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Креативдүүлүктү изилдөө боюнча кеңири жана ма-

ңыздуу материалдар топтолуп, теориялык жана практи-

калык жактан маанилүү жыйынтыктарды бергендигине 

карабастан, анын аныктамасы жана баарына белгилүү 

методикасы жок болгондой эле, бүтүн жана бирдиктүү 

теориясы да жок. Креативдүүлүк феноменинин көптөгөн 

изилдөөлөрү изилденүүчү кубулуштун ар түрдүүлүгү жана 

көп аспекттүүлүгү менен мүнөздөлөт. Демек, креатив-

дүүлүк түшүнүгү чексиз кеңейип, мунун натыйжасында 

тактыкты талап кылат. Ошол себептен креативдүүлүк 

жөнүндө айтууда анын кайсы түрү тууралуу айтылып 

жаткандыгын (креативдүүлүк жөндөм катарыбы же 

инсандын өзгөчөлүгү катары берилип жатабы) белгилеп 

кетүү зарыл. Креативдүүлүк – чындыкты өзгөртүүдө ин-

сандын негизги жашоо муктаждыктарынын бири жана 

өзүн-өзү актуалдаштырууда маанилүү мүнөздөмөлөрдүн 

бири болуп саналат. Буга байланыштуу учурда мектеп-

теги билим берүүнүн негизги милдеттеринин бири окуучу-

лардын ой-жүгүртүүсүнүн креативдүүлүгүн калыптанды-

руу болуп саналат. Андыктан, креатив катары аныктал-

ган мектеп окуучуларынын сапаттарына коюлган талап-

тар да жогорулайт т.а. жаңы тажрыйбага болгон ачык-

тык, стандартка жатпаган абалда өзгөчө чечим табуу 

билгичтиги, чындыкка чыгармачылык мамиле жасоо 

милдеттендирилет.  

Негизги сөздөр: креативдүүлүк, чыгармачылык, чы-

гармачык ой жүгүртүү, жөндөмдүүлүк, ой-жүгүртүү, 

мектеп окуучулары, маани. 

Несмотря на то, что накоплен большой и содержа-

тельный материал по изучению креативности, который 

дал определенные результаты как в теоретическом, так и 

в практическом отношении, единой и стройной теории 

креативности до сих пор не существует, как и не сущест-

вует одинакового ее определения и всеми признанных 

методик, диагностирующих данную способность. Много-

численные исследования феномена креативности характе-

ризуются разнообразием и многоаспектностью изучаемых 

явлений. Таким образом, понятие креативности расши-

ряется до бесконечности и вследствие этого размывае-

тся. Поэтому, говоря о креативности, следует хотя бы 

обозначать, о какой креативности идет речь: креатив-

ности как способности или креативности как особеннос-

ти личности. Креативность – одна из ведущих жизненных 

потребностей личности в преобразовании действитель-

ности и является одной из важных характеристик само-

актуализации. В связи с этим, один из важных задач со-

временного образования является формирование креатив-

ности мышления учеников. На этой основе повышается 

требование к качеству знания учеников, точнее откры-

тости к новому опыту, умению находить необычное ре-

шение в нестандартной положении, обязательному отно-

шению к творческой истине определенных как креатив-

ность.  

Ключевые слова: креативность, творчество, твор-

ческое мышление, способность, размышление, школьники, 

значение. 

Despite the accumulation of a large and informative 

material on the study of creativity, which gave definite results 

both in theoretical and practical terms, a single and coherent 

theory of creativity still does not exist, just as there is no 

identical definition of it and all recognized methods diagnose 

this ability. Numerous studies of the phenomenon of creativity 

are characterized by the diversity and multidimensionality of 

the phenomena studied. Thus, the concept of creativity expands 

to infinity and as a result is blurred. Therefore, speaking of 

creativity, we should at least indicate what kind of creativity 

we are talking about: creativity as an ability or creativity as a 

personality trait. Creativity is one of the leading vital needs of 

the individual in transforming reality and is one of the 

important characteristics of self-actualization. In this regard, 

one of the important tasks of modern education is the formation 

of pupils' creative thinking. On this basis, the demand for the 

quality of students' knowledge is increased, more precisely, 

openness to new experience, the ability to find an unusual 

solution in an irregular situation, an obligatory attitude to 

creative truth defined as creativity. 

Key words: creativity, creativity, creative thinking, 

ability, reflection, students, meaning. 

Коомдун жалпы маданиятынын өсүү деңгээли 

илимий-техникалык прогресстин темпинен артта ка-

лып, улам өзгөрүп турган дүйнөдө адамзат жашоо-

сунун жаңы шарттарына жооп бербей калгандыгы 

КРнын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы 

№201-токтому менен бекитилген «2020-жылга чейин 

Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү 
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концепциясында көрсөтүлгөн. Бул болсо, мектептеги 

билим берүүнүн жаңы жолго коюлушун талап кылат 

[1]. 

Учурда мугалим мектепте программалык мате-

риалдарды берүү менен гана чектелбестен, анын не-

гизинде окуучуларда зарыл психикалык процесстер-

ди, касиеттерди жана сапаттарды калыптандырууга 

кам көрүшү керек. Мектеп билими окуучулардын 

чыгармачылык күчүн ойготуп, аны акыл эмгегинин 

рационалдуу ыкмалары менен куралдандырса, маа-

лыматтын чоң агымына багыт алууга жана керектүү 

маалымат табууга үйрөтсө, аларда ойдун активдүү өз 

алдынча иштөөсүн жөнгө салат, аларды стандарттуу 

эмес маселелерди өз алдынча чечүүгө даярдайт. Бул 

үчүн окутуу процессинин негизги багыты окуучулар-

дын эске тутуусуна эмес, алардын ой жүгүртүүсүнө 

туура келиши керек, окуучулардын өздөштүрүү иш-

мердүүлүгү эмес, чыгармачылык ишмердүүлүгү кө-

нүлдүн борборунда болууга тийиш.  

Ошентип, мугалимдин алдына коюлуучу негиз-

ги маселелердин бири – окуучулардын ой-жүгүртүү-

сүнүн креативдүүлүгүн калыптандыруу болуп эсеп-

телет. 

Берилген түшүнүктүн бир нече трактовкасы 

бар, бирок көбүнчө кызыгууну маалымдама басыл-

маларында белгиленген аныктамалар туудурат. 

Аларда креативдүүлүк түшүнүгү төмөндөгүдөй бе-

рилет:  

‒ чыгармачылыкка, өзгөчө ой-жүгүртүүгө бол-

гон жөндөмдүүлүк;  

‒ инсанды ар тараптан мүнөздөгөн чыгарма-

чылык жөндөмдүүлүктөрдүн: көйгөйдү же абалды 

жаңыча көз карашка түрткөн жаратмандык жөндөмү-

нүн, чыгармачылык актка болгон жөндөмүнүн өнү-

гүүсүнүн деңгээли; 

‒ принципиалдуу жаңы идеяларды өндүрүүгө 

болгон даярдыкты мүнөздөгөн жана шыктуулук 

структурасына көз карандысыз фактор катары кир-

ген инсандын чыгармачылык жөндөмдөрү;  

‒ ой-жүгүртүүнүн интеллектуалдык активдүү-

лүгүнүн эң жогорку деңгээли: адамдын интеллек-

туалдык активдүүлүгүнүн максималдуу деңгээлин 

билдирет, анын натыйжасында кубулуштун маңы-

зына жетүү, жаңы көйгөйлөрдү коюу жана чечүү 

жүрөт. Бул деңгээлде инсан тарабынан табылган эм-

пирикалык закон-ченемдүүлүк ал үчүн эвристика, 

формалдуу ыкма эмес, ал үчүн бүт калган иш-араке-

тин токтоотууга даяр болгон өз алдынча көйгөй бо-

луп калат;  

‒ иш-аракет, процесс же белгилүү процесстер-

дин жыйындысы: чыгармачылык,  түзүү, новаторлук 

иш-аракет;  

‒ жаңыны түзүү жана түшүнүү, өзгөрүүлөрдөн 

коркпоо жөндөмү: кандайдыр бир жаңы нерсени жа-

соо жөндөмү же кандайдыр бир башка ыкма менен 

ишке ашыруу. Көйгөйдүн жаңы чечими, жаңы метод 

же курал, искусствонун жаңы чыгармасы.  

Натыйжада, «креативдүүлүк» түшүнүгү психо-

логиялык-педагогикалык илимдерде илимий турук-

туу категория болуп саналат. Бирок «креативдүүлүк» 

түшүнүгүн трактовкалоодо бирдиктүү аныктама жок.  

Креативдүүлүк түшүнүгүн кеңири мааниде 

алып карасак – бул кандайдыр бир жаңы сапаттуу 

нерсени (же жаратуучу, же топ, же жалпы коом 

үчүн) жараткан, чыгармачылык, чыгармачылык иш-

мердүүлүк менен үзгүлтүксүз байланышта болгон 

чыгармачылык интеллектуалдык жөндөмдөр.  

Илимдин өнүгүшү менен адамзаттын чыгарма-

чылык көйгөйүнө болгон көз караштар өзгөргөн 

жана өнүккөн. Чыгармачылык, чыгармачылык ой-

жүгүртүү жана креативдүүлүк феноменин изилдөөгө 

ар түрдүү илимий мектептер өз ыкмаларын сунуш-

ташкан. 

А.Курманалиева Кыргызстанда жана дүйнө жү-

зүндө креативдүүлүк категориясын изилдөө боюнча 

эмгектерди анализдеп, креативдүүлүктү инсандын 

туруктуу интегралдык касиети, ал анын чыгармачы-

лыктуу изденүү жөндөмүн, жаңы нерселерди кабыл 

алууга даярдыгын, стандарттык эмес ой-жүгүртүү-

сүн, көптөгөн оригиналдуу жана пайдалуу идеялар-

ды жаратуу мүмкүнчүлүгүн мүнөздөй турган катего-

рия катары кабыл алууну сунуштайт [2]. 

Көптөгөн мезгилге чейин адамдын чыгармачы-

лык жетишкендиктерин жалпы жана атайын жөндөм-

дөрдүн жогорку деңгээли менен түшүндүрүшкөн.  

Чыгармачылык жөндөмдөрдү өзгөчө түр катары бө-

лүшкөн эмес, аны интеллект менен бирдей, барабар 

коюшкан. Мындай көз карашты интеллект чөйрөсүн-

дөгү бир топ адистер да бөлүшүп келет (Д.Векслер, 

Р.Уайсберг, Г.Айзенк, Л.Термен, С.Герберт ж.б.). 

Негизги илимий закон-ченемдүүлүктөрдү ачуу үчүн 

белгилүү түрдө трансформацияланган жөнөкөй ког-

нитивдик процесстер жетиштүү экени далилдүү. 

Чыгармачылык маселелерди чечүү процесси башка 
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таанып-билүү процесстеринин (ой-жүгүртүү, эске 

тутуу ж.б.) өз ара аракеттешүүсү катары жазылат. 

М. Вертгеймер «Жемиштүү ой-жүгүртүү» аттуу 

эмгегинде көйгөйдү чечүүдөгү чыгармачылык про-

цесстин төмөнкү негизги этаптарын аныктаган: 

‒ башында берилген абалда түшүксүз сезим 

пайда болот; 

‒ көйгөйдү түшүнүүгө жетүү калоосу кээ бир 

маселелерди коюуга алып келет; 

‒ абалда фокус, же абал борборун түзгөн маа-

нилүү элементтер бөлүнөт; 

‒ борбордун айланасында абалдын бардык эле-

менттери белгилүү структуралык бүтүндүккө байла-

нат; 

‒ ар бир элемент бир бүтүн нерсенин бөлүгү 

катары кабыл алынат; 

‒ мунун баары абалды күтүүсүздөн көрүү жана 

көйгөйдү түшүнүүнү чечүү үчүн негизди түзөт [3]. 

Жалпы көрүнүштөн алганда креативдүүлүк чы-

гармачылыкка болгон жөндөм катары түшүндүрүлөт. 

Эгер чыгармачылык белгилүү спецификага ээ жана 

жаңыны түзүүгө алып келген процесс катары түшүн-

дүрүлсө, ал эми креативдүүлүк потенциал, адамдын 

ички ресурсу, ой-жүгүртүүнүн адаттагы ыкмалары-

нан анын баш тартуу жөндөмү же көйгөйдү чечүү-

нүн жаңы варианттарын табуу жөндөмү катары кара-

лат. 

«Чыгармачылык» жана «креативдүүлүк» түшү-

нүктөрү мааниси боюнча бири-биринен айырмала-

нат. Чыгармачылык процесс инсандын көңүл эргүү-

сүнө, анын жөндөмдөрүнө, ал карманган адатка не-

гизделет. Ал эми  креативдүүлүк процесси жөнүндө 

айта турган болсок, анда анын негизги курамы болуп 

прагматикалык элемент саналат, б.а. баштапкы тү-

шүнүк «эмнеге?», «эмне үчүн?» жана «кантип бир 

нерсени түзүү керек?», «чынында эмне жаратуу 

керек?» – дегенде турат. 

Натыйжада, чыгармачылыкты – адамдын кан-

дайдыр бир жаңылыкка, маанилүүлүккө жана пайда-

луулукка ээ болгон иш-аракети же анын натыйжасы 

катары кабыл алсак болот. Креативдүүлүк болсо – 

инсанды жалпы мүнөздөгөн, активдүүлүктүн  ар 

түрдүү чөйрөсүндө көрүнгөн адамдын чыгармачы-

лыкка болгон жөндөмү деп түшүнөбүз.  

Чыгармачылыкка жөндөмдүү болгон инсан 

креативдүүлүккө ээ болбошу мүмкүн, бирок креатив-

дүүлүккө ээ болгон инсан сөзсүз түрдө чыгармачы-

лыкка жөндөмдүү. 

Креативдүүлүктү жөндөмдөргө бөлүүдө Л.Терс-

тоундун иштери түрткү болгон, анда ал креативдүү-

лүктө жаңы маалыматты бат өздөштүрүү жана ар 

түрдүү ыкмалар менен колдонуу жөндөмдөрүнүн ро-

лун анализдеген [4]. 

Ал индуктивдүү ой-жүгүртүүнүн жана кабыл 

алуунун кээ бир өзгөчөлүктөрүнүн чыгармачылык 

жетишкендиктердеги ролун белгилеген. Чыгармачы-

лык чечимдер көп мезгилде көйгөйдү чечүүгө көңүл 

буруу учурда эмес, релаксация, көңүл буруунун ча-

чыранды болгон учурда келээрине маани берген. 

Креативдүүлүктү жаңы идеяларды жаратуу жөндөмү 

катары карап, чыгармачылык жетишкендиктерге 

түздөн-түз байланыштырган. 

XX кылымдын экинчи жарымында психологдор 

(А.Маслоу, Р.Мэй, К.Роджерс, Н.Роджерс ж.б.) 

креативдүүлүктү өзүн өзү оң баалоого түрткү берген, 

инсандын өз баалоосунда өзүн-өзү алдыга жылды-

рууну камсыз кылган, ар бир индивидуумда өзүн өзү 

актуалдаштыруучу ыкма, трансформацияланган күч 

катары карашат. 

Биздин оюбузча, мындай түшүнүк чыгармачы-

лыкка болгон жөндөмгө жана өзүн өзү ишке ашыруу-

га болгон умтулууга, бул жөндөмдөрдү ишке ашы-

руунун жана инсандын өнүгүү процессиндеги умту-

луунун маанилүүлүгүнө көңүл буруу менен оң баа 

берет. 

Б.А. Лезин чыгармачыл адамдын инсандыгы-

нын сапатын (көңүл буруу жана кабыл алуу, фанта-

зияга жана ойлоп чыгарууга болгон жөндөм, өзгөчө-

лүүлүк, байкагычтык жана субъективдүүлүк, интуи-

ция жана сезүү жөндөмү) жана чыгармачылык про-

цесстин стадияларын: эмгек, аң-сезимсиз иш, көңүл 

эргүүнү ачкан [5]. 

П.К. Энгельмейр чыгармачылыкты жана анын 

көрүнүшүн карап чыккан. Адамзат чыгармачылыгы-

нын табият чыгармачылыгынан болгон айырмачы-

лыгын изилдеген. Анын ою боюнча чыгарачылык эс-

кичиликке карама-каршы жана өнөрпоздук, максатка 

ылайыктуулук, күтүүсүздүк, баалуулук сыяктуу 

өзгөчө белгилерге ээ. Окумуштуу, «инсандын чыгар-

мачылыгы коомдун өнүгүүсүнүн деңгээли менен 

аныкталат», – деген маанилүү ойду айтып кеткен [6]. 

Натыйжада, креативдүүлүктү – адамдын өзгөчө 

идеяларды жаратуу, өзгөчө чечимдерди табуу, ой-

жүгүртүүнүн салттуу схемаларынан баш тартуу жөн-
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дөмү, инсандын башкага кошулбаган, биздин түшү-

нүккө туура келбеген өзгөчө жөндөмү катары түшү-

нүүгө болот. 

Учурдагы педагогика илиминде креативдүүлүк 

адамдын өнүгүү жана өсүү, дүйнөнүн бардык: эконо-

микалык, социалдык, илимий, техникалык, коммуни-

кативдик, көркөм чөйрөдө өзгөрүү шартында анын 

психикасынын мүмкүнчүлүктөрүн интенсификация-

лоо мүмкүнчүлүгү катары каралат. Мунун негизинде 

креатив катары аныкталган мектеп окуучуларынын 

сапаттарына коюлган талаптар да жогорулайт т.а. 

жаңы тажрыйбага болгон ачыктык, стандартка жат-

паган абалда өзгөчө чечим табуу билгичтиги, чын-

дыкка чыгармачылык мамиле жасоо милдеттендири-

лет. Креативдүүлүк окуучунун бардык чөйрөдөгү 

иш-аракетке керектүү болгон чыгармачылыкка кара-

та жалпы, универсалдуу жөндөмү катары каралат. 
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