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Театрлық сабақтарға қатысу барысында 
оқушылар дағды мен біліктілікке үйренеді. 
Əртіс өз рөліндегі негізгі болып жатқан жайт-
ты көрерменге толық жеткізуі үшін, оның 
өмірдегі өзіндік қызықты жақтары болуы ке-
рек, бұл бақылауға, есте сақтауға, назар аудар-
туға қажет ең басты мəселе. Бұл құндылықтар-
ды арттыру үшін «Ауызша əңгімелеу», «Кө-
шелік бағалау», «Жануарлар», «Шеңбер наза-
ры» сияқты жаттығулар жүргізуге болады. Бұл 
жаттығулар адамның ойлау қабілетін арттыру-
ға, болған жайттарды қабылдауға, оларға баға 
беруге, адамның еңбектегі жəне рухани жағын 
қалыптастыруға көмектеседі. 

Тағы бір өнердегі бағалы сəттер – ол 
əріптеспен дұрыс қарым-қатынас, бұл спек-
такльдегі басты кейіпкер рөлімен негізгі мақ-
сатын ашады. Бұл түсіністік барысында ортақ 
бір ойға келіп, сезімдермен, режиссер мен 
рөльді сомдаушылар арасындағы мақсатты 
айқындауға деген ұмтылыс туады. Алайда 
мектептен тыс мəдени іс-шаралар оқушының 
сөйлеу шеберлігін дамытады. Сахналық қойы-
лымдарға қатысу сөйлеу мəнерін өзгертеді, яғ-
ни сөйлеу мəнерін, жақсы дауыс ырғақ, жанды 
мəнерлеп оқу тек қана əртістердің қолынан 
емес, кез-келген оқыған адамның қолынан ке-
летінін түсінеді. Көптеген пьесалармен жұмыс 
істеу, əдебиет үзінділерімен жұмыс істеу, ба-
лалардың əдебиетке деген ынтасын ашып, əр 
сөздің өзінің дұрыс қолданылу қадірін түсіне-
ді. Театрлық көркем шығармамен шұғылдану 
əр оқушының дұрыс қозғалу, өзінің дене біті-
мін дұрыс күте білу, ортада өзін дұрыс ұстай 
білу, кез-келген жағдайда өз ойын дұрыс, нақ-
ты жеткізу қабілетін дамытады. Театрлық са-
баққа қатысу əр оқушының тəрбиесін дұрыс 
дамытуға ықпал етеді. 

Қазіргі таңда төменгі сынып оқушылары 
тек мектеп бағдарламасымен ғана шектеліп, 
көркем əдебиетке, көркем шығармаларға мəн 
бере бермейді, сыныптан тыс шығармашы-
лықпен үйірмелерге азды-көпті ат салысады. 
Бұның себебі, қазіргі таңдағы теледидардың, 
ғаламтордың, компьютердің, ақпараттық тех-
никалық құралдардың шамадан тыс дамуы. 
Олар сол себепті тек қана дайын мəліметтер-
мен ғана шектеледі, ал олардың баланың ой-
лау қабілетіне тигізетін əсері көп, өзіндік ізде-
ніс болмайды, өзіндік көзқарас туындамайды. 
Ал бұның бəрі баланың ойлау, сөйлеу қабіле-
тінің баяулауына əкеледі. 
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Резюме 
Данная статья раскрывает возможности 

воспитания младших школьников во внеклассной 
работе через приобщение к искусству разных 
жанров: кино, живопись, театр, музыка, тан-
цы и т.д. 
 

Conclusion 
This article describes the ways of bringing 

the young leamers in out school activity through va-
rious kinds of out: cinema, painting, theatre, music 
and dance.  
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Қазақ ұлтымыздың Еуразияның кең-бай-

тақ даласында ежелден бері өмір сүріп келген 
ертедегі ру-тайпалардың сан ғасырлар бойы 
өзара араласу, біртұтастану сияқты үрдістердің 
нəтижесінде пайда болғаны баршаға мəлім. 
Бұл тайпалардың ішінен қуатты мемлекетке 
айналып, тарихта, мəдениетте, өнерде белгiлi 
iз қалдырғандарының бірі – ғұндар. Өкінішке 

орай, тарихи шығармаларында ғұндардың 
тарих сахнасында көп уақыт болмай, өзімен 
бірге тек қана өлім мен зорлық-зомбылықты 
əкелген жабайы халық болғаны жөнінде пікір 
қалыптасқан. Алайда соңғы тарихи жəне 
археологиялық зерттеулер бұл халықтың əлем 
тарихындағы алатын орнын қайта қарау мə-
селені көтерді. Көптеген ғалымдар ғұндардың 
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жоғары дамыған мəдениеті мен олардың əлем 
өркениетіне қосқан үлестері туралы өз пі-
кірлерді айтады. Мəселен, орыс тарихшы-шы-
ғыстанушы Лев Николаевич Гумилев: «Хун-
ндар европалықтарға қарағанда дамымаған деп 
есептеген ертедегі жəне қазіргі пікірлердің 
негізі жоқ. Керісінше хунндардың ақылы мен 
іскерлігіне баға беру керек», – деп жазады.  

Сонымен қатар, ғұндардың орнын белгі-
лі шығыс зерттеушісі А.Н. Бернштам да жоға-
ры бағалайды. Оның пікірі бойынша «ғұндар 
тарихта прогрессивті рөл атқарды. Олар фео-
дализмнің пайда болуына əсер етті».  

Көшпелі ғұндар мемлекеті өз кезінде 
Шығыс, Батыс Еуропа, Таяу Шығыс, Қара те-
ңіз аймағы мен Орталық Азия, Қытай арасын-
дағы халықаралық, сауда, экономикалық, мə-
дени байланыстардың негізгі буыны болды. 
Ғұн жері арқылы мемлекеттер, халықтар бір-
бірімен қатынас орнатты [1, 4].  

Көшпенділердің жалпы өркениетке қос-
қан үлесінің маңызы зор еді. Ғұндар шығыс мə-
дениетінің өкілдері бола тұрып, европалықтар-
дың дүниетанымдық көзқарастарын күрт өзгер-
тті. Тарихшы-жазушы Мурад Аджидің айтуы 
бойынша, ғұндар Европаға келген кезде, өзінің 
тазалық пен мұнтаздылықпен, əдемі жібек 
киімімен, шалбар мен өкшесі бар аяқ киімімен 
европалықтарды таң қалдыртқан екен [2, 190].  

Ғұндардың материалдық мəдениеті жө-
нінде сөз етсек, ғұндар сақ тайпаларының мə-
дениетін жалғастырушысы, одан əрі дамыту-
шысы болған екен. Ғұн қоғамындағы сауда қа-
тынасының, темірден жасалған бұйымдардың, 
тері өңдеудің кең өріс алуы, көлөнердің пайда 
болуы өркениеттің қозғаушы күші еді. Ғұн-
дарда жоғары дамыған материалдық мəдени-
еті мен əскери өнерінің жетілдірген техникасы 
мəлім болды [3, 190].  

Ғұндар қару-жарақтарды, жылқы тұқым-
дарын, көлікті жəне əскери бекіністерді дамы-
та отырып, Шығыс Европа, Византия, Ресей, 
Иран жəне Қытай елдеріндегі əскери өнерінің 
даму үрдісіне ықпал тигізген болатын [2, 190]. 
Əйгілі Шыңғысханның тұсында болған əскер-
дің ондыққа, жүздікке, мыңдыққа, он мыңдық-
қа бөлінуі ғұндар кезінде пайда болды. Бұл тə-
сiлді Аттила (Еділ патша) ойлап тауып, оны 
Еуропаға жеткізген. Еуропадағы рыцарлық, 
яғни мұздай қаруланған атты жауынгерлiк те 
ол жаққа Аттиламен жеткен еді [4, 118]. Атти-
ла бастаған ғұн əскерлерінің шабуылы туралы 
бүкіл Европа аңыз етіп айтатын. Атты əскер 

құйғытып шауып келе жатқан бетінде самса-
ған сансыз жебелерден оқ жаудырып, жау əс-
керінің есін кетіріп барып шайқасты бастай-
тын. Ғұндардың аттары бөлекше еді, ыстық-
суыққа бірдей төзімді бұл жануарлар иесінің 
айқайынан, тізесін қағуынан-ақ ойындағысын 
жасай беретін, ғұндардың екі қолы дəйім бос 
болатын, жекпе-жек шайқас кезінде əлгі аттар 
дұшпанды тұяғымен таптап тұратын. Ғұн 
жауынгерлері ұзындығы бес футтай ауыр са-
дақтан шіреп кеп тартқанда 100 метрде жерде-
гі қалқанды қақыратып кете беретін. Əсіресе, 
атты əскердің артынан ілесіп жүріп, жауын-
герлерге жебе жеткізіп беріп тұратын ат арба-
лар сол кез үшін ерекше жаңалық еді [5, 4].  

Солтүстік Қытай мен Қиыр Шығыстан 
бастап Дунай, Карпат өлкелеріне дейінгі ара-
лықта ғұндар дəуірінен (б.з.б. 2 ғ. – б.з. 5 ғ.) 
сақталған қоныстар, обалар, ғұрыптық құры-
лыстар, металл өндіру орындары жəне кездей-
соқ табылған көмбелер мен жекелеген заттар-
ды кездестіруге болады. Ғұн дəуіріндегі ар-
хеологиялық ескерткіштер үш топқа бөлінеді: 
1. Шығыс ғұндардың ескерткіштері. 2. Қазақ-
стан, Орта Азия, Еділ, Оңтүстік Орал жерінде-
гі ғұндар келіп, жергілікті тайпаларға арала-
суы нəтижесінде пайда болған ескерткіштер. 
3. Қазақстаннан Оңтүстік Орал, Төменгі Еділ 
арқылы Европаға барған жаңа бірлестіктің 
қалдырған ескерткіштері.  

Шығыс ғұндардың негізгі ескерткіштері 
Ордос, Моңғолия, Бурятияда, ішінара Саян-
Алтай, Енисей, Қиыр Шығыс өлкелеріне тара-
ған. Мұндағы ескерткіштері б.з.б. II – б.з. I ға-
сырлары аралығын қамтиды жəне «суджа» жə-
не «дерестуй» деп екі мерзімдік топқа бөліне-
ді. Оларды зерттеу жұмыстарына бір ғасыр 
бойы Азия мен Европаның ондаған ғалымдары 
қатысты [6, 23-24]. Алғаш 100-ден астам оба-
ны Байкал сыртында (Бурятия) XIX ғасырдың 
соңында Ю. Талько-Грынцевич қазды. Байкал 
сыртындағы Селенга өзенінің бойында қазыл-
ған Иволга қалашығының маңызы зор. Бұл ең 
көп зерттелген археологиялық ескерткіштің 8 
мың шаршы метрі, яғни бүкіл аумақтың 20%-ы 
қазылған екен. Иволга қалашығынан балшық 
қабырғалы, төбесі екі қанатты ағаш шатырмен 
жабылған 54 үйдің орны анықталды. Қабірлер 
ұзынша пішінде қазылған, мүрделер ағаш та-
бытқа салынып, басы солтүстікке қаратыла 1–
2 м тереңдікте жерленген. Ғұн көсемдерінің 
мүрделері өте терең шұңқыр ішіне орнатылған 
қос қабатты бөрене қималарға қойылған. Тақ-
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тай табыт пен бөрене қималар, қабірді бас жа-
ғына мал бастарының салынуы ғұн мəдениеті-
нің тұрақты белгілеріне жатады. Жалпы Бай-
кал сыртында 20 шақты қорымдары мен 900-
дан астам қабірлері табылған.  

Моңғолияда хұндардың 30 шақты қо-
рымдары белгілі, олардың ішінде 10-нан 300-
ге дейін қабірлері орналасқан. Жалпы алғанда 
бұл қорымдарда 1 мыңнан астам обалары бар. 
Олардың басым бөлігі солтүстік пен орталық 
Моңғолияда орналасқан. 1924–1925 жылдары 
П. Козлов Солтүстік Моңғолиядағы Ноян-Ола 
үлкен обаларын зерттеген. Бұл обалары зерт-
теліп, көптеген ғұн бұйымдары (қару-жарақ-
тар, тұрмыс пен өнер заттары) жəне мыс, неф-
рит, ағаштан жасалған қытай бұйымдары мен 
жібек маталары табылған екен. Обалардың 
ғұн ақсүйектеріне тəн екені анықталды [7, 
255-258 ]. Ноян-Ола обаларымен қатар Моңғо-
лияда Баин-Цзурхэ қорымдары орналасқан. 
Ноян-Оладағы Судзуктэ, Гуджиртэ, Цзурумтэ 
деген үш ірі қорымдарды атап өтуге болады. 
Ал Баин-Цзурхэ тауларындағы ірі қорымдары 
– Ильма, Черемуха жəне Суджи шатқалында-
ғы қорымдар. Ноян-Ола мен Баин-Цзурхэ тау-
лы алқаптарындағы ең ірі қорымдарды зерт-
теп, салыстыра отырып, хұн обаларының ор-
наласу ерекшеліктері анықталды [8, 22].  

Солтүстік Қытайдағы ежелгі көшпелілер 
өркениеті ғұндар дəуірінде шарықтау шегіне 
жетті. ҚХР-да XX ғасырдың 70-жылдарынан 
бастап бұл өңірлердегі ғұн жəне өзге де көшпе-
лілердің археологиялық ескерткіштерін зерттеу 
кешенді түрде қолға алынды. 

Ғұн өркениетіне қатысты сондай ірі ар-
хеологиялық олжалардың бірі де, бірегейі де 
1972 жылы Ішкі Моңғолияның Ордос үстіртін-
дегі Ехежау аймағының Ханцзин сомонындағы 
Алусайдэн обаларын қазған кезде табылған. 
Обалар бүлініп, тоналған, соған қарамастан қаз-
ба кезінде одан жалпы салмағы төрт мың грам-
мнан астам келетін 218 дана алтын бұйым ол-
жаланған. Бұл алтын бұйымдар құймалау, қа-
лыптау, қақтап соғу сияқты технологиялық тə-
сілдермен жасалған. 

Бұл жəдігерлердің ішіндегі ерекше көз 
тартар ең таңдаулысы – Алтын тəжі. Биіктігі 7,1 
см, диаметрі 16,5 см алтын тəж қалыпталып 
құйылған жəне шығыңқы бедермен жасалған. 
Тұтас тəж екі бөліктен, тəж айдары мен тəтіден 
құралған. Алтын тəж түгелдей «аң стиліндегі» 
өрнектермен бедерленген.  

Алтын тəжі табылған бұл оба, сөз жоқ, 
ғұн патшаларының (тəңірқұттарының) бірінің 
немесе өзге бір жоғары мəртебелі көсемдерінің 
бірінікі екендігі, яғни «патшалық обалар» қата-
рына жататындығы еш күмəн тудырмайды. 
Өйткені мұндай мол алтын-күміс сияқты асыл 
металдардан жасалған аса бай ақыреттік заттар-
мен тек ақсүйек билеушілер, жоғарғы жіктегі-
лер ғана жерленген. Ғұндарға қатысты көне қы-
тай жазба деректемелерін жан-жақты саралай 
отырып, қытай ғалымдары алтын бұйымдарға 
аса бай бұл сəн-салтанатты «патша обасы» 
б.з.д. V–III ғасырларда Ордосты мекендеген 
ғұндардың линьху тайпасының көсемдерінің бі-
рінікі деген ғылыми қорытынды жасаған. 

Ғұн тəңірқұтының бұл обасынан алтын тə-
жімен бірге жүздеген алтын бұйымдардың та-
былған. Олардың көпшілігі–дəстүрлі «скиф-
тік-сібірлік» аң стилінде жасалған жапсырма-
лар, қапсырмалар, тоғалар, гривналар, сырға-
лар мен алқалар, алтын тізбек моншақтар жə-
не басқа да сəндік-əшекей заттар.  

1979 жылдары Ішкі Моңғолияның Жоң-
ғар сомонының Бортоғай ауылындағы Сигоу-
пань обаларын қазған кезде табылған. Олардың 
ұзын саны 150 данаға дейін жетеді, дені алтын-
нан, онан қалса күмістен жасалған. Алтын-кү-
міс бұйымдардың көпшілігі жапсырмалар, іл-
мек-тоғалар, қапсырмалар, гривналар, сырға-
жүзіктер, қару-жарақ қынының қаптама əше-
кейлері, сондай-ақ өзге де сəндік заттар. Жəді-
герлер түгел дерлік «аң стиліндегі» бейнелер-
мен бедерленіп, безендірілген. Олардың арасы-
нан кейбір ерекше назар аудартатын тартымды 
бұйымдарды жекелеп атауға болады. Солардың 
бірі грифондардың мүсіндері, олардың біреуінің 
ұзындығы 14 см, биіктігі 10,2 см, жалпақ алтын-
нан қиып, бедерленіп жасалған. Грифонның тұм-
сығы бүркіттің тұмсығына, дене тұрқы мен құла-
ғы жəне құйрығы етқоректі жыртқыш аңдыкіне 
ұқсайды, төбесіндегі стильдендіріліп салынған 
имек-имек келген сала құлаш мүйізі құйрығына 
дейін жетіп тұр [9, 21–23].  

Ғұн ескерткіштерінің келесі топтарына Қа-
зақстан, Орта Азия, Батыс Сібір, Орал мен Еділ-
дің оңтүстік өлкелеріндегі түрлі жəдігерлер жəне 
б.з. IV–V ғасырларында Еуропаға барған ғұндар-
дан қалған қабірлер мен көмбелер жатады. Шы-
ғыстағы ғұн мəдениетінің таза сипаттағы ескерт-
кіштері бұл өлкелерге тəн емес. Бұл аймақтарда 
жергілікті қаңлы, үйсін, сармат, т.б. мəдениетте-
рінің ескерткіштері тараған. Оларға шығыстық 
ғұн элементтері қосылып, кей өлкелерде «Кең-
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қол» тəрізді аралас сипаттағы ескерткіштері пай-
да болған. Жалпы, шығыстық элементтерден, 
əсіресе, қару-жарақтағы, қыш ыдыстағы, жекеле-
ген бұйым түрлеріндегі ықпалдарды айтуға бо-
лады. Жерлеу ғұрпында да өзгерістер байқала-
ды. Кеңқол ескерткіштері Шу мен Таластың жо-
ғарғы алқаптарында ашылды, оның кейбір ық-
палдары Оңтүстік Қазақстандағы Жамантоғай, 
Шəшіқұм, Бөріжар зиратынан байқалады. Соны-
мен ғұн əсері Жетіасар мəдениетінің (Арал ма-
ңы), Құлажорға (Шығыс Қазақстан), Қорғантас 
(Орталық Қазақстан) кезеңдерінің ескерткіштері 
зерттелуде. Жетісудағы Қарғалы, Теңдік зирата-
рынан көптеген сəнді алтын бұйымдар, Ақтаста-
ғы қоныс пен зираттан құнды деректер алынған.  

Қазақстаннан бастап Қара теңіз, Дунай, 
Карпатқа дейін тараған IV–V ғасырларға жата-
тын ескерткіштер ерекше топты құрайды. Бұлар, 
негізінен, қару-жарағы мен бағалы бұйымдары 
көп бекзадалардың, атақты жауынгерлердің қа-
бірлері мен көмбелері болып табылады. Айрық-
ша белгілері – полихромды стильмен жасалған 
бағалы бұйымдар. Асыл тастар, түсті шынылар 
орнату, эмальдау жəне алтын-күміс жалату тə-
сілдерін қолданып жасаған сəнді бұйымдар Қа-
зақстаннан (Бурабай, Қарағаш, Қанаттас, Батыр), 
одан əрі батысқа қарай Еуропа жерлерінен көп-
теп табылды [6, 24–25].  

Полихромдық стиль (грек. polychromos – 
көпбояулы) дегеніміз – қолданбалы өнер түрле-
рінде, сондай-ақ сəулет, мүсіндеу өнерінде жиі 
қолданылатын безендіру тəсілі [10, 377]. Бұған 
жататын зергерлік бұйымдар əр түрлі металдар-
дан жасалады, ал аса көрікті болу үшін қымбат 
бағалы тастарды алтынмен аптап, күміспен күп-
теп ұяларға бекітеді, алтыннан əлде күмістен 
дəнді ұқсаған түйіршіктермен əшекейленеді жə-
не безендіріледі [11, 51]. Ғалымдардың пайым-
дауы бойынша, бұл тəсіл Еуразия далалары ке-
ңістігінде б.з.б. 1 мыңжылдықтың соңына қарай 
қалыптасады, яғни оның алғашқы үлгілері сақ 
дəуірінің соңында пайда болады. Бірақ мұның 
аса жетіліп, кеңінен тарауы б.з. III–IV ғасырла-
рынан басталады. Ал IV–V ғасырлар – ғұндар-
дың атақты полихромдық стилінің шыңына жет-
кен кезі. Далалық этностар өнерінің тамаша 
жетістіктеріне жататын бұл үрдіс «негізге асыл 
тастар қондыру» (инструкция), «сіркелеу» 
(зернь), «сымкəптеу» (скань), «бөгетті эмаль», 
«алтындау» мен «күмістеу» сияқты зергерлік тə-
сілдер арқылы жасалған. Қазақстан территория-
сындағы Ертіс бойындағы Шілікті, Орталық 
Қазақстандағы Жыланды жəне Батыс Қазақстан-

дағы Бесоба қорғандарынан табылған полихром-
ды стильге жататын бұйымдар «негізге асыл тас-
тар қондыру» (инструкция) жəне «сіркелеу» 
(зернь) тəсілдері арқылы жасалған [12, 86–87]. 
Əшекейлі бұйымдарда алтын, күміс, қымбат ба-
ғалы жарқырауық тастар көп мөлшерде қолда-
нылған. Мұның тамаша үлгілерінің бірі – жұқа 
алтыннан қиып, арнаулы ұяшықтарда қызыл 
түсті тастар қондырылған, аң бейнелі жəне өсім-
дік тектес оюлармен мейлінше безендірілген 
атақты ғұн тəтілері. Қазақстан, Еділ бойы, Қара 
теңіздің солтүстігі, Румыния, Мажарстан, Поль-
ша өлкелерінен 20-дан астам тəті белгілі. Ғұн-
дарда полихромды стилі үрдісімен жасалған ше-
келіктер, өңіржиектер, шолпылар, қапсырмалар, 
сақина-жүзіктер, түймелер кеңінен таралған. 
Сондай-ақ бұл тəсіл ердің қасын, жүген-өмілді-
ріктерді, қылыш, қанжар саптары мен қындарын 
əшекейлеуде қолданылған [10, 378].  

Ғұндардың зергерлік өнерінің ең көп жи-
нақталған жері – Санкт-Петербургтегі Эрмитаж 
мұражайы. Мұнда зергерлі өнердің асқан шебер-
лігімен жасалған 92 бұйым сақтаулы. Олар негі-
зінен Оңтүстік Ресей, Сібір жəне Қазақстан же-
ріндегі ғұн молаларынан қазғанда табылған бай-
лықтар. Осы заттардың 90–95 пайызы алтыннан 
жасалған. Бұл 92 экспонатын сол мұражайдың 
қызметшісі И.П. Засецкая көп жылдар бойы 
зерттеп, бұл тақырыпта көптеген мақалалар мен 
кітаптарды жазған еді [11, 49–50].  

Ғұндардың бейнелеу өнері де ғасырлар 
бойы дамыған екен. Ғұндардың тастағы суретте-
рінде бұқа, бұғы, аққудың бейнелері салынған. 
Олардың ойынша бұқа күш пен биліктің, бұға 
бақыт пен жақсылықтың, ал аққу үй ошағының 
сақтаушысы символдары. Ғұндардың бейнелеу 
өнері сақтардың көркемдік (аңдық стиль) дəстү-
рімен байланысты келеді [11, 190]. Зерттеуші-
лердің назарын Ордостағы ғұндардың бейнелеу 
өнеріндегі екі құбылыс аударып келеді. Оның 
бірі ғұн өнеріндегі грифон бейнелері болса, 
екіншісі əр түрлі бұйымдарда бейнеленген 
жыртқыш аңдар мен жылқылардың артқы екі 
аяқтары мен құйрықтарының арқа-жонына қа-
рай қайырылып, имектеліп берілуі [9, 23].  

Ғұн əйелдері жіп иіріп, киім тоқыған, өр-
мек тоқып алаша, кілем жəне басқа төсеніш 
сияқты əшекейлі заттар жасаған. Олардың қо-
лөнерінде, кілемдері мен алашаларында да түр-
лі аңдардың суреттері мен бейнелері толып жа-
тыр. Сондай-ақ олардың кілемдері мен киізде-
рінде адамның бейнелері де көп жасаған. Ал 
алашалар мен киіз үй басқұрларында əр түрлі 
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ою-өрнектер өте көп. Сол оюлардың көпшілігі 
– əлі күнге дейін қазақ өнерінде үзілмей жалға-
сын тауып келе жатқан қалған «қошқар мүйіз» 
оюы мен өрнектері [11, 51].  

Сонымен қатар, ғұндар адам өмір-тірлі-
гінен айырғысыз нəрсе ретінде, қазір барша 
адамзаттың күнделікті тұрмысында қолданы-
латын көп бұйымдарды ойлап тапты. Қазіргі 
еуропалықтардың еркек жыныстыларын айт-
қанда, көз алдыңа келе атқан киім-кешектің 
бір түрі–шалбарды көшпелілер тіпті ежелгі за-
манда-ақ ойлап тапқан. Үзеңгі 200 жəне 400 
жылдар арасында бірінші рет Орта Азияда 
пайда болған. Алғашқы, ағаш дөңгелікті арба, 
əуелі үлкен доңғалақты күймеге ауысты да, 
сосын оның орнын тең басты, бұл көшпелілер-
дің орман-тоғайлы тау қырқаларынан қинал-
май асып түсулеріне жағдай жасады. Ауыр да 
түзу семсердің орнын басқан қайқы қылышты 
көшпелілер шығарған жебелерді аңыратып, 
700 м, жерге дейін жеткізетін, салақұлаш құ-
ранды садақты ойлап тапқан да солар. Соны-
мен қатар, ол заманда тұрғын жайдың ең же-
тілген түрі киіз үй болып есептелетін [13, 39].  

Ғұндардың ыдыстары туралы айтатын 
болсақ, археологтардың ең көп тапқандары – 
қазандар. Ғұндар қазандары пішіні жағынан 
жеті түрге бөлінеді [11, 55]. Ордостан Алтайға 
дейінгі созылып жатқан таулы-далалың аймақ-
тардан қола қазандар табылған. Өткен ғасыр-
дың 80-ші жылдарының соңына дейінгі ғылыми 
мəліметтер бойынша Ордос өңірінен табылған 
ғұн қола қазандарының ұзын саны жиырмадан 
астам. Ғұн қола қазандары негізінен екі топқа 
бөлінеді, оның бірі тұғырсыз, түбі тегіс, екі жақ 
ернеуінде доғаланып келген тік құлақтары бар, 
тұрқы шелек тəрізді болып келсе, екінші бір 
топтағыларының бүйірі шығыңқы, екі жақ ер-
неуінде доғаланып келген немесе төрт бүрышты 
тік құлағы бар, тұғыры конус тəрізді болып келе-
тін болған [9, 24].  

Жоғарыда айтылған ғұндардың археологи-
ялық ескерткіштеріне қарап, ғұндар металл өн-
деу кəсібін меңгерген халық болған деген қоры-
тынды жасауға болады. Ғұн шеберлері метал-
лдардан көбінесе соғыс жарақтары мен əшекей 
бұйымдарды даярлаған. Ғұн тайпаларының ұста-
лары біздің дəуірімізден 2000 жылдар бұрын 
мыс, қола, алтын, қалайы, қорғасын, мырыш, ни-
кель жəне темір алудың металлургиясын жақсы 
меңгерді. Олардың осы заманғыдай рудалар қо-
рытатын заводтары болды деп айта алмаймыз. 

Дегенмен, кішігірім руда қорытатын пештері 
ойдағыдай жасаған [14, 4].  

Сонымен қорыта келгенде, ғұндардың ма-
териалдық мəдениеттің жоғары дамығандығын 
ғұндарға қатысты табылған барлық археология-
лық ескерткіштері дəлелдеп отыр. Бұл көшпелі 
халық тек қана соғыспен айналыспай, кілем то-
қу, зергерлік өнері, металл өңдеу кəсібі, бейне-
леу өнері жəне т.с.с. материалдық мəдениеттің 
салаларын дамыта отырып, жоғары деңгейге 
жеткізе білген.  
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Резюме 
Данная статья исследует археологичес-

кие памятники и материальную культуру древ-
них гуннов.  
 

Conclusion 
This article explores the archaeological sites 

and material culture of the ancient Huns. 

 
 
БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ САБАҒЫНА ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ДАМУЫ 

 
Ордашева М.Ж., Сейдахметова Г.С. 

 
Əлем үшін тұлғаның шығамашылық 

дамуы – қандай маңызды болса, қазіргі отан-
дық педагогикада да үлкен тапсырмалардың 
бірі. Қазіргі əлем жəне ондағы адамдар барлы-
ғы бірдей емес, сондықтан тұлғалардың айыр-
машылығына ерекше назар аудару қажет. 

Өздерінің индивидуалдық қабілеттері 
арқылы көптеген əйгілі жəне талантты адам-
дар қайталанбас ұлы шығармаларының арқа-
сында аттары өшпестей болды. Бейнелеу өнері 
пəні мəдениеттің тұтқасы жəне бейнелеу өнері 
əрқашанда алға қарай ұмтылады. Бейнелеу 
өнері бұл сиқырлы таяқ іспеттес, сол арқылы 
оқыту процесінде түрлі əдістер қолдану арқы-
лы ерте жасынан оқушыларды тəрбиелеп 
үйретеді.  

Қазіргі білім беру стратегиясының негіз-
гі мəні – оқушылардың өздерінің талантын 
жəне шығармашылық потенциялын, ойлаған 
жоспарын жүзеге асыруға үйрету. ҚР «Білім 
беру» жүйесінде бірінші жоспардың бағыты 
жеке адамның дамуы, пəндік білім қаралады 
жəне білімдерін пайдалану арқылы жетістікке 
жетуі. Бұл концепция мазмұны орта білім бе-
руде мəн берілетін негізгі бөлігі ол шығарма-
шылық дамуда, индивидуализацияда қызығу-
шылықтарды еске ала отырып жəне қабілетті-
ліктерін жетілдіру. Мұндағы басты принципі 
ол білім берудегі жаңашылдықтың мазмұны 
жəне тұлғаның қабілеті, əр оқушының қатысу-
шылардың сүйенетін субъектік тəжірибе жəне 
ең басты қажеттіліктері. Осының арқасында 
ең қиын сұрақ туады, таным процесінің ұйым-
дастырылуында жəне оқушылардың шығарма-
шылық таным жəне бастауыш оқушыларының 
шығармашылық танымы, өзін-өзі ұйымдасты-
рудағы тұлғаның үздіксіз білім беру жолында-
ғы өз-өзіне əсері. 

Біздің негізгі қарастыратынымыз продук-
тивті шығармашылық дамуда бастауыш сынып 
оқушысының қабілетін дамыту. Бұл жағдайда 
тұлғаның біртұтас жəне шығармашылық тұр-
ғыда оқыту процесі негізгі жүргізуші фактор 

болып табылады. Көбінесе баланың даму про-
цесі бір-бірімен байланысты үш түрде қарасты-
рылады: біріншіден, бала өзіне мақсат қою 
арқылы өзіне керекті ақпарат алады. Екінші-
ден, бала тапсырманы жан-жақты қарастыра-
ды. Үшіншіден, бала бастаған ісін аяқтайды. 
Шығармашылық процесс барысында бастауыш 
сынып оқушыларында Уварина Н.В. келесі ке-
зеңдерді негізгі деп санайды: жиналған білімін 
жəне ойын түсіндіру, тапсырманы орындау. 
Тапсырманы жан-жақты қарау, нұсқалардың 
дұрыс ұйымдастырылуы. Идеялардың, нұсқа-
лардың, бейнелердің шынайылығы. Табылған 
нұсқаларды қару жəне таңдау [1].  

Əр түрлі деңгейлерді айта отырып, көп-
теген ойларды салыстыруға болады. Т.М. 
Махмудов жеке жұмыс істеуді жəне деңгейге 
бөлуге үлкен иəн берді. Ол өзіндік жұмыс іс-
теуді деңгейлерге бөлді: төмен, орташа жəне 
жоғары [2б, 134]. Лернердің ойынша: «мақсат 
қоймай бірінші деңгейде шығармашылықта, 
мектеп шығармашылықтың екінші деңгейіне 
дайындау қажет немесе əр түрлі масштабта 
жəне əр түрлі сферада адамды күшті етіп 
дайындау қажет» [3, б. 80]. Лернер жалпылама 
шығармашылық жайлы ой айтты: «адамды құ-
рудағы объективті жəне субъективті сапасы 
жағынан қарау, сол арқылы сол арқылы жан-
жақты жүйе жəне əрекет деп шығармашылық» 
деп айтты [14, 52]. Автор назарын процессуал-
ды шығармашылыққа аударды: алыс жəне жа-
қын мақсатын; ішкі жəне сыртқы жүйедегі 
жағдайдағы жаңа қиындықтар; дəстүрлі жағ-
дайдағы жаңа қиындықтар; жаңа функцияның 
дəстүрліден айырмашылығы; қиындық шешу-
дегі альтернативті жолы; мəселелерді шешу-
дегі білім берудегі жаңа əдістер; жаңа түрдегі 
жаңа ыңғай; барлығы өнерде бір-бірімен өзара 
байланысты.  

Лернер анық шектеу қоюға болмайды 
деген. Себебі түр, мінез, туындаған қиындық-
тардың күрделілігіне сабақ кезеңінде аса мəн 
беріледі. Осыдан мынадай қорытындыға келу-
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