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Бейнелердегі жоғары үндесетін қарама қарсы түстер арқылы (90-95%) біртекті жəне
күрделі түстерді балалардың көпшілігі заттардың формасын, көлемін нақты танып біледі.
Осыған байланысты олар көптүсті бейнелерді жеткілікті түрде сипаттайды. Бұл түсті
қабылдау бұзылысы, нақты біртекті түстерді айыру, басқа сақталған түсті айыру
функциясымен, түсті бейнелерді нақты түсті заттармен жəне қоршаған орта
құбылыстарымен көзбен көріп салыстыру тəжірибесі болғандықтан толықтырылады. [4].
Бұл түрлі-түсті суретті-графикалық көрнекілік құралдарын қолдану керектігі туралы
куəлік етеді, оларды нашар көретін балалар бейнелерді таңдай білу біліктілігі жəне оларда
салыстыру, бөліп қарау, белгілерін саралап қарау процессін жəне сай келетін заттарда жəне
құбылыстарда дамыту. Осыған байланысты арнайы тест-фигуралар өңделді, балалардың аққара жəне түрлі-түсті əртүрлі қарама-қарсы түсті бейнелерді қабылдау мүмкіндіктерін
анықтау үшін суретті-көрнекілікті таңдау əдісі қолданылады.
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Бүгінгі күні өткеннің қателіктері неден тұратындығын біліп қою жеткіліксіз.
Маңыздырағы - қандай бағыттарда ілгерілетуді ұғыну мен түсіну. Осындай бағыттардың бірі
психологиялық-педагогикалық білімдердің берік ағынын тірек еткен, ХХІ ғасыр білімі деп
батыл санауға болатын инновациялық креативті білім беру болып табылады. Инновациялық
креативті білім беру – қазіргі мектептерде оқытудың шығармашылық қызметі сапасын
анықтайтын, жаңаны тану мен жасауға бейімделу арқылы танылатын əрбір жеке тұлғаны
қалыптастыруға бағыттайтын интеллектуалдық процесс.
Қазақстандық ғалым Р.С.Омарова креативтілікті рухани құндылықтарды жасаушы жəне
жеке тұлғаның шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі дамыту шарты бола отырып, рефлексия
мен субъективтік өзін-өзі бағалау негізінде жаңа нəтижелерге жетуде шығармашылыққа
қабілеттілігінен көрінетін сапалық қасиеті ретінде анықтайды [1].
Мектеп оқушыларының шығармашылық қызығушылығын қалыптастыру өте маңызды,
күрделі жəне көп салалы мəселе болып есептеледі. Шығармашылық дегеніміз – бұл адамның
өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам
дұрыс ой түйіп, өздігінен саналы, дəлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі керек. Адам
бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу адамның рухани күшін
нығайтып, өзін-өзі тануына көмектеседі.
«Шығармашылық» сөзінің төркіні этимологиясы «шығару», «ойлап табу» дегенге келіп
саяды. Демек жаңа нəрсе ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп түсіну керек.
Философиялық сөздікте «шығармашылық қайталанбайтын тарихи-қоғамдық мəні бар,
жоғары сападағы жаңалық ашатын іс-əрекет», — деп түсіндіріледі. Ал көрнекті психолог
Л.С. Выготский «шығармашылық деп жаңалық ашатын əрекетті атаған». Шығармашылық —
өте күрделі психологиялық процесс. Ол іс-əрекеттің түрі болғандықтан тек адамға ғана тəн.
Ұзақ жылдар бойы шығармашылық барлық адамның қолынан келе бермейді деп
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қарастырылып келсе, қазіргі ғылым жетістіктері қабілеттің мұндай дəрежесіне белгілі бір
шарттар орындалған жағдайда кез келген баланы көтеруге болатындығы жайлы көп айтуда.
Шығармашылық іс-əрекеттің ең негізгі белгілерінің бірі - зерттеуге жататын объектінің
құрылымын көре білу. Оқушылардың пəн бойынша үлгермеушіліктерінің бір себебі тапсырманы шешумен байланысты, бұл дəл осы белгінің балада дамымағандығы болып
табылады. Объектінің құрылымын көре білудің мəні жылдам, сол сəтте объектінің
элементтерінің бөліктерінің бір-бірімен сəйкестігін, ұқсастығын көре алудан тұрады. Кезкелген математикалық немесе тарихи тапсырма жағдай құрылымын, оның мəліметтер типін,
олардың талаптарына сəйкес сипаттамаларын көре білуді талап етеді. Бұл белгілердің көрінуі
əртүрлі жəне тапсырманың сипатына байланысты.
Шығармашылық іс-əрекет белгілерінің біріне - баламалы шешімді көре білуі жəне оны
іздестіре білуге ептілік жатады. Бұл белгінің мəні— əртүрлі бірнеше шешім табу, шешімнің
əртүрлі жолдарын іздестіру, объектінің əртүрлі жəне қарама-қарсы жақтарын көру .
Шығармашылық іс-əрекеттің тағы екі белгісін айтып кетуге болады. Бұлар түсіндіруді
аса қажет етпейді. Олардың біріншісі - проблеманы шешудің бүрынғы танымал тəсілдерін
жаңа жағдайға қиыстыру ептілігі.
Шығармашылық іс-əрекеттің екінші белгісі - танымал шешімнің айрықша тəсілін құра
білуге ептілігі. Шығармашылық өзінің табиғаты бойынша айрықшалықты, іс-əрекет жəне
білім стереотиптерінен бас тарту ептіліктерін талап етеді. Сондықтан оқыту бір жағынан
стереотипті дағды, ептілік, білімді дағдыландыруы қажет, екінші жағынан бірмезгілде басқа
білімдерді, іс-əрекеттің басқа тəсілдерін іздестіруді, олардан бас тарту қажеттілігінің
мүмкіндігіне даяр болуға үйретуі қажет. Шығармашылық іс-əрекеттің жоғарыда
сипатталынып өткен белгілері өскелең жас ұрпақ меңгеретін ақыл-ой даму мазмұнының
бөлігі болып табылады.
Шығармашылық қабілеттің дамуындағы ең негізгі мəселелердің бірі -шығармашылық
туралы жəне оны ұйымдастырудың талаптары туралы білімдердің көмегімен
шығармашылық тапсырмаларды топтық шешуде жоғары мүмкіншіліктерге жетуге бола ма
деген сұрақ болып табылады. Педагогикалық психологияның практикалық міндеті əрбір
оқушыға онда үлкен шығармашылық мүмкіншілік бар екендігін көрсету, осының негізінде
шығармашылық тапсырманы шешу кезіндегі өзін-өзі шектеуді болдырмау.
Зерттеуші ғалымдардың еңбектері бойынша адамның шығармашылық қабілеттері ерте
айқындалады жəне оларды (қабілеттерді) орта мектептің өзінде дамытуға мүмкіндік бар,
бірақ олардың сипаты мен бағыты 18 жасқа таман анықталады. Орта мектепте
шығармашылық іс-əрекетке қатыстырылған оқушылардың бастамасын жоғары оқу
орындарында адамның жеке қабілеттеріне сəйкес толық тəрбиелеу мен дамыту қажет.
Жалпы білім беретін жəне жоғары оқу орындарындағы білім берудің негізгі міндетінің
бірі білім мен білікті игерту ғана емес, осылардың негізінде тұлғаның шығармашылық
қабілеттерін дамыту болып табылады. Ол жөнінде А.Н.Несмеянов «Бірақта ең бастысы білім
беру - бұл білім «қоржынын» емес, бұл «қоржынды» игере білу іскерлігі керек екендігін жиі
ұмытамыз. Бұл кез келген, соның ішінде жоғары білім беру саласының да басты мақсаты. ...
Игеру - бұл дегенің қолдана білу (іскерлік). Қолдана білу (іскерлік) екі бөліктен құралады: өз
мамандығың бойынша техникалық жұмыс жасай білу, ол тəжірибе арқылы болады. Ал
негізгі іскерлік - бұл өз мамандығың бойынша сұрақтарды қойып, оны шеше білу.
Соныменен білім берудің негізгі мақсаты - бұл едəуір шығармашылық түрдегі сұрақтарды
қоя білуге жəне оны шешуге миды шынықтыру», — деп жазды [2].
Шығармашылық қызығушылықты қалыптастырудың қазіргі тұжырымдамасы жаңа
парадигмаға сүйенеді, ол əр жеке тұлғаның ынтасы; əр жеке тұлғаның даму
мүмкіндіктерінің, оның ішінде оның шығармашылық өзін-өзін дамытуды қажетсінуінен; ішкі
еркіндігінің басылымдылығы – сырқы шығармашылық өзін-өзі дамытудың табиғатын
танымдық қызығушылықтың ықпалдастырылған сипаттамасы ретінде түсінуден тұрады.
Жеке тұлғаның шығармашылық қызығушылығы – бұл ішкі процесс, адамның орта
əсеріне белгілі бір жауап беру тəсілі, өзіндік қарама-қайшылықтар əсерінен жəне қоршаған
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ортаға, əлеуметтік қатынастардың субъектісі ретінде өзінің субъективті қарым-қатынастарын
есепке алу негізінде өзін саналы түрде жетілдіруге ұмтылысы. Шығармашылық
қызығушылықтың жетекші функцияларына талаптанушылық, танымдық, реттеушілік,
рефлексиялық, белсенді өзара қарым-қатынас т.б. жатқызылады. Олар өзін-өзі дамытудың
бағыттылығы мен артуын, тұлғалық компоненттердің деңгейін жəне олардың сабақтастығын
айқындайды, адамға өзін жетілдіруге орай дербес əрекетін ұйымдастыруға мүмкіндік
туғызады.
Бастауыш сынып мұғалімі оқыту үдерісінде оқушылардың шығармашылық іс-əрекетін
ұйымдастыру үшін, біріншіден, тұлғаның жеке қасиеттерін ескере отырып, оқушы тұлғасын
сипаттай білуі қажет, екіншіден, өзі ұйымдастырған шығармашылық əрекеттің оқушылардың
шығармашылық қабілетін дамыту үдерісі мен оның нəтижесіне əсер ететін мынадай
маңызды факторларын білуі жəне ескеруі қажет:
-шығармашылық белсенділік жəне шығармашылық іс-əрекетке сұраныс;
-оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту шарттары;
-оқушылардың шығармашылық қабілетін ынталандыру көздері;
-оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту əдістері;
-оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту құралдары;
- оқушылардың жас ерекшеліктері мен қызығушылықтары.
Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр
боларлықтай ұрпақ оқыту, тəрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап
етіп отыр. Мектеп құрылымында болып жатқан өзгерістер, білім беру мақсаттарының
алмасуы, оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі, көпнұсқалық оқытуға көшу сияқты
мəселелер орындаушылардан шығармашылық бастамалық, жұмыстың жоғары сапасын жəне
кəсібилікті талап етеді.
Шығармашылық - бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі.
Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дəлелді шешімдер
қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне
жол бермеу, оның рухани күшін нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Өйткені
адам туынды ғана емес жаратушы да.
Бұл үлкен жауапкершілік артатын күрделі мақсат. Оны шешу үшін ең алдымен оқыту
мазмұны жаңартылып, əдіс-тəсілдің озығы өмірге келуі, олар əрбір азаматтың жеке басының
қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, шығармашылығын, талантын ұштайтындай болып
ұйымдастырылуы қажет. Сонда ғана мектептерден өз өміріне өзгеріс енгізе алатын, өз
бетінше өмір сүру жолдарын таңдай алатын азаматтар тəрбиеленіп шығады.
Баланы бастауыш сыныптардан бастап шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс
шешімдер қабылдай алуға, практикалық əрекеттерге дайын болуға əкелудің жолдарын
көрсету керек. Шығармашылық - бүкіл тірішіліктің көзі. Адам баласының сөйлей бастаған
кезінен бастап, бүгінгі күнге дейін жеткен жетістіктері шығармашылықтың нəтижесі. Бұған
бүкілхалықтық, жалпы жəне жеке адамның шығармашылығы арқылы келдік. Əр жаңа ұрпақ
өзіне дейінгі ұрпақтың қол жеткен жетістіктерін меңгеріп қана қоймай, өз іс-əрекетінде сол
жетістіктерді жаңа жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, барлық салада таңғажайып
табыстарға қол жеткізеді.
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