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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. 
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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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ге болады: шығармашылық білім беруде өте 
қажетті аспект, сапалы жаңа продукт, бұл тек 
шығармашылық жолмен келуі мүмкін, ал про-
цедуралы аспектте шығармашылық болмайды. 

Осындай білім берудегі мақсат өте қа-
жет, өйткені субъективті жаңа жолдармен құ-
рылып орындалады. Білім берудегі мақсат өте 
қажет, өйткені субъективті жаңа жолдармен 
құрылады. Білім беру жүйесінде қоғамдық жə-
не оқу танымында ортақ шығармашылық өте 
қажет. Танымдық жүйенің ішінде танымды қа-
растырсақ, оған кіретін: мақсат, түрткі, іс-əре-
кет жəне қорытынды. Шығармашылықтың 
элементі төменгі сыныптағы танымдық эле-
ментпен тікелей байланысты, өйткені өзіндік 
ерекшеліктерге ескере отырады. Төменгі сы-
ныптағы танымның өзгешіліктері өте көп: бі-
ріншіден, бастауыш сыныпта ең бастысы – 
мектептік күн тəртібі. Екіншіден, сонымен қа-
тар мұғаліммен, сыныптастарымен қарым-қа-
тынасының өзгеруі. Үшіншіден, шығармашы-
лық таным жолында өз ісіне қанағаттанбау-
шылық туады, себебі балада ол жаста интел-
лектуалдық ойлау əлі дұрыс жетілмейді. 

Дұрыс түрткі ол – жағымды танымдық 
жолдың талабы. Оқу барысында түрткі бола-
тын жағдайлар туады, олардың ішінде жағым-
ды жəне жағымсыз түрткі. Яғни түрткі оқудың 
мазмұны мен жүргізілу процесіне байланыс-
ты; қосалқы түрткі (ата-ана, мұғалім, сабақты 
түсіну алдындағы міндеті); жағымсыз түрткі. 
Жағымсыз түрткі танымдық шығармашылық-
қа қызмет етеді. Жағымсыз түрткі (қиындыққа 
мойынсұнбауға талпыну, жолы болмаусыз-
дықтан қашу, күлкі болудан қорқу) шығарма-
шылық дамуына кедергі келтіреді. Дидактика-
да табыс категориясына үлкен мəн беріледі 
(К.В. Ельницкий, О.А. Яненова, Н.Д. Хмель, 
А.К. Рыспаева,С. Ельцова, В.А. Караковский, 
А.С. Белкин жəне т.б.) [5].  

Шығармашылық мінездің қалыптасуы 
табыстың жоғары болуы барлық жерде шы-
ғармашылықта, оқуда жəне өмірлік тəжірибе-
де. Оқу жүйесінде оқушының негізгі табысы 
ол баға. Дегенмен, оқушы танымдық бағамен 
өзіндік негізгі бағасын салыстырады [6,7]. 
Бастауыш сынып оқушысының даму кезеңінде 
мұғалімнің алатын орны зор. 

Оқу жүйесінде қолданылуы тиіс əдістер 
жүйесі: 

- əрбір оқушының субъект тəжірибесі, 
оның индивидуалдық қабілеті; 

- өзіндік жұмыста оқушылардың қызы-
ғушылығын, қатысушылығын арттыру; 

- даму түрі серіктестік білім беру субъ-
ектісі мен оқушының өзін-өзі ұйымдастыру-
шылығы, продуктивті оқыту тапсырмасын ше-
шу процесі. 

Жоғарыда аталғандардың барлығы шы-
ғармашылық танымға мынадай анықтама бе-
реді: шығармашылық оқушының жоғары са-
тыдағы танымдық шығармашылық, интеллек-
туалды шығармашылық жəне тұлға потенци-
алы, қорытындысы субъективті жаңа өнім. 
Өнім – төменгі сынып оқушыларына арнал-
ған, субъективті жаңалық мағынасын береді. 

Айтылғандарды қорыта келе, шығарма-
шылық бастауыш сынып оқушылардың ерек-
шеліктерін бөлеміз:  

- төменгі сынып оқушыларының шығар-
машылығы субъекті мінезді жəне репродук-
тивті таным негізінде қалыптасады; 

- шығармашылық жүйеде төменгі сынып 
оқушылары өнім ретінде қажетті жəне олар-
дың пайда болуының əдістері; 

- шығармашылықтың жоғары дамуына 
жағымды түрткіні қалыптастыру; 

- ұжымдық танымдық шығармашылық 
жəне серіктестік құру төменгі сынып оқушы-
ның шығармашылық қалыптасуында үлкен 
роль атқарады; 

- бастауыш сынып оқушысының таным-
ның қорытындысы субъективті жаңа өнім, да-
ралық мазмұны жəне индивидуалды авторы. 

- шығармашылық таным тікелей оқушы-
ға байланысты.  

- шығармашылық даму төменгі сынып 
оқушысының тұлғалық, даралық дамуының 
негізі.  

Советтік көркемдік тəрбие кішкене 
уақыт аралығында. Советтік суретшілер тəр-
бие қысқа мерзімнен кейін жиырмасыншы 
жылдары «биогенетикалық теория жəне тəжі-
рибе» педагогикалық араласпаушылық ауыс-
ты систематикалық қорына баланың шығарма-
шылық дамуы жайлы бір жүйелілік басқару 
базасында реалистикалық бейнені меңгеру. 
Педагогтар мен əдіскерлер көптеген елде ба-
лалар шығармашылық бейнелеуін меңгереді, 
советтік дəуірде Е.И. Игнатьев, Л.С. Выготс-
кий, В.И. Кириенко, Г.В. Лабунский, Н.П. Са-
кулин, Е.А. Флериналардың жұмыстары 
бойынша көптеп кездеседі. 

Ең əйгілі басылым бейнелеу өнері 
бойынша ол педагогикалық тəжірибе жинаған, 
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көптеген əйгілі істерге қолы жеткен. Басылым 
авторы Неменский Б.М. «Бейнелеу өнері жəне 
шығармашылық еңбек» атты программада пе-
дагогикалық əдіс балаларды өнерге бейімдеу, 
қызығушылығын арттыру, шығармашылық 
белсенділік, ескерткіштерге ұқыптылықпен 
қарау, өнерді түсіну, яғни рухани дамуы деп 
түсіндірген [8, 3-б.]. 

Уақыт өте келе, бейнелеу өнері өнерге 
апаратын жəне дамытатын ұлы жол екенін тү-
сінді. Е.Е. Рожнев өзінің жұмыстарында бала-
ларды тəрбиелеудегі баланың қабылдауы өнер 
əлеміндегі бірінші қадам деп айтып кетті. Е.Е. 
Рожневтің жұмыстарының негізгі мақсаты – 
оқу бағдарламасына бейнелеуді енгізіп терең-
дету. 

Бейнелеу өнерінің əсері жəне тəрбиесі, 
өзіндік сапалардың қалыптасуы, орынды да-
муы туралы айтқан Б.П. Юсов. Бейнелеу өнері 
пəн ретінде басты пəн, ол əр түрлі шығарма-
шылық жолында көптеген жұмыстар жүргізу 
арқылы бастауыш сынып оқушылардың қа-
лыптасып дамуына əсер етті. Дамуға əсер ету-
ші мыналар: 

- шығармашылық тікелей танымдық 
процестерге байланысты; 

- оқу процесінде шығармашылық дамуда 
жақсы əсер тудыру; 

- ұжымдық танымдық шығармашылық 
үлкен жетістікке жетудегі маңызды əсері; 

- шығармашылық кезеңмен репродук-
тивті эвристикалық жолдарын құрастыру; 

- зерттеу арқылы оқушылар шығарма-
шылығында ұжымдық түрде, өзіндік ойлау үл-
кен көмек; 

- ұйымдастыру кезінде міндетті түрде 
мұғаліммен жұмыс істеу жəне пəнаралық бай-
ланыс құру. 

Шығармашылық даму барысында бас-
тауыш сынып оқушыларына мұғалім тарапы-
нан үлкет басшылық қажет. 

Зерттеу барысында басты мəселелердің 
шешу жолын табу. Жиналған теориялық жəне 
деректік құжаттарды əрі қарай дамытып, өрбі-
тіп жəне көкейкесті сұрақтарды қарастырып 
жалғастырған жөн. 
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Резюме 
Данная статья рассматривает младший 

школьный возраст как продуктивный для разви-
тия творческой деятельности. Рассматрива-
ется структура творческой деятельности, в 
том числе и познавательной, куда входят цель, 
мотивы, действия и результат, а также сово-
купность методов, удовлетворяющих творчес-
кий учебный процесс.  

 

Conclusion 
On the article «Development of creative acti-

vity of students in art lesson».  
The article deals with aspects of creative ac-

tivity in art lessons, in the paper the analysis of the 
theory of question which reveals the essence of 
creative activity is given.  

The features of children creative activity and 
the influence of the academic activity on the deve-
lopment of creative activity are marked the structu-
re of creative activity of junior classes and optimal 
method for the academic activity are suggested in 
the article.  
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