
ЖОБАНЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ 

 

1. Жоба тақырыбы атауы: Студенттердің креативтілігі мен шығармашылық 

қабілеттерін дамыту Қазақстанның интеллектуалды әлеуетін арттырудың факторы ретінде 

2. Жоба рефераты (абстракт): «Білімге негізделген қоғамды» дамыту үрдісі 

студенттердің - болашақ мамандардың интеллектуалды мәдениетін қалыптастыру 

мәселесін өзектендіреді. «Білім үш бұрышы» - ғылым, білім және инновация – ЕО 

экономикасын әлемнің бәсекеге қабілетті экономикасына айналдыру еуропалық күштің 

негізгі факторы ретінде анықталды. «Ғылым, білім және инновацияның» бірегей ортасы 

университетте ұсынылған. «Білімге негізделген қоғамды» дамыту үшін студенттердің 

креативті дағдылары мен шығармашылық қабілеттерін университетте дамыту қажет. 

Сонымен қатар, зерттеудің өзектілігі ҚР Президенті Н.А. Назарбаев бастаған 

«Интеллектуалды ұлт 2020» мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асырумен байланысты.  

Жоба әдіснамасы: тұлғаға бағдарланған, іс-әрекеттік, мәдени, орта, үлгілік 

тұғырлары; психологиялық-педагогикалық қолдау теориялары; тесттер, үлгілеу, талдау, 

салыстыру, синтез, сараптамалық бағалар.   

Күтілетін нәтижелер: Креативтілік және шығармашылық қабілет деңгейін 

анықтайтын диагностикалық технологиялар, университет ортасын басқаратын үлгі, 

студенттердің креативтілігі мен шығармашылық қабілеттерін дамытудың психологиялық-

педагогикалық ұстанымдары; арт-терапия және арт-технология негіздерінің үлгісі, 

қуыршақ терапия технологиясы, креативтілік және шығармашылық қабілеттер үлгісі, 

университетте арт-лаборатория құрылды, студенттердің креативтілігі мен шығармашылық 

қабілеттерін дамыту бойынша әдістемелік ұсыныстар жасалып және өңделеді.  

3. Жоба мақсаты мен міндеттері. Жоба мақсаты Қазақстанның интеллектуалды 

әлеуетін арттыру факторы ретінде студенттердің креативтілігі мен шығармашылық 

қабілеттерін дамыту технологиясын және психологиялық-педагогикалық негіздерін өңдеу, 

студент тұлғасын дамыту арт-технологияларын өңдеу және ендіру. 

Міндеттері:  

- студенттердің креативтілігі мен шығармашылық қабілеттерін бағалауды 

диагностикалық технологияларын жинау, жүйелеу және өңдеу; 

- басқарылып отырған ортаның жобалау негізін, студенттердің шығармашылық 

қабілеттерін дамыту үшін педагогтардың тьюторлық бағдарын өңдеу; 

- студенттердің креативтілігі мен шығармашылық қабілеттерін дамытудың 

психологиялық-педагогикалық ұстанымдарын өңдеу; 

- университет кураторларының тәрбие әрекетінде арт-технология түрі ретінде арт-

терапияның педагогикалық негіздерін өңдеу; студенттердің өзін-өзі бағалауын дамытуға 

арт-технологияның әсерін және өзара байланысын анықтау; арт-технология және 

психодрама синтезі ретінде қуыршақ терапиясының технологиясын өңдеу;  

- студенттердің интеллектуалды әлеуетін арттыру факторы ретінде студенттердің 

креативтілігі мен шығармашылық қабілеттерін дамыту үлгісін синтездеу және өңдеу; 

- студенттердің креативтілік қабілеттерін дамыту бойынша арт-лаборатория және 

студенттер жұмысының музейін құру; арт-лаборатория үшін бағдарламалық қамтамасыз 

етуді өңдеу; 

- студенттердің интеллектуалды әлеуетін арттыру факторы ретінде  студенттердің 

креативтілігі мен шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін арт-технологияны қолдану 

бойынша әдістемелік ұсыныстар құрастыру. 

4. Кілттік сөздер: креативтілік, шығармашылық қабілеттер, арт-технологиялар, 

фасилитация. 
 

 


