойын арқылы оқыту, ұжымдық оқыту, жобалау жəне 
зерттеу, тірек сигналдары негізінде оқыту, ұжымдық шығармашылықты тəрбиелеу, 
модульдік оқыту, сын тұрғысынан ойлауды дамыту, ақпараттық-коммуникациялық 
оқыту, проблемалық оқыту, дамыта оқыту технологияларыншағын жинақты мектеп 
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мұғалімі өз тəжірибесінде шығармашылықпен қолдана білсе, сапалы білімге қол 
жеткізері анық.  

Білім алушының шығармашылық қабілетін дамыту үшін бірнеше шарт орындалу 
тиіс. Олар: 

 Шығармашылық қабілетін дамытуды ерте бастан қолға алу; 
 Жүйелі түрде шығармашылық əрекет жағдайында болуы;  
 Ойлау мүмкіндігінің ең жоғарғы деңгейіне жету;  

Білім алушының  шығармашылық іс - əрекетіне жағдай туғызу дегеніміз баланы 
ойлай білуге үйрету екені сөзсіз. Мектеп табалдырығын жаңа аттаған бүлдіршіннен 
шығармашылық қабілетті талап етпес бұрын, оны соған үйреткен жөн. Білім алушының 
зейінін, есін қиялын, интеллектісін дамыта отырып, ойлау қабілетін, шығармашылық іс 
- əрекетін жоғары деңгейде көтеруге болады. 

Қазіргі таңда білім тұлға, қоғам жəне мемлекет дамуының басты стратегиялық 
ресурсы ретінде қарастырылады. Заманауи жағдайлардағы оның мақсаты – 
шығармашылыққа, өзгермелі заман жағдайында өз тағдырын өзі шешуге қабілетті 
əлеуметтік құзыретті тұлға қалыптастыру. Көрнекті орыс педагогі Л. Выготский 
«тапсырманың көлемі баланың деңгейіне сəйкес берілуі, əр баланы өзінің даму 
аймағында жетілдіруі тиіс» деген болатын Сондықтан қазіргі таңдағы білім беру 
жүйесінің негізі – білім алушыларға тапсырманы көп бермей, білімді нақты меңгерте 
отырып, тірек сигналдары негізінде одан əрі дамытып, əрбір құбылыстың мəнін, 
ерекшелігін, сапалық деңгейін анықтауға үйрету.  

Елбасының халыққа жолдған «Қазақстан-2030» стратегиялық жолдауында басты 
фактор білімді ұрпақ, жастар болашағы екенін баса айтты. Өйткені ХХІ ғасырдағы 
болашақ қоғамның білімділігі, сол қоғамды алып жүретін болашақ жастардың 
білімділігіне байланысты.Сондықтан болашақ жас ұрпағымыздың білімді, дарынды, 
жан-жақты  болу үшін əрине «Оқу-тəрбие үрдісі барысында білім алушылардың 
шығармашылық іс-əрекетін тереңдету қажет» 
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Аннотация 
Өзектілігі. Мақсаты.Оқытудың белсенді əдіс-тəсілдерін жүйелі түрде енгізу, 

оқушыларды белсенді, өз бетімен білім алуға үйретуге көмектеседі, ой қозғайды жəне пəнге 
деген қызығушылықтарын дамытады. 
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