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Family policy in the Republic of Kazakhstan:
Official discuss and everyday practice
In this article, we study institutional and everyday context to realize family policy in RK. At the modern stage
in Kazakhstan, family institute is transformed. Differentiated family forms appear and it must lead to the differentiation of social policy standards to family and parenthood. However, under Kazakhstan practice there
are disagreements between officially claimed goals and everyday practice of simple citizens.
Key words: family policy, official discuss, everyday practice, social structure, actors.

In many postcommunistic countries economics transformation sin 1990 more and less followed by revival of traditional values and serious changes in official ideology of family and family policy. In this situation, Kazakhstan is not exception. In mass media, in political and theoretical discussions there is
emphasizedincreasingofsocialimportancefortraditionalwomen’srolesasawifeandmother. A man is economically responsible for providing family. Important role is paid to «traditionally strong» family during consolidation and nation revival. As a matter of fact, postsoviet traditionalism (in its different variants) became
leading form of state ideology in transition society. It appears both in public and academic discussion and
has many characteristics
In this article we will try to analyze problems for formation neotraditional discuss in relation to family
politics in Kazakhstan. We will study three different points of view — official (government programs for
development), theoretical (articles, interview Kazakh demographists, sociologists, lawyers, economists), everyday (correspondents in Internet blogs). Comparing these three levels of construction/reality vision, we will
try to prove possibility to use the approach of Australian sociologist Connell R.He studies joint paradigm in
gender researches, using meaning «structure» and «practice» which he takes from Giddens E.
Joint paradigm in sociology is the attempt to overcome opposition of objective (social structure) and
subjective (agent actions). Under the theory about structuration, Giddens structure and practice connected as
follows: human practice always supposes social structure. It follows social rule sand resources
(Tartakovskaya, 2005). Giddens describes this structure as structuring qualities. It allows to connect time and
space in social systems, qualityes which explain existence less or more similar social practice in time and
space giving them «systematic» form [1; 135].
Using joint paradigm, Connell suggests describe structure, understand what it is inexact situation and
then study the fact as structure restrict free practice. Practice in this meaning shows transformation of concrete situation in definite direction according or against the structure. Abovementioned structural models are
the main elements of any gender order or gender regime. Konnell introduces meaning «gender order» under
stood as complex of everyday practice and structural conditions organizing gender interaction on different
levels of society [1; 136]:
• institutional (social institutes regulating genders behavior);
• ideological (gender ideology and discussions, genders behavior norms);
• symbolic (idea on manhood and womanhood);
• everyday (gender identities).
Серия «История. Философия». № 4(80)/2015
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Therefore, using Connell’s researches, we will analyze how objective structures as ruling discussions,
actions of state institutes influence on everyday practice of a man in family, marriage and reproduction.
The structure of the given article consists of two chapters. First chapter «family-demographic policy of
Kazakhstan: official myths and everyday reality». It analyses official rhetoric of representatives for political
and academy society (government programs, speeches of political speakers, opinion of Kazakh demographists). There we can see neo traditional discuss. The second chapter discusses family policy in Internet
(blog sand forums). At the end of the text here will be made conclusions on how official structures restrict or
support free practice in demographic or reproduction behavior of citizens.
As research materials we use state documents, official statistical data connected with demography politics accepted and published from 2009–2011. As helping material we use speeches of the President
Nazarbaev N.A., interviews with demographists and state representatives and stories published in Internetblogs and forums.
Family-demographic policy in Kazakhstan: official myths and everyday reality.
The President of Kazakhstan, Nazarbayev N.A. in his annual speech to Kazakhstan people «Kazakhstan's way-2050»: Common goal, common interests and future «in 2015 made the goal»... actively tries to
join 50 the most competitive countries of the world» [2]. At the same time, if we consider this problem in the
context of family policies, the experts know that these countries are concerned about low birth rates and consequently high rates of population aging. Researchers only state that in such countries the citizens are aimed
at having only few children, women in developed countries delay childbirth — first, second, third — at a
later date, because they are engaged in career and self-development. It is unlikely to Kazakhstan on the way
to a post-industrial society prepared for a different, special way of development.
How it can influence on demographic processes of the state. It forms different ways — some taking active measures against migrants, constantly taking care of citizens’ health, prolonging their life. But, the most
popular method is to write all kinds of programs, including population policy.
Official discussion. Thus, the «Program on demographic development of the Republic of Kazakhstan
for 2001–2005» (hereinafter — the Program) was developed in accordance with the Government of RK dated August 17, 2000 N 1272 «On the Concept of State Demographic Policy of the Republic of Kazakhstan»
and is aimed for 5 years. Implementation of the program was assigned to Kazakhstan Agency for Migration
and Demography.
Under the authors of the Program: «Development of this Program due to the need for a common strategy for the implementation of focused, coherent work of all branches of government and society to create
conditions for the qualitative and quantitative development of the people» [3]. The program sets out the aims
and objectives of the demographic development of Kazakhstan, as well as the main directions and mechanisms of their implementation.
The program aimed at regulating basic processes in natural and mechanical movements of population:
fertility, mortality and migration by taking measures to improve the reproductive health and promote the
birth rate, reduce mortality, migration management.
The aim of the Programme is to develop and implement comprehensive solutions to overcome the negative trends in demographic processes and on this basis to achieve the population growth. The main objectives
of the program are:
1) birth rate stabilization and its long-term growth to a level that ensures the expanded reproduction of
the population;
2) decrease in mortality, increasing life expectancy of the population, improving the health of the population;
3) strengthen family institution;
4) reduce negative balance of migration;
5) increase the population quality of life.
As expected results program implementation are as follows: «... will provide the basis for further increasing the quantity and quality of population growth for sustainable socio — economic development of
Kazakhstan in the medium and long term. It is expected that the total population of RK in 2005 will be about
15 mln. people. It will create conditions for demographic development for 2001–2005 should ensure population growth up to 16.0 mln. people in 2010 and up to 20.0 mln. people in 2030 due to increase in the TFR (up
to 2.5), life expectancy, reduce the negative balance of migration and population growth to 22 mil. people in
2030» [3].
4
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Also in the Program were formulated and indirect results as follows: 1) to reduce abortions and sexually
transmitted diseases through, particularly among teenagers; 2) to correct the imbalance in internal migration
and the establishment of framework for the rational distribution of population in view of its living conditions
and state needs for development of productive forces, which will help improve the living standards of the
population.
Duration of the program was over, and with it were forgotten and unfounded promises of government
officials. So far, Kazakhstan has managed to avoid the threat of «demographic cross» when the curve intersects the birth rate of mortality and population rather than to grow, it falls. But it is just now. The increase in
population is expected due to the increase in fertility, when the era of global change increases insecurity.
Economic situation becomes worse and therefore there is a fear that tomorrow will be even worse — all this
contributes to the desire of the population not to give birth to babies.
Former Minister of Labour and Social Welfare, now the Deputy Prime Minister of Kazakhstan Gulshara
Abdykalykova explains that the task to achieve the concept of increasing the number and percentage of families with three or more children. Under her words, for these purposes, provided state expenses. At the same
time, no one argues that the motivation of the child's birth is not only the amount of social benefits. They
give birth to children, usually those who don’t need such payments. As the Russian sociologist G.Chernova
marks «... family policy in Russia, reduced to a stimulating cash payments, the amount of which is inadequate spending real family for a child. It is actively reinforced by ideological campaigns to promote the
model of a large family and traditional patterns of family behavior is ineffective for this groups (young
adults). Under this family policy and the labor market, situation widespread model three- child family may
be feasible in the first place, by continuing «the professionalization of motherhood». When they will adopt
the legislative initiatives of the payment by the state labor mothers from the third child and latching of these
activities in the workbook; secondly, by means of more marketization of social care for children when parents will employ nannies to a woman could go back to work...» [4; 36]. These trends are typical for Kazakh
citizens, although it requires additional theoretical study and empirical research.
Implementation of the program is also problematic because of Statistics today in Kazakhstan; women of
childbearing age from 18 to 49 years are 4,346,000. Simple arithmetic: multiply that number by three and get
more than 13 million. Less mortality. Even if the migration balance is zero (the difference between entering
and leaving the republic). The assigned task is completed. However, this is far from reality. The reality is as
follows: approximately 17 women, only one becomes a mother once a year. In addition, the reproductive
health of women is Kazakhstan that will not allow many to decide on motherhood after 40 years. Health Index Kazakh women of childbearing age is 10–20 percent of normal. Only 11 percent of women of reproductive age can be called healthy.
Another problem today that there are 15 % of marriages are considered fruitless. Moreover, according
to the director of the center of in vitro fertilization, Vyacheslav Lokshin, this figure is actually much higher.
Many of ignorance or because of training not in a hurry to address to experts [5]. This medical treatment for
infertility is not included in the list of guaranteed free public services. According to Vyacheslav Lokshin in
vitro fertilization (IVF) — the procedure is expensive, and the average salary is more than 2000 ths. dollars
[5]. Many couples are not able to pay such a sum. At the same time, in most advanced countries, infertility is
treated by the state or insurance companies. Despite the emerging favorable trends, birth rates of all demographic processes, as is proved by the world practice, the least amenable to regulation and forecasting.
Note that the «recipes» suggested to Kazakhstan people for solving demographic problems were very
diverse. So, some Kazakh parliament on several occasions raised the issue of introducing the institution of
polygamy in Kazakhstan. However, it did not find support among many deputies. First, to realize the idea of
polygamy suggested the President of the «League of Muslim Women of Kazakhstan» Amin-apai
Abdukarim-kyzy. She believes polygamy can really change the demographic situation in the country. It will
increase the birth rate, decrease the number of abortions and illegitimate [6]. So far, these ideas are not widely spread among the Kazakhstan parliament, who understand that the introduction of polygamy blow to the
image of Kazakhstan and the Republic toss into the category of countries that are considered by the world
community as a fundamentalist, traditional ideas about gender roles. In addition, this practice is contrary to
both the fundamental law of the republic — the Kazakh Constitution, ratified international instruments
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and Children), and put into
effect in the territory of the Law «On Marriage and Family» and «On gender equality of citizens of the Republic of Kazakhstan».
Серия «История. Философия». № 4(80)/2015
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Therefore, Kazakhstan has to rely on outside help. It should be a great number of people willing to elect
Kazakhstan the country of residence. However, expect to replenish the population only through Oralman. It
is also problematic. Today in the country since 1993 came about 50 ths. families of repatriates. Even taking
into account that each family consists of 7–9 people total increase very little. In general, until more questions
than answers. Officials do not lose their optimism.
Academic discussion. Numerous publications, interviews and public speeches of scientists demographers in Kazakhstan mass media in relation to the demographic problems of the republic demonstrates improvement of the demographic situation requires a return to the traditional family with many children [7].
Why do we need active promotion in educational institutions, the media, financial support? For example,
Kazakhstan demographer Tatimov Makash in his interview to «Caravan» offers his recipe for boomers,
«...for example, I support civil marriages. My proposal is based on the demographic situation. In our country,
due to the high mortality of men observed preponderance of the female population. Yes, more boys are born
than girls. But around the age of 30, they cancel each other out, and then begins the male deficit...» [8]. If
this scientist is so obsessed with the idea to improve the demographic situation in Kazakhstan, which was
able to significantly influence it. For Tatimov on the eve of the third millennium, appealed to the bankers
with a proposal to hold a rally, «The real money — for real children», when the first two thousand babies
born in the period from 1 to 5 January 2000, allocated a hundred thousand tenge. Since that Tatimov M.
called the father of the Kazakh baby boom.
On the question of the journalist: «Who is going to give birth?» — M.Tatimov said: «Muslim women
— Chechen, Tatar and Kazakh women... The European Diaspora — Russian, Germans, Belarussians,
Ukrainians, and others — focused on western type of demographic behavior, but other nations — Uzbek,
Uighur, Dungan, Tajiks, Kurds, Kazakhs — are still stuck with Oriental type of demographic behavior, and it
involves many children...» [8].
The statements are characterized by sexism: a woman is perceived as a media artist, and the main roles
— reproductive, that is «natural» and should be made mandatory as a civic duty as a civic duty. This interesting fact that a demographer agrees that would be violated traditional attitudes towards women's reproductive
behavior — the birth of children in the marriage, at a certain age, for the sake of increasing the birth rate in
the country. These statements can be explained from the perspective of the theory of nation and gender
N.Yuval-Davis, who writes: «The national mythology operates the images of masculinity and femininity,
which mostly correspond to traditional gender roles. For example, the image of the nation as a family plays
in the men's division of spheres of public and private women, giving more legitimacy to this division» [9].
Consider how the official discourse discussed issues related to reproductive behavior of the Kazakhstan
women. For example, take an interview with the press secretary of the Minister of Labour and Social Protection of the Republic of Kazakhstan Dyusenov Arseniy, which he gave to a journalist online blog:
Journalist: As a state currently provides support for young single mothers, because examinations in
good specialists are expensive and give a birth in good hospitals estimated at $700. As a young girl, abandoned by the father of her child, bear and give birth healthy children?
Dyusenov A.: Probably for any state it would be absurd to encourage and support lone motherhood.
Another thing is that motherhood, birth of children and childhood, of course, is one of the priorities of social
policy in Kazakhstan...» [10].
Representative of the state bodies officially and openly discriminates against one of the main groups of
women who, in spite of the failed demographic policy of the state, is still «reproduce» the citizens of this
state. Formal structures are not prepared to change the traditionalist attitudes and beliefs in relation to women
who give birth to children outside marriage differentially relate to new forms of marriage, a change in official terminology, but easily reproduce the stereotype that family and childhood are still the priorities of social
policy. Such texts and speeches give rise to a clear assurance that everything is «good» reproductive behavior, and what is «bad».
Reasons for Kazakhstani are unwilling to give birth to babies, it is quite obvious. Insecurity, social and
economic instability, poverty, unemployment, delayed motherhood — these attributes of our time has become commonplace, and without a shadow of concern ascertained at the state level. It's amazing just the
same desire to have children. In addition, health officials have reported absolutely quiet about a catastrophic
increase in the number of abortions. The process of the pregnancy and the actual birth of the child has become a clearly dramatic. According to the Ministry of Health of Kazakhstan, 60 % of births take place with a
variety of complications, the percentage of normal births is only 35 percent, and in some regions of Kazakhstan, and even lower — 25. In some areas, up to 90 % of pregnant women suffer from anemia [11].
6
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As for the state material incentives, it is in many places is still on paper. As you know, the President ordered the government in early 2003 to pay every conscious citizen, gave birth to a child, a lump sum of 13
thousand tenge. This sum is small, but in the process it would be very useful. The government has shifted the
financial responsibilities to local executive bodies, which, however, traditional for us paradoxical scheme,
the budget did not provide for delivery. Social guarantees in demographic processes are declared in official
discourse, but in reality is often lacking. For example, women working in the private entrepreneurs, small
and medium-sized businesses are not guaranteed benefits for care, as well as the right to retain the workplace
during pregnancy. Making maternity leave is also very problematic. Most employers are not happy pregnant
employees. Likewise, the situation with free delivery when they are officially and ostentatiously proclaimed,
but, nevertheless, there are all sorts of bribes, as hospitals are still funded by unintelligible principle, does not
imply the availability of basic health products and services.
Today in the Kazakh media actively discussed a sharp decline in reproductive function in men. According to the director of the «National Center for Healthy lifestyle» Aykana Ayzhanova, only 25 % of men in
the country can be called healthy and able to conceive. According to statistics, men die more than women, it
makes 26.5 % [12]. It turns out that the Government and relevant ministries — aware of the situation, but
their strategy aimed at forming a kind of benevolent total picture, which is weakly correlated with the actual
situation. In this rather complex situation, it is necessary to understand that the ordinary citizens of this state
form their own strategy and tactics of demographic and reproductive behavior.
Everyday practice. Realizing that the concern of the state is minimal and is formalized, Kazakhstan
looking for ways and means of adaptation that few relate to existing government policy. For example, surveys conducted by the Centre for Public Opinion Research (CBOS) in Almaty from 1990 to 2000 in Almaty
and Astana show that the basis of reproductive preferences of most of the women surveyed in Kazakhstan
advocates the value of children, as evidenced by the excess of the ideal and desired number of children in
families compared to actual and expected [13]. At the same time the real reproductive practices reveals the
gap between the ideal setting for reproductive behavior and their implementation.
As an example, consider the story of Helen, who was told by the site «www.babyblog.ru», which is
dedicated to pregnancy and motherhood, it posted blogs pregnancy and development of children, pregnancy
calendar, reviews of products, hospital, as well as many other branches and services:
Before the birth.... how will births — much depends on me, and only then on doctors...
Informant shows distrust of medicine to doctors.... State support for mothers and children have a completely free. The room — a very long queue, which is better to hold early... at the first examination for the
money offered to prepare an analysis of smear.... Such indifference to the pregnant women as a reception in
the LCD (prenatal), I did not see anywhere else. US made itself at 12 weeks paid in the diagnostic center.
Here we see that the stated lack of orientation Kazakh medicine patient antenatal clinics are characterized as «not friendly» to patients, as they are always crowded schedule does not correspond to the rhythm of
pregnant working women, lack of emotional support for pregnant women. Women also focused on additional
costs for the purpose of timely diagnosis, despite the fact that officially all kinds of diagnostics for pregnant
women free of charge.
Maybe it's wrong, but I ignored half the prescriptions that I was given at the antenatal clinic. I wanted
this natural process interfere as little as possible... these doctors.
We see that women constantly question the adequacy of diagnosis and treatment, which is carried out in
antenatal clinics, and again choose the strategy of «self-responsibility».
The LCD I was subscribed iron to raise hemoglobin. When raised to 130, continued to be administered
in large doses. When I asked why, he replied: the state gives you the drugs for free, that's nothing to show
off, just take... Auntie in LCD subscribed the candles for me. I bought it, read the instructions in which pregnant women are not recommended to take them, and threw it out...
The patient is completely subordinated to the recommendations of the Appointments and that the doctor
prescribes. Nobody spends clarifying conversations, doctors do not take into account the individuality of
pregnancy, starting from some average, overall performance.
Childbirth. To go to the hospital I don’t want. As I give a birth for the first time, it will take much
time. So I don’t want to measure hospital hall with my steps...Again we see the fixation of distrust of the
health care system as a whole by the patient.... Give something to change. In the battle I can not understand
what it is — a faded piece of cloth with a large hole. It turns out that shirt. I have something injected into a
vein. Shouting, all is not Precious....Bad health care to patients demonstrated through such factors as the
hospital clothes, sanitation, emotional abuse in the form of shouts and compulsions.
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After childbirth. «... Do not allow overhead light off, burning all night, sleep is difficult. What about
the staff! If in a family doctors and nurses very careful in the postpartum — the horror. Nurses Soviet era...
yelling at each other, with all the dope slam doors, so the children one by one, raise the cry throughout the
department, and arrange drafts in the corridors. On the second day just a weekend, the toilet was broken. One
on the floor. It has not been cleaned and washed. Baby care physicians, but once again did not themselves
explain until you ask...» [14].
Making a general conclusion, we can say that because in the value system of Kazakhstani women is still
a super-value of motherhood and childhood, Kazakh women continue to focus on the birth of children. The
main task of the Kazakh woman carries and delivers a child — to be able to resist the current system, especially in health care facilities, to make, to give birth to a healthy baby and save. Women ready for the fact
that they are wrong to advise or treat in antenatal clinics, that they will demand all sorts of payment in hospitals, doctors will treat you as a «meat», in spite of the formally declared and prescribed state guarantees. Of
course, more research is needed, how women adapt to the current situation in the Kazakh medicine, what are
the strategies and tactics they produce, but this task is beyond the scope of this article.
Consider three discourses — official, academic and everyday for the family, population policy, fertility
and reproduction, it is possible to ascertain the existence of several problem fields.
Official and academic discourse form, support and correct each other. They clearly mark the boundaries
between «we» and «we». These two discourses do not exist independently, but on the contrary, are closely
intertwined. Both men and women are at a particular pressure from official policies and programs, expert
opinions, are put in front of them different «national problem.» This is especially noticeable concerning
women who are «multi-load,» and as a citizen and as a woman and as a wife and as a mother.
Official and academic discourse is not discussing the features, the specifics of various sociodemographic groups, genders, ages, ethnicities, which have their own strategy and tactics to adapt to the prevailing socio-economic conditions. Assuming in the official documents, that there are certain «normative»
women and men «regulations» of the family.
A key theme for the official and academic discourse, as a rule, are those conditions under which sociodemographic group can claim a particular status, social benefits, social security benefits. However, the differences between men and women are not given much attention.
Saved absolutisation of the family as one of the highest social values, the idealization of this social institution, both at the official level, and the everyday. The family acquired the status of a moral absolute: everything that comes from the family, it is by definition positive. The crisis of the family as a social institution
(declining birth rates and a decrease in the number of marriages, increase in the number of divorces, the
spread of single-parent families and illegitimate forms of cohabitation) is considered from this point of view
the crisis of society return to family values, life, family education, family production. It is seen, therefore, as
the main way to solve the problems of the transitional society.
Official and theoretical discussions reduce family to reproductive function, to the problems of procreation and socialization of children. The relationship of the spouses are treated as derivative of the function of
parenthood, the family without children demographers not even considered as a family. Naturally, that has
received widespread small families (and, in particular, one-child) family is assessed as very negative phenomenon.
As a social ideal of the official discussion involves only one type of family: two parents and at least two
or three children. Alternative forms of family, marriage they strongly rejected.
Illustrative is the position of official and academic discourse on family policy, which is determined by
the collective interests of the family as a community is not differentiable. Accordingly, relevant to the issue
of reproductive rights ranges from indifferent — to the sharply hostile. This ignores the diversity of family
types and models, as well as the existence of conflicting interests within it.
Of course, these two discourses do not constitute a monolithic unity of opinions and judgments. Is their
extreme manifestations, when, for example, offers a resolution of polygamy, a ban on abortion, coercive
methods of birth control. A more moderate members of the family is considered as the most important institution, providing the socialization of the individual, the family is given more auxiliary functions offered by
preserving the traditional division of gender roles.
With regard to the strategies and tactics of everyday actors in reproductive, family, and marital behavior, we can draw the following conclusions. In the original there is a willingness of the actors to resist the
authorities (registry office, social services, clinics, reproductive centers) because of the understanding that
«your situation» can not fit within the official framework. Kazakhstan medicine is not aimed at the patient's
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antenatal clinics are characterized as «not friendly» to women, bureaucratic structures, and where there is no
qualified assistance, and emotional support. One strategy out of this situation is to create a social network of
actors, «included» in this or that family, reproductive, demographic problems, which design their own rankings, reputation, recipes solutions — neighbors, relatives, friends. Despite the current situation, Kazakh
women continue to appreciate the status of motherhood. The main task of their mission — to be able to resist
successfully the current system, especially in medical institutions. One of the basic strategies of Kazakhstani
people of reproductive age is the formation of a social network of actors, «included» in this or that family,
reproductive, demographic problems, which design their own rankings, reputation, recipes solutions.
As noted by R.Connell, «Of course, the agent of social action there is a certain degree of freedom, and
yet it is limited by existing social structures. The current system is not predetermined, rigid structure, however, it has sufficient stability and rigidity» [1; 138]. Thus, formed asymmetric relationship between the official
bodies and everyday reality. Since the demographic crisis is officially recognized and articulated, state actors
aimed at, with the help of public policy to influence individual behavior in the field of reproduction. This
trend finds expression in official discourse.
At the same time citizens of the state act contrary to official rhetoric. They make decisions and implement reproductive rights, based on their own preferences and arguments that, in turn, they can tell, ask advice from relatives, neighbors, friends. In this situation, the actions of citizens focused on partial compliance
with rules and procedures approved by the official structures with extreme caution due to the potential adverse consequences for their own lives or the lives of their children.
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Қазақстан Республикасындағы отбасылық саясат:
ресми дискурс пен күнделікті тəжірибелер
Мақалада Қазақстан Республикасындағы отбасылық саясатты іске асырудың институционалды жəне
күнделікті тетігі қарастырылды. Қазіргі таңда Қазақстанда отбасы институтының өзгерісі байқалады,
соның салдарынан отбасы мен ата-аналыққа деген əлеуметтік саясаттың дифференциациясы байқалуы
тиіс. Алайда, тəжірибе көрсеткендей, қазіргі қазақстандық отбасы балаларға қамқорлық, демалыс
уақытын ұйымдастыру, ата-ана қызметін атқару жайында өзіндік шешімдерін қабылдау үстінде.

Т.А.Резвушкина

Семейная политика в Республике Казахстан:
официальный дискурс и повседневные практики
В данной статье рассматривается институциональный и повседневный контекст реализации семейной
политики в Республике Казахстан. На современном этапе в Казахстане происходит трансформация
института семьи, возникают дифференцированные формы семей, что должно повлечь за собой дифференциацию мер социальной политики по отношению к семье и родительству. Но, как показывает
казахстанская практика, существует рассогласование между официально провозглашаемыми целями
социальной политики и повседневными практиками рядовых граждан.
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Орталық Азия аймақтағы суды бірлесе пайдалану:
ынтымақтастықтың мəселелері мен болашағы
Мақалада Орталық Азия аймақтағы суды бірлесе пайдаланудың тарихы, эволюциясы жəне мəселелері
қарастырылған. Қазіргі кездегі суға қатысты мемлекеттердің келісімдері сарапталған. Қазақстан
Республикасы Президентінің мұрағатының құжаттары пайдаланылған. Авторлардың пікірінше,
ұлттық қызығушылық негізінде құрылған су ресурстарын пайдалану мəселесіндегі əр түрлі амалдар
Орталық Азияның əрбір мемлекетінің осал жақтарын көрсетеді. Аймақ жетістігі болып
трансшекаралық өзендерді бірлесе басқару мен пайдалану саласындағы ынтымақтастық орнату болып
табылады.
Кілт сөздер: Орталық Азия аймағы, географиялық детерминизм, су дипломатиясы, су ресурстарын
басқару.

Орталық Азия аймақ бай табиғи ресурстардың болуына орай əлемнің маңызды аймақтары болып
қала бермек, оған ықпал етуші факторлардың бірі кең көлемдегі транзиттік əлеует жəне аймаққа
деген алдыңғы қатарлы державалардың геосаяси қызығушылықтарынан туындап отырған жағдайлар
əсер етуде. Тəуелсіздік алғаннан кейін Орталық Азия мемлекеттер — Қазақстан, Өзбекстан,
Қырғызстан, Тəжікстан жəне Түркіменстан көптеген экономикалық, əлеуметтік-саяси мəселелермен
қақтығысқан болатын. Осындай мəселелердің бірі суды бірлесе пайдалану немесе су ресурстарын
бірлесе басқару болып отыр.
Барлық уақытта Орталық Азия əлемдік үрдістер орталығында болып келді. Осы аймақта Ұлы
Жібек жолы көптеген ғасырлар бойы өзара бірқатар елдер мен өркениеттерді байланыстырып тұрды.
Ұлы Жібек жолының бойында мəдениеттердің енуі мен толығып отыруы, білімдермен, рухани жəне
философиялық құндылықтармен алмасу жүрді.
Орталық Азия аймағындағы мемлекеттерді біріктіруші факторлардың бірі — алып жатқан
территорияларының ортақтығында. Қазіргі таңда олардың территориясының жалпы көлемі 4 млн
шаршы шақырымға жуық, халықтың саны шамамен 45 млн адамнан асып отыр, бірақ халық саны,
əсіресе Өзбекстан секілді республикаларда тез қарқынмен өсуде.
Қазіргі кезеңде Орталық Азия аймағы болашағы үлкен, сонымен қатар аймақтық қауіпсіздікті
алғанда шиеленісті аймақтардың бірі ретінде қарастырылады. Аймақтың трансформациясы оның
Еуразия кеңістігінде өзіндік орнын табуына əкелу болжамы бар.
Ендігі кезекте Орталық Азия аймағындағы су-энергетикалық мəселелерге тоқталмас бұрын осы
жағдайдың туындау себептеріне назар аударатын болсақ, табиғатқа адамдардың араласып, суды кең
көлемде егістік алқаптарға пайдалануы аймақта біздің заманымызға дейінгі VII–VI ғасырларға
жатқызылады. Орталық Азияда су өркениеттің орталығы мен мемлекеттің қалыптасуында əр заманда
алдыңғы қатарда тұрды. Антик ойшылдары жəне зерттеушілері — Геродот, Гиппократ, Фукидид,
Страбон, Полибии [1] өз еңбектерінде географиялық ортаның адамдарға жəне олардың тарихына
əсері жайлы кең толғады.
Осымен бірге «географиялық детерминизм» түсінігін белгілі француздық ойшылы, философ
Ш.Монтескье де кең көлемде қарастырған еді. Ол географиялық факторларға (мемлекеттің
территориясының көлемі, мемлекеттің орналасуы жəне т.б.) ерекше мəн берді. Сол себепті оны
«географиялық детерминизмнің» негізін қалаушылары қатарына жатқызады.
Сол кездегі географиялық детерминизм (қоғамның дамуы мен жағдайы географиялық орта,
немесе сулар, ауа райы, ландшафт, географиялық орналасуы секілді географиялық ортаның
жекелеген факторларымен, айқындалады деген тұжырым) түсінігі көптеген философтар мен
саясаткерлердің қызығушылығын тудырып, осы ұғымды кеңінен айналымға енгізіп, зерттеуге
мүмкіндік берген еді. Қоршаған ортадағы су ресурстарының адамдардың, мемлекеттердің
дамуындағы орны айқындалды.
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Сөз жоқ, қазіргі уақытта да көптеген зерттеушілер осы мəселеге қатысты алаңдаушылық
білдіруде. Табиғат факторындағы су ресурстары мəселесінің шешілмеуі көптеген аймақтық, ішкі,
локалдық мəселелердің реттелуіне кедергі болып, Орталық Азия бес мемлекеттің қарымқатынасындағы тұрақты даулы мəселеге айналуда.
Қазіргі уақытқа дейін оның рөлі бірте-бірте өсе түсті, қоғамда суға деген сұраныс артқан сайын
судың тапшылығы айқын көрініс бере бастады. Əсіресе суландыру жүйесі КСРО кезеңінен бастап ХХ
ғасырдың 60–90-шы жылдары аралығында қарқынды түрде жүргізіліп, барлық су қорларының
сарқылуына, қоршаған ортаның құлдырауына əкелді [2; 8].
Орталық Азия мемлекеттерінің су-энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында кезекті
ынтымақтастықтың дамуы мемлекеттер арасындағы аймақтың дамуына айқындаушы фактор ретінде
қарастырылды.
Қазіргі жаһандану, техногендік жəне экологиялық апаттар, ғаламдық жылыну, жанар-жағармай
ресурстарының сарқылуы, су қоймаларының ластануы жағдайында үлкен тұщы су көлемі бар
мемлекеттерді сулы державалар қатарына енгізеді. Ондай мемлекеттер əлемде он шақты, олардың
қатарында Қырғызстан жəне Тəжікстан бар. Əлемде бесінші орында, Орталық Азияның 50 % көп су
қоры жинақталған мемлекеттердің бірі — Қырғызстан. Əлемдегі сегізінші орынды Тəжікстан су қоры
алып отыр. Ал бұл дегеніміз — стратегиялық шикізат пен ұлттық байлық. Бірақ өзендер мен су
алаптары трансшекаралық территориялар — Орталық Азия мемлекеттері су тамырлары арқылы
тығыз байланысқан — оны қоршаулармен қоршап, бөгет қойып тоқтату мүмкін емес, оны барлық
мемлекеттер бірдей тұтынғаны дұрыс.
Осылайша суды тұтыну кеңінен жүзеге асырыла отырып, табиғат пен қоршаған ортаға кері
ықпалын да тигізе бастады. Алайда, ресейлік зерттеуші Г.Н.Петровтың пайымдауынша, Орталық
Азия мемлекеттері ішінде су ағысының жоғарғы ағысында отырған мемлекеттер — Тəжікстан мен
Қырғызстандағы гидроэнергетикалық ресурстарды пайдаланудың үлкен мүмкіншіліктері мен оны
пайдаланудың өзге де түрлерінің болмауы осы мемлекеттерге кедергі жасап отырғандығын айтады.
«Мысалы, халық саны мен территория көлемі жағынан жалпы əлемдік 0,1 % құрайтын Тəжікстан
жалпы əлемдік су ресурстарының 4 % құрап отыр, жалпы су ресурстарының қоры бойынша ол
сегізінші орында, ал экспорттық потенциалы жағынан əлемде үшінші орында тұр. Сондай-ақ
Қырғызстан да үлкен су əлеуетіне ие. Осы аралыққа дейін оның 5 % ғана иегерілгендігін атап өтеді»
[2; 8].
Қазақстан Республикасының гидроресурстарының жағдайына келетін болсақ, біз Қазақстан
Республикасының Президенті мұрағатынан алған «Справка о рабочей схеме (гипотезе) Генеральной
схемы водообеспечения Казахской ССР и о результатах ее технической экспертизы» құжатындағы
мəліметтерді қарастыра келе, ХХ ғ. 60–80 жж. Геология мен жер қыртыстарын қорғау бойынша
министрлік сол кездегі барлық облыстар бойынша карталар мен очерктер құрастырған бірқатар
жұмыстарынан мəліметтер келтіре кетейік.
Ондағы есептеулерді ескерсек: «Расчеты, выполненные в Рабочей схеме, показали, что заданное
развитие хозяйства вызывает рост общего годового водопотребления по республике с 15,8 куб. км в
1959 году до 26,4 и 53,5 куб. км в 1965 и 1985 гг. соответственно. При этом водопотребление промышленности и городов с 1958 по 1985 гг. увеличивается в 8 раз, а удельный вес его в общем водопотреблении возрастает с 6–7 % до 15 %, а водопотребление в сельском хозяйстве возрастает в 3
раза» [3].
Осылайша, шаруашылықта суды тұтыну ХХ ғ. 60–80 жж. Қазақстанның барлық облыстарында
дерлік өскендігін аңғарамыз. Осындай бағыт сол кездегі Орталық Азия республикаларының
барлығында да орын алған деген тұжырым жасауға болады. Дегенмен қазіргі уақытта суды тұтыну
жəне оны бірлесе пайдалану бойынша жоғарыда аталған мемлекеттер бір шешімге келе алмай отыр
жəне осы аймақтың кейбір мемлекеттерінде ауыл шаруашылығы жəне өзге де салаларда су
тапшылығы аңғарылып отыр.
Осыдан кейін 1991 жылдың қыркүйегінде су ресурстары бойынша министрлердің кездесуінде
осы мəселеге қатысты ой тоқтатқандығы Орталық Азия мемлекеттерінің көшбасшыларының
стратегиялық көрегендігін көрсетті. КСРО ыдырағаннан кейін, бір айдан соң су мəселесіне мəн бере
қарауда күн тəртібіндегі күттірмес оқиға болғандығын аңғаруға болады. Осы орайда Қазақстан Республикасы аймақ мемлекеттері арасында суды су-энергетикалық ресурстарды бірлесе пайдалану,
қорғау бойынша бастамашылардың бірі деп айтуға болады. 1992 жылы 18 ақпанда Алматыда
Мемлекетаралық үйлестіруші шуруашылық комиссиясы (МҮШК–МКВК) құрылып, Қазақстан,
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Қырғызстан, Тəжікстан, Түркіменстан жəне Өзбекстан Республикалары арасында мемлекетаралық су
ресурстарын бірлесе басқару, пайдалану жəне қорғау саласында ынытымақтастық орнату жөніндегі
келісімге қол қойылған болатын. 1993 жылы 23 наурызда Қызылордада өткен бес мемлекет
басшыларының кездесуі осы келісімді нақтылай отырып, осы салада ынтымақтастық орнатуға
болатындығының бір айғағын көрсеткен болатын.
1994 жылы қаңтар айында мемлекет басшылары Арал теңізі алабының бағдарламасын (АТАБ-1ПБАМ-1) мақұлдаған болатын. Бұл жоба сол кездегі алғашқы Орталық Азия мемлекеттерінің
бірлескен жəне қазіргі уақытта кеңінен жүргізіліп отырған су-энергетикалық ресурстарды бірлесе
пайдалану бойынша бағдарламалардың бірі. АТАБ-1 шеңберіндегі ірі аймақтық жобалардың бірі «Су
ресурстары мен қоршаған ортаны басқару бойынша жоба» (СРҚОБЖ-ПУВРОС) жүзеге асырылды.
Сондай-ақ сол уақытта осы жобамен қатар WARMAP жобасы да кеңінен жүргізілген болатын. АТАБ1 жобасының дайындалуында Орталық Азия мемлекеттерінің бірқатар мамандары мен БҰҰ Даму
бағдарламасы, ЮНЕП, Əлемдік банк, GEF, ЕДҚБ, АДБ, ТАСИС, KfW Германия банкі, ЭРА Кувейт
қоры, ЮСАИД жəне өзге ұйымдар атсалысты [4].
Осылайша, АТАБ-1 бағдарламасы шеңберінде Орталық Азия мемлекеттері арасында алып
аймағындағы əлеуметтік-экономикалық мəселелерді жəне аймақта туындап отырған экологиялық
қатердің алдын алуға мүмкіндік берді. Аталған екі құжатта МҮШК қызметінің негізін ғана қалап
қоймай, басқа да аймақтағы су-энергетикалық ресурстарды бірлесе пайдалану жөніндегі бірқатар
аймақтық ұйымдардың құрылуына негіз салды.
Орталық Азия мемлекеттерінде суды пайдалану бойынша тарихи негіздерді ескере отырып,
мемлекеттер арасындағы суды бірлесе пайдалану бойынша бірқатар келісімдерге қол жеткізілді.
1992 жылдың ақпан айында Алматы қаласында Орталық Азия мемлекеттері арасында Сырдария
өзенінің су қатынастары мəселелерін реттеу, трансшекаралық су ағындарының режим проблемаларын шешу, əсіресе жазғы суармалы мерзім кезінде су ресурстарын тиімді пайдалану мен қорғауды
бірлесіп басқару саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылған болатын.
Қазіргі таңда Қырғызстан Республикасының үлкен гидродонор екенін ескере отырып осы
мемлекеттің көптеген зерттеу орталықтары мен институттары аймақтағы жағдайға өз көзқарастарын
білдіреді. Қырғызстан Республикасының ҰҒА Су мəселелері мен гидроэнергетика институтының директоры Дуйшон Маматканов: «Қырғызстанның су ресурстары Қазақстан мен Өзбекстанды жəне
тіпті Батыс Қытайдың 70 % — Қырғызстан территориясынан едəуір үлкен Шыңжаң-Ұйғыр
автономдық аймағының барлық территориясын қамтып отырғандығын жəне осы аймаққа жыл
сайынғы жіберіліп отырған су көлемі 8 млрд куб. м құрап отырғандығын» [5], — атап кетеді. Оның
есептеуінше, Қырғызстан Республикасы жылына тек 15 % су қорын тұтынады.
Су ресурстарының 32,6 куб. км көлемінен ішкі суды тұтыну үлесіне 11 куб. км, соның ішінде
ауыл шаруашылығы мен сумен қамту бойынша 4,95 куб. км, өндірістік қажеттіліктерге — 0,05 куб.
км, коммуналдық тұрмыстық қажеттіліктерге — 0,2 куб. км, гидроэнергетикаға — 5,8 куб. км; көрші
мемлекеттерге су ресурстары 21,6 куб. км көлемінде жіберіледі, оның Өзбекстандағы үлесі — 11,3
куб. км, Қазақстандағы — 8,34 куб. км жəне Тəжікстандағы үлесі — 1,96 куб. км [5].
Алайда бұл болжамдар жүзеге асқан жағдайда Қырғызстан Республикасының бюджетіне
Орталық Азияның басқа республикаларынан түскен салықтан 9,91 млн долл., немесе 465 млн сом,
көлемінде пайда түсуші еді деген болжамдарын жасырмайды. Алайда 1992 жылғы Алматыда
жасалынған Орталық Азия бес мемлекеттің келісімінде «Аймақтың су ресурстарының ортақтығы мен
бірлігін ескере отырып, Тараптар тұтынуда ортақ құқықтарға ие жəне оларды пайдалану мен
қорғауды тиімді жүргізуге жауапты» [6] делінген, яғни Орталық Азия республикалары суды бірлесе
пайдалануда тиімді шешімдерге жүгінуі қажет.
1998 жылы 17 наурызда Қазақстан Республикасы үкіметі, Қырғызстан Республикасы жəне
Өзбекстан Республикасы үкіметі арасында Сырдария өзені алабының су-энергетикалық ресурстарды
пайдалану жөніндегі келісімге қол қойған болатын. Осы орайда мемлекеттер бір-бірінің тату
көршілік пен ынтымақтастықтың шынайы негіздеріне; өз елдерінің əлеуметтік-экономикалық дамуы
мен азаматтарының жақсы тұрмысын қамтамасыз ете отырып, Сырдария өзенінің су энергетикалық
ресурстарын пайдаланудың келісілген тəртібін негізге алды.
Сонымен қатар өзен сағасының төрт мемлекеттің территориясын ала отырып олардың
экономикалық өсуіне негіз болатындығын [7] атап кетті. Осы келісім негізінде 1998 жылы Орталық
Азия мемлекеттер тек қана Сырдария су ресурстарын пайдаланып қана қоймай, сонымен қатар Арал
теңізінің мəселелері қамтылған.
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Құжаттың 10-бабында Сырдария өзені алабындағы сумен қамтылу тұрақтылығы мақсатында суэнергетикалық ресурстарды реттеу мен пайдалануды əрі қарай жақсарту, экономикалық қарымқатынастарды жетілдіру мақсатында Тараптар келесі сұрақтарды бірлесе отырып шешуге келісті:
 аймақта жаңа гидроэнергетикалық объектілер мен су қоймаларын немесе балана көздерді салу;
 қазіргі уақыттағы жүргізіліп отырған айырбас бірлескен есептемелерінен қаржылық қарымқатынастарға өту;
 ортақ тарифтік саясат негізінде бағаны белгілеу механизмдерін өңдеу;
 Сырдария өзені алабында орналасқан гидротехникалық құрылғылардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету;
 Сырдария өзені алабындағы су көздеріне ластанған сулардың келуін азайту жəне тоқтату [7].
Дегенмен, аймақ мемлекеттері аталмыш келісім негізінде мəселені толық шешкен жоқ. Орталық
Азия аридтік аймақта орналасқан, ол суармалы жүйесіз ауылшаруашылық мəдениеттерін өсіру
мүмкін емес. Бұл өз алдына суды үлкен мөлшерде талап етеді жəне осы жағдай шиеленістерге əкеліп
тіреуде. Əрине, бұл мəселенің бір ғана қыры. Суды бірлесе пайдалануда мемлекеттерге ортақ жүйе
құрып, су дипломатиясын жүйелі, оңтайлы жүргізу қажет.
Бұл жөнінде белгілі қазақстандық зерттеуші К.Н.Макашева: «Су ресурстарымен тиімді жəне
тұрақты басқару жəне содан келіп туындайтын Орталық Азияның бес мемлекетіндегі энергетика
мəселесі саяси жəне экономикалық ынтымақтастықта ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортаны
қорғау саласында да өзектілігін жоғалтпайды. Су ресурстарын тиімді үлестіру экономикалық жəне
экологиялық емес, саяси сұрақ болып қалмақ. Бұл сұрақтарда қауіпсіздікке жауап беретін көптеген
күн тəртібіндегі мəселелер тұр» [8], — деген тұжырым жасайды.
Сондай-ақ қазіргі туындап отырған қауіп-қатерлерге жауап ретінде, ең алдымен, су мəселесін
саяси тұрғыдан бірігіп шешу қажеттігі жөнінде болжамдар келтірілген болатын. Орталық Азия
мемлекеттері ішіндегі тараптардың суға қатысты келіспеушілік салдарынан бірқатар мəселелер
туындап отыр. Кеңес үкіметі кезеңінде су ресурстарын басқару жəне пайдалану жоспармен
жүргізілсе, тəуелсіздік алғаннан кейін Орталық Азия мемлекеттері өз саясаттарын мемлекеттің жекелеген қызығушылықтары талаптарына сəйкес жүргізуде. Осы орайда Орталық Азия мемлекеттері
арасында суды бірлесе пайдалану бойынша келіспеушіліктер туындап отыр. Қырғызстан мен
Өзбекстан Республикалары арасындағы Қамбарата-1 ГЭС-ның, Тəжікстан мен Өзбекстан Республикалары арасындағы Рогун ГЭС-ның құрылысына қатысты даулы жағдайлар осының айқын көрінісі.
Қазақстан Республикасы өз тарапынан су дипломатиясын берік ұстанып отыр, алайда жоғары
ағыстағы республикалардың суға қатысты саясатына өз пікірлерін білдіруде. Тіпті, Қамбарата-1 ГЭС
құрылысына өзінің қызығушылығын танытып отыр. Ал Қырғызстан үшін бұл қажет, себебі
құрылысы ұзаққа созылған Қамбарата-1-ді қырғызстандық тарап Ресей жағынан созылуына байланысты (Ресей өз үлесінде 75 % сұрап отыр) өзге инвесторларды тарту арқылы жүргізбек ойда.
Қазақстандық тараптың ұйымдастыруымен 2012 жылы 5 қазанда Алматы қаласында Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Ресей Федерациясы жəне Өзбекстан Республикалары Премьер-министрлерінің орынбасарлары кездесуі өткізіліп, Қамбар ата-1 ГЭС-тың құрылыс жобасын
айқындау бойынша сөз қозғалды. Кездесуде аталған мəселе бойынша төрт жақты жұмыс тобын құру
ұсынылған болатын. Алайда Өзбекстан жағы бұл кездесулерге қатысудан бастартты. Өзбекстан Республикасы Қамбарата-1 ГЭС-нің құрылысына қарсылығы қазірге дейін тоқтатылмай отыр жəне
өзбекстандық тарап бұл жобаны жүйелі сараптама жасап барып жүзеге асыру қажеттілігін айтты.
2013 жылы Тəжікстан Республикасы мен БҰҰ институттарының бірлесуімен Душанбеде өткен
су серіктестігіне қатысты ірі конференция болып өтті. Осы конференция Орталық Азия аймақ
республикаларының су мəселесіне қатысты, жаңа гидроэлектростанциялар салу бойынша, жерлерді
суарудағы су тапшылығына қатысты өзекті мəселелерді қозғап өтті. Бұл аймақтық су жүйесін
біріктірілген түрде бірге пайдаланудың жаңа серпінін туындатты.
2015 жылы 2 маусымда Қырғызстан Республикасының Премьер-министрінің орынбасары Валерий Диль Жоғарғы Кеңестің отын-энергетикалық кешені мен комитеті мен жер қойнауын пайдалану
бойынша отырысында Қамбар ата-1 ГЭС-нің құрылысы Өзбекстан тарапынан наразылық туындап
отырғандықтан, жүргізілмей отырғандығын атап кетті. Ал Ресей тарапы Өзбекстан мен Қырғызстан
аталған мəселені бірлесе шешпейінше, іске кіріспейтіндігін білдірді [9].
Осылайша, Орталық Азия мемлекеттері арасында суды бірлесе пайдалану бойынша туындап
отырған даулы жағдайлар салдарынан су-энергетика саласында ғана емес, онымен тығыз
байланыстағы экономиканың өзге салаларында көрініс беріп отыр. Су-энергетикалық мəселелерде
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келісілген саясат жүргізбеу салдарынан жəне кейбір мемлекеттер тарапынан келісім-шарттық
міндеттемелерді орындамауларға байланысты суды бірлесе пайдалануда кедергілер: аймақтағы саяси
жəне экологиялық тұрақсыздықтан бастап Орталық Азия мемлекеттерінің əлеуметтік-экономикалық
дамуына кедергі жасайтын қатерлерге əкеп соқтырады. Біздің болжамымыз бойынша, аймақ мемлекеттер арасында жасалынған келісімдер қазіргі кездегі халықаралық құқықтық нормалардан тысқары
жасалынып, саяси-экономикалық тұрғыдан кең көлемде жүргізілмей отыр.
Осыдан барып Орталық Азияда суға қатысты төмендегідей қауіп-қатерлер туындайды:
 мемлекеттер арасындағы тарихи байланыстың үзілу қауіпі;
 экологиялық тұрақсыздық қатерлері;
 сыртқы сауданың шектелуі;
 көліктік тасымалдаулардан шеттету;
 сыртқы инвестициялардың болмауы;
 халықаралық даулар қауіпі.
Осы жағдайларды шешуге қатысты мəселелермен қазіргі уақытта 1996 жылы құрылған
Жаһандық су серіктестігі (ЖСС-ГВП-GWP) үлкен үлес қосуда. Оның негізгі мақсаты — əлемдік
деңгейде су ресурстарын бірлесе басқару (СРББ — ИУВР) принциптерін енгізу болып табылады.
Оның қызметі əлемнің 11 аймағында су ресурстарын кешенді басқару үлгісін ұсынып отыр.
Солардың қатарында Орталық Азия аймағына қатысты мемлекеттік жəне саяси деңгейде су саясатын,
заңдар мен реттеуші құрылымдарды жақсарту, секторлар ішінде жəне арасында су мəселесіне
қатысты барлық мəселелердің ашық түрде өтуін қамтиды.
Серіктестіктің техникалық тақырыптық жарияланымында: «Əлемнің өзге аймақтары секілді
Орталық Азия аймағында да халық санының өсуіне байланысты су тапшылығын болдырмау жəне
оны қандай да болмасын тиімді жолмен пайдалану жолдарын іздестіреді. Орталық Азия
аймағындағы, əсіресе Ферғана алқабынан алынған тəжірибе, СРИБ су қауіпсіздігін сақтау деңгейін
жоғарылатуда негіз салады» [10], — делінген. Яғни жаһандық су серіктестігі өз алдына Ферғана
алқабындағы суды бірлесе басқару бойынша бірнеше үлгілер ұсынып, соның нəтижесінде 2008, 2011
жылдары алқапта орналасқан республикалардың суды ресурстарын пайдалануды тиімді жолдар
арқылы шешуге мүмкіндіктер жасады.
Осылайша, су мəселесінде Орталық Азия аймақтың барлық мемлекеттері саяси-құқықтық,
экономикалық-экологиялық, əлеуметтік тұрғыдан бір ортақ ұстанымға келуі күрделі мəселе екендіген
тағы да бір көз жеткіздік. Алайда Орталық Азия аймақтағы суды бірлесе пайдалану бойынша ХХ ғ.
60–90 жж. жүргізілген су саясатын негізге ала отырып, бірлескен су-экономикалық жобалар жасауда
белсенді жұмыстар атқарғаны дұрыс болар еді. Қазіргі əлемдік дағдарыстардың жаңа ошақтарының
туындауын негізге келтіретін болсақ, су ресурстары Орталық Азия мемлекеттері үшін мұнай секілді
қымбат өнім ретінде бағаланып, аймақтағы су қауіпсіздігі мəселелерін, қазіргі күні өзекті болып
отырған терроризм қауіпі мəселесімен бірдей көріп, алдын алу қажет.
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Совместное водопользование в Центрально-Азиатском регионе:
проблемы и перспективы сотрудничества
В статье рассмотрены история, эволюция и проблемы совместного водопользования в ЦентральноАзиатском регионе. Проанализированы соглашения государств по водным вопросам на современном
этапе, использованы документы из архива Президента Республики Казахстан. По мнению авторов,
разные подходы в вопросах использования водных ресурсов, построенные на национальных интересах, повышают уязвимость каждого из государств Центральной Азии. Авторы считают, что одним из
ключевых факторов успеха региона является сотрудничество в области интегрированного управления
и использования трансграничных рек.

J.M.Kengegali, S.B.Kozhirova, G.Gleason

The joint water management in Central Asia:
Challenges and Prospects of Cooperation
This article discusses the history, evolution and problems of joint use of water in the Central Asian region.
Analyzed the agreement states on water issues at the present stage. The paper used documents from the
archives of the President of the Republic of Kazakhstan. According to the authoress, the different approaches
in the use of water resources, built on national interests increases the vulnerability of each of the Central
Asian states. The authoress believes that one of the key factors for success in the region is the cooperation in
the field of integrated manipulated and use of transboundary rivers.
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On the teaching of world history in English
on the condition of imperfect language skills
Present makes high demands for schools and universities graduates; one of the requirements is to speak several languages. The article shows the problem of implementation of multilingual and multicultural education.
In the authors' opinion, teaching and learning historical subjects in a foreign language will allow to solve these problems successfully. In terms of the abovementioned authentic texts have a particular importance in language training students. The article considers some types of authentic texts and kinds of reading necessary for
teaching foreign languages for future teachers of the world history.
Key words: education, multilinguism, history teaching, authentic texts.

The strategic goal of the pedagogical education in Kazakhstan is the provision of the higher educational
establishment’s graduates with the international qualified skills. The study of a foreign language as one of
the main indicator of a personal adaptation to new social, economic, and cultural realities has become an urgent theoretical and practical aim and a consistent part of a specialist’s training. Especially, it concerns a
teacher of history. On the other hand, in the contemporary education system there are some problems under
the solution. Firstly, schools are not provided with the sufficient numbers of teachers who know three languages; secondly, graduates of teacher’s training Institutes obtaining the higher education have not enough
knowledge of foreign languages. Therefore, the issue of teaching work-related subjects while training them a
foreign language is really urgent. It is closely connected to the teaching history teachers-to-be a foreign language.
The specific feature of history as a science lays in the fact that the object of history study is the society
in many aspects of its notion. The society and the ways of its adaptation to outer conditions can be considered as the cultural demonstration of a definite material and spiritual society, at the lessons of home and
world history students get to know the various cultural civilizations. Thus, it is possible to formulate polycultural personality who can speak some foreign languages.
To achieve these goals the foreign language training should be fulfilled in two stages: the first (1st
course) which supposes students should get the forth (B2) European level. It means a student should understand comprehensive information on various topics; he should speak fluently and grammatically correct paying attention to spoken statements, he should communicate without any visible hesitation to express himself,
he also should focus on personal significance of events, express his thoughts clearly with the help of some
appropriate explanations, produce the distinctive and developed text with the adequate extraction of important statements and details developing his ideas and thoughts. On the second stage (at the end of the 2nd
and on the 3rd course) it is supposed to teach students work-related communication in the frames of a definite
specialty with the use of a foreign language for the special purpose (LSP) [1].
Thus, poly-lingual education at the teacher’s training institutes can be introduces in the following formulae B2 + LSP + teaching general and special subjects in a foreign language what completely corresponds
to the international standards of a foreign language.
One of the methods of a foreign language teaching is to teach students to develop their analyticsynthetic workout of the information skills, creative comprehension, analysis and evaluation of the context of
an original authentic text. This text means the text which reflects natural language usage. In our opinion, integration of authentic texts into practice for teachers’ training is of a great significance. Nowadays the significance of such kinds of text is quite high due to its direction of the teaching process to the situations of intercultural correlation, because of the necessity of a future teacher to communicate with foreign partners. Therefore, the necessity of use of origin English texts (not their equivalents) is increasing; the special literature
distinguishes the following authentic texts: didactic, semi-authentic, quasi –authentic and authentic ones.
Didactic texts are the texts which are designed specially for methodological aims. Semi-authentic texts are
the ones which are adopted by means of reduction of authentic texts in order to fulfill the education tasks.
quasi –authentic texts are the ones without any difficulties to make the educational tasks easier (e.g. reduc18

Вестник Карагандинского университета

On the teaching of world history in English …

tions of the texts because of the lack of proper names, historic notes, etc.). Authentic texts are the texts written by native speakers for native speakers. They are real productions of native speakers created in real conditions to keep and pass specific information not for the teaching process [2]. There is no doubt in the use of
authentic texts but we can not state that non-authentic texts are ineffective either. We can take into consideration specific teaching tasks a teacher puts beforehand. such as the level of knowledge of various groups,
different teaching conditions, etc. the goal of foreign language teacher is sensible and skillful balance of the
usage of various kinds of texts (authentic and non-authentic), and other materials which can be used in terms
of modern educational standards and interests and possibilities of students as well..
Use of authentic texts in teaching of foreign languages has old traditions and experience that can be
successfully adapted to the process of teaching other subjects in foreign languages. At first these texts must
correspond to the educational context and at second, they must suggest in-depth study of students in the language environment [2].
The aim of the article is studying theoretical approach to the reading of authentic texts and analysis of
the implementation of such an approach which is based on some authentic texts for students studying history.
The sources of the authentic materials for group and individual work can be texts from textbooks, theme
articles from scientific publications, from mass media, and the Internet-resources. Implementation of such
materials on the lesson of world history lets students know some cultural elements, social process, peculiarities of mentality and lifestyle of the country and historic events. Newspapers, scientific articles, and news
sites give the opportunities to discuss current problems of economics, politics, culture and to compare the
development tendencies of social lives of some ex-epochs and modern life which can.be used a method of
actualization of historic knowledge.
The work on authentic texts includes three stages: pre-text, text and post-text. Pre-text stage should provide «slow entering» into the text. At first, a teacher should work with terms in the text and do pre-text exercises which can help students start communication on the topic.
The teaching task in this case is involving students into the language environment of a specific historic
period via language exercises. These exercises are designed to formulate skills to use the materials studied by
students in the language situations, the exercises must be creative and more close to the natural speech act.
For instance, a teacher can provide students with some video-materials, slides, or other illustrations which
can reflect cultural elements, historic events and processes that can be mentioned in the authentic text [3].
Thus, while studying the topic «About the development of world trade» we have taken an authentic text «the
Silk Road» from the paper «The Nile» (October, 2005, Issue 15) in the column Preparation for the TOEFL
test. This text is quite small and contains two illustrations; one of them is the map of the ancient Arabia peninsula.
In the pre-text exercises we recommend to pay attention to the title of the text that usually contains
more then 50 % of the whole text information (in this case 100 %) because the title completely confirms the
text content. It is also possible to use the map as a method of «a language guess» and ask questions to the
students, e.g.:
 Is the title of the text understandable for you?
 What kinds of association have you got speaking about the Silky road?
 What information do the symbols on the map content?
 How can you explain such symbol as a vessel on the map? and so on.
Such questions help students be involves into the language environment and activate their knowledge
on the following historic event.
Text stage is the reading itself. The programme supposes the development and improvement of the
three kinds of reading in accordance with the goals. They are introductory, scanning and skimming kinds of
reading. Introductory reading is the reading with the whole coverage of context. The result of it is the comprehensive context understanding of the text where the latter should be exact and the additional information
should be understood correctly without any distortion. To develop such kind of reading it is possible to provide students with long texts quite easy in language with a small amount of extra information. Usually they
are the texts from scientific journals, essays, extracts from publicist literature. In such a situation a teacher
should consider the age features and interests of students. This reading suggests a small amount of language
exercises directed to stimulate a language guess. To make the task easier students studying history can pay
attention to dates, proper names, illustrations and maps that we have used in the abovementioned text.
Scanning reading is the most contemporary kind of reading because it is the base for taking the international exams like TOEFL/IELTS in the part «reading». In such case reading should be quick. The exercises
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of this reading suggest multiple returns to the text with various communicative tasks and focus on the cognitive side of the text. Thus, in the text «The Silky Way» we can give students the exercises which correspond
to the international test scheme, for example:
 find the definition of each words as used in the text;
 indicate whether the statements below are true (T), false (F) according to the text;
 choose the alternative which best completes each statement below;
 find the meaning of the word and match it with its definition by seeing how it is used in two sentences [4].
Skimming reading is the skill of distinctive and complete extraction of information from the text. Such
kind of reading usually accompanies with the analysis of sophisticated language phenomena, and critical
evaluation of the read information, generalizing, and conclusion. This kind of reading is usually slow, because a student has to read and translate repeatedly, and put down the necessary information. Texts of such
kinds of reading are quite difficult to understand. We can use the Internet-recourses of such kind of reading
in poly-lingual groups which can be ready authentic texts on the topics of the course, various visual materials, historical and thematic maps, statistic tables, video-clips sounded by the native-speakers and thematic
video lectures. Before the authentic texts scanning, e.g. on the topic ‘the rise of medieval Europe’, students
can get some questions to answer like:
1 In what way was Charlemagne an exceptional ruler for his time?
2 How were loyalties maintained a fragmented and violent Europe?
3 What role did the Catholic Church play in the rebuilding of Europe?
4 What were the achievements of medieval European monarchs?
It is necessary to start organize the usage of authentic English materials by students with easy searching
tasks on the studying topics. In this case a student reviews some sites in order to find some authentic texts to
use skimming reading.
Post-reading exercises should provide students with informational elaboration of the text. Such exercises should be used to develop communicative skills and contain the specific tasks directed to create student’s
own statement. A teacher can make questions focused on the special aspects [3]. For instance, post-reading
stage can include different tasks of informational and creative types. While studying the authentic text «the
rise of Medieval Europe» students have to do some exercises directed to the development their competences
of different kinds, for example:
Explain — What problem resulted when Charlemagne was crowned by the pope?, What were stages
necessary to become a knight?, How did the Roman Catholic Church provide the link between the past and
the medieval world?, What factors account for the differences in the way French and English monarchs build
strong states?
We state that post-reading stage suggests doing some exercises designed for the critical thinking development, i.e.:
Describe — Contrast Charkemagne with his weak successors. Why do you think Charlemagne was successful in enlarging and maintaining his empire?
Evaluate — Predict what might have happened if scholars had not preserved learning in an age when
hardly anyone could read or write. If learning had not been preserved, would life today be different?, Judge
the importance of the English Parliament in the development of representative government.
Analyze — Contrast the daily responsibilities and life-style of a noble with those of a serf?, Compare
and contrast the feudal class structure with the structure of the varna system discussed in India?, — Contrast
the atmosphere that led to the Inquisition with our greater tolerance for differences in religious belief and
practice.
Synthesize — Make a list of duties for serfs to carry out in the fall, keeping in mind the need to provide
for the medieval manor during the long winter months. Imagine that you are a religious, but superstitious,
peasant. Invent an explanation for the famine that has struck your village. — Imagine the scene at Canossa
and compose Henry’s speech of apology to Pope Gregory.
Applying Concepts:
Movement — Explain the reasons why the Vikings, the Magyars, and the Slavs left their homelands
and invaded the lands of western Europe.
Cooperation — Diagram the ways nobles, clerge, knights, and peasants cooperated during the medieval
period.
Uniformity — Examine the effectiveness of the actions the Catholic Church took to ensure uniformity
of people’s beliefs and practices during the medieval period.
20
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Conflict — Identify reasons for conflict between popes and monarchs. Could they have been resolved
peacefully? [5].
But at the beginning level of teaching History in English we can recommend the following exercises:
 find and mark the abstracts containing a definite information;
 define the number of facts in the text;
 make up a plan of the text;
 generalize the material;
 make up a logical outline of the text;
 make up a mind map on the topic of the text, etc.
On this stage the working methods are designed to find out the main elements of the text. If a student is
given the task to make the prediction on the text before reading then after reading a student should be given a
question whether his predictions are true or not. It is necessary to read the text again if a student should answer the questions to the text and complete the table with the appropriate information, to make up the outline
to the text and so on.
On the text base a teacher can arrange to do some exercises with the aim of finding out the level of its
content and development of communicative skills which can be considered as a background for the fulfillment of qualitative situational and spontaneous speech. After reading authentic text students implement their
theoretical knowledge on practice in case of making up a secondary text, i.e. an abstract, a report, an essay
and an annotation. The analysis of authentic texts allows extracting the most valuable information, separating
less important data, i.e. to make special analytical language analyses which are quite important to understand
the main information from the text. Students can briefly formulate the text and make the synthesis of the text
which can be easily done for making up secondary texts (abovementioned). These texts are designed to keep,
recycle and modernize the primary (authentic) text. This assignment determines its essential role in education: creating secondary text students acquire skills of self-study in extracting, processing and coding the information from the texts.
At the end students read their secondary texts, discuss strong and weak sides of each text and together
with a teacher they mention works meeting the requirements [6]. This kind of educational activity creates
favourable opportunities for multi-lingual education and boosts the personal activity of teachers-to-be, and
prepares to the active professional activity as well.
The usage of English authentic educational and scientific sources contributes to the awakening of cognitive motivation by students because they pay attention to the information available for native speakers. It
increases a practical value of foreign language proficiency.
Reading and further making annotation or abstract from the authentic texts need the awareness of realities, culture, history and on the other hand it has became a valuable a source of knowledge [6].
To achieve the abovementioned aims in teaching multi-lingual specialists it is necessary to make a close
collaboration between teachers of different subjects. It is possible when we can use the technology of the socalled Lesson study which suggests creation of a team of teachers conducting lessons in a definite studying
classroom (student group). For example, in a group of students studying history but having imperfect
knowledge of a foreign language the collaboration between a teacher of a language and history would be
fairy enough.
Thus, it is necessary to fulfill the multi-cultural and multi-lingual education for forming a specialist,
who can be able to be competitive, capable to the active and effective life in the multi-cultural environment
and who can acquire the feeling of respect towards other cultures. The significant role in such process plays
an acquaintance with culture and language of other peoples through authentic texts which let students feel
the colour and ethnic originality of culture and language. The arrangement of education of the world history
through the use of authentic sources reveals the opportunity to implement elements of multi-lingual education and also conducting research by students and post-graduates.
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А.М.Сыздыкова, Ж.К.Широкова

Ағылшын тілін жетік білмейтін топтарда дүниежүзі тарихын
ағылшын тілінде оқытудың кейбір мəселелері
Қазіргі заманда оку орындарының түлектеріне қойылатын талаптардың бірі — бірнеше тілді меңгеру.
Мақалада көптілділік пен полимəдениетті білім беруді жүзеге асыру мəселелері қарастырылды.
Авторлардың пікірінше, тарихи пəндерді шет тілінде оқыту мен білім беру аталмыш мəселені дұрыс
шешуге мүмкіндік береді. Тілді меңгертуде аутенттік мəтіндер маңызды рөл атқарады. Сол себепті,
авторлар дүниезүзі тарихын оқитын студенттерге шет тілін меңгертудегі оқылым мен аутенттік
мəтіндердің түрлері туралы сөз қозғайды.

А.М.Сыздыкова, Ж.К.Широкова

К вопросу преподавания всемирной истории на английском языке
в условиях несовершенного владения языком
В статье отмечено, что современность предъявляет высокие требования к выпускникам учебных заведений, одно из которых — владение несколькими языками. Поднимается проблема реализации полиязычного и поликультурного образования. По мнению авторов, преподавание и обучение историческим дисциплинам на иностранном языке позволит успешно решать данные задачи. Особое значение
в языковой подготовке обучающихся имеет использование аутентичных текстов. Статья рассматривает виды аутентичных текстов и различные виды чтения применительно к преподаванию иностранного
языка для студентов, изучающих всемирную историю.
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Ілияс Есенберлин — қазақтың арғы тарихын
алғаш қопара жазған дəуір суреткері
Туғанына 100 жыл толуына орай
Мақалада Ілияс Есенберлиннің ХV ғасырдан бастап ХІХ ғасырдың ортасына дейінгі кезеңде қазақ
даласында болып өткен оқиғаларды қамтитын «Көшпенділер» тарихи трилогиясын құрған «Хан
Кене» (Қаһар) (1969), «Алмас қылыш» (1971) жəне «Жанталас» (1973) секілді танымал романдарына
басты назар аударылған. Қазақ халқының қалыптасуы барысы, оның Жоңғариямен, Қытаймен,
Хиуамен, Бұхарамен, Ресей империясымен күрделі өзара қарым-қатынастары суреттелген.
«Көшпенділердің» Қазақстанда басылып шыққанынан кейін, аталмыш трилогия бүкілодақтық
аудиторияның басты назарына айналғандығы көрсетілген. 80-ші жылдардың басында І.Есенберлиннің
қазақ ұлттық бастауы жайлы əңгімелейтін жəне үш романнан тұратын «Алтын Орда» трилогиясын
жазғандығы туралы айтылған. Үздік қылқалам шеберінің қазақ даласының біртұтас жəне шынайы
тарихи суретін беруде, сондай-ақ кеңес идеологиясының темір құрсаулы қатаң талаптарына
қарамастан, көптеген тарихи тұлғалар мен оқиғаларды əділ бағалауда Қазақстанның кəсіпқой
тарихшыларын басып озғаны жəне бұл абыройлы іс болғандығы туралы қорытынды жасалған.
Кілт сөздер: тарих, тақырып, триология, көшпенділер, бейнелері, мемлекет, халық, тəуелсіздік, күрестартыс, көтеріліс, тарихи концепция.

Кіріспе
1986 жылғы Желтоқсан оқиғасында жастардың жүрегіне намыс отын жаққан, жалындаған
рухына май құйған ресми саясат тықпалаған Павлик Морозовтың ерлігі емес, Ұлы Отан соғысындағы
қазақтардың қаһармандығы, Бауыржанның жасындай жарқылдаған өрлігі, композитор Шəмші
Қалдаяқовтың жүрек қылын шертетін патриоттық əндерімен қатар, жазушы Ілияс Есенберлиннің
дара шығармалары, Кенесары-Наурызбай, Шұбыртпалы Ағыбай, Жеке батыр, Таймас, Жанайдар,
Мəнжі, Бұқарбай сияқты батырлардың ерліктері еді. Бодандыққа мойын ұсынбай, ондаған жылдар
бойы қаһарлы күрес жүргізген хан Кененің ардақты есімін «Алашта Кенекеме ер жетпейді» деп
жырлаған ХХ ғасырдың басындағы Мағжан Жұмабаевтан кейін халқымен қайта қауыштырған
І.Есенберлин болды.
Ілекең 60 жасқа толғанда «Жұлдыз» журналының қызметкері (Ш.Сариевпен) ұзақ əңгімелесіп
мынадай қызықты деректер ұсынған еді: «Мен əдебиет атты киелі шаңырақтың есігін өлең-жырмен
қаққан адаммын. Сол шаңырақтың табалдырығын аттап, ішке ендірген де — поэзия.
Прозаға 1961 жылдан бастап көштім. Осы жылы «Өзен жағасында» атты ең алғашқы повесім
жарық көрді. Бұл өзімді-өзім байқау, сынау кезеңі ғана болып қойған жоқ, сонымен бірге прозаның
ыстығы мен суығына төзуге, ащысы мен тəттісінің дəмін татуға, батыл-батыл кадам жасауға жол
ашты...
«Өлең жазудан қол үзбесем бе екен, əлде прозаға біржола ден қойсам ба екен?» деген сияқты
сезім арпалысын жеңіп берген 1964 жылы жарыққа шыққан «Толқиды Есіл» атты повесім еді.
Қазақ əдебиетінің түп негізі қадым ғасырлар түрік қағанаттары дəуіріне тірелетіні бүгінгі
білімдар оқушы қауымға мəлім. Сөз өнерін ерекше қастерлеген, өз кезеңіне сай біршама мəдениеті
болған, сонымен бірге төл жазуы болған ата-бабаларымыз VІІ–VІІІ ғасырлардың өзінде
əдебиетіміздің басы саналатын «Орхон-Енисей жазулары» атты мəңгі өлмес мұра қалдырғанын
бүгінгі ғалымдар дəлелдеп көз жеткізгені анық. Ал, енді дербес қазақ атымен аталатын əдебиетіміздің
өмір сүруі XV ғасырдың орта шені десек, оған себепкер болған жай 1454 жылы Шу бойында Қазақ
хандығының құрылуы екен, осының нəтижесінде қазақ халқының аренаға шығуы екен. Міне, осы
тарихи датадан бастап бүгінгі өмірімізге дейінгі аралыққа оймен көз жіберсек, туған халқымыздың
тарихы көркем əдебиетімізде, оның ішінде проза тілінде бейнеленіп, көрініс тапқанынан гөрі,
қамтылмағаны, айтылмағаны, сөз болмағаны соншама ұланғайыр көп екендігі назар аудартады.
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Ғасырлар, жылдар өткен сайын өзінің уақытысында, дер кезінде айтылып қалмаған өмір
шындықтары түрлі өзгерістерге ұшырап кей ақиқаттардың бұрмалануы да ықтимал. Соған орай ат
басын сонау арыға бұрмай-ақ, ел болып етек жапқан шағымыздың өзі тілге тиек болу үшін қаншама
уақытты қажетсінер еді. Қалайда осы бір ұшан-теңіз ғұлама тарихымызды азда болса, əдебиетімізде
көрсетіп қалу, кейінгі ұрпаққа мұра ету — менің жазушылық арманым болатын-ды» [1].
Сонымен, жасынан Кенесары-Наурызбай туралы жырлар мен дастандарды, аңыздарды жаттап
өскен І.Есенберлин ақыры тарихи тақырыпқа құлаш ұрып, 1969 жылы «Қаһар»; 1971 жылы «Алмас
қылыш», 1973 жылы «Жанталас» романдарын жазды. Бұл романдар XV ғасырдан XIX ғасырдың
ортасына дейінгі қазақ тарихы суреттелген «Көшпенділер» трилогиясына біріктірілді. Сөз болған
тақырыптар: қазақ халқының қалыптасуы; Қазақ хандығының Жоңғар хандығымен арпалысы; Қытай,
Хиуа, Бұхара, Ресей империясы секілді көршілерімен аумалы-төкпелі қарым-қатынастары. Кейінірек
(1982–1983 жж.) І.Есенберлин «Алтын Орда» трилогиясын жазды. Жазушының бұл кітаптары
көптеген тілдерге аударылып, миллиондаған таралыммен шықты. Есенберлиннің тарихи романдары
Қазақстан мəдениетінде ерекше орын алды.
«Алмас қылыш» — «Көшпенділер» трилогиясының бірінші кітабы
Ілияс Есенберлин «Көшпенділердің» жарық көруі үшін арыстанша арпалысты: С.Имашевпен,
З.Қамалиденовпен, одан қалса, Орталық Комитеттің шенеуніктерімен қаншама рет бет жыртысты
десеңізші?! Нəтижесінде, «Көшпенділер» оқырманның қолына дер кезінде, дəл мезгілінде жетті.
Шығарма оқырманның қолына кешікпей, кешеуілдемей, дер кезінде жетуге тиіс. Сонда оның
пайдалы əсер коэффициенті де орасан жоғары болады.
Міне, Ілекеңнің осы жанкешті тірлігін қалай ерлік деп бағаламасқа?! Қалай ерлік деп
танымасқа?!
«Көшпенділерде» көптеген тарихи дерек пен аңыз-əңгімені — көшпелі елдің көркем шежіресін,
эпостық мəнерлеу, баяндау дəстүрін қазіргі əдебиеттің өрнектеу, суреттеу тəсілімен шебер
қиыстырған қаламгер өзіндік сипаты бар роман түрін жасап шықты. Əсіресе «Алмас қылыш» пен
«Жанталастың» оқиға-деректері мен сюжеттік бұлақтарының көпшілігі соншама, олардың
əрқайсысында талай романның өзегі жатыр.
Трилогияның бірінші кітабындағы Жəнібек, Керей, Қасым жəне Əбілқайыр хандардың бейнелері
арқылы билік құрушы топ өкілдерінің қоғам мен саясат хақындағы өзі түсініктері, тұжырымды ойпікірлері баяндалады. Əлемді тітіреткен Дешті Қыпшақтың Əбілқайыр ханның (ХV ғ.) кезінде ішкісыртқы күштердің əсерінен əлсіреп, ыдырай бастаған кезі көрсетіледі. Оның іштей ыдырап жеке
хандықтарға бөліне бастаған алмағайып шағы «Алмас қылышта» қым-қуыт оқиғалар тізбегі арқылы
суреттеледі.
Автор қазақтардың жеке мемлекет шаңырағын көтеруі тарихи қажеттіліктен туғанын реалистік
шындыққа негізделген сурет салу жолымен көрсетуге тырысқан [2; 3]:
– Əбілқайыр ханның жексұрын харекеттері өзіне көрініп, Қазақ мемлекетін құруға
беттегендердің ынта-жігерін қайрай түседі. Тəуелсіз Қазақ хандығын құру толғағын күшейтеді.
– Əбілқайыр ханның азғыруымен Қарақыпшақ Қобыланды батыр Арғын тайпасынан шыққан
Ақжол биді (Дайырқожаны) өлтіріп тынады. Ел бүлінеді.
– Ақжол бидің жетісін бергеннен кейін Керей мен Жəнібек сұлтандар хан сарайына келіп,
Қобыландының басын бересің деген үзілді-кесілді талап қояды. Əбілқайыр хан бұл ұсынысты
қолдамайды.
– Қос сұлтан: бұзақыңды қимайды екенсің, олай болса, біз кеттік деп мəлімдейді. Арғын,
Тарақты, Керей, Найман, Қоңырат, Уақ рулары Жəнібек пен Керейге еріп, Моғолстанға қарай
қопарыла көтеріледі. Бұл көш жай көш емес, Көк Ордадан ірге аударудың бастамасы еді.
Нəтижесінде, қазақ елі дербес мемлекет шаңырағын көтереді.
Мемлекет құру оңай мəселе емес. Сондықтан да алғаш Керей, Жəнібек хандары бас болып
шаңырақ көтерген Қазақ хандығы да оңай бой түзеп кете алған жоқ. Өздеріне ерген елдің іргесі бекіп,
өрісі кеңеюі үшін Керей мен Жəнібек сұлтандарға талай азулы ел билеушілермен ырғасып, жаға
жыртысуға тура келді. Орта Азияның ұланғайыр жерін тоқымдай тілгілеп, жеке-жеке иемденген
шағын хандықтармен алысу, көшпелі алтындай біресе ол жағына, біресе бұл жағына ауысқан көне
қалалар мен шұрайлы жерлер елді талай сынға салып, тезден өткізді. Сондықтан да «Алмас
қылыштағы» оқиғалар желісі тым қою, сюжеттік желісі шытырманды, бұралаңы көп. Алма-кезек
ауысқан хан-сұлтандар, олардың арасындағы қым-қуыт соғыстар қаншама. Тарихи зерттеу архивтік
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мəлімет, жазба құжат шежірелік деректермен салыстыра қарағанда, автордың көптеген оқиғаларды
іріктеп, Əбілқайыр, Керей, Жəнібек, Бұрындық, Қасым сұлтандар айналасына топтастыра жинақтауға
тырысқанын байқаймыз [3].
Қорытындылап айтсақ, «Алмас қылышта» қазақ халқының халық ретінде ұйысуға қам жасап, бір
замандарда Шыңғыс хан құрған алып империяның сілемдері Ақ орда, Көк Орда сияқты
құрылымдардан тəуелсіздік алуға ұмтылуы, сөйтіп, өз алдына ел болу жолыңдағы тағдыры сөз
болған.
«Жанталас» — «Көшпенділер» трилогиясының екінші кітабы
«Алмас қылыш» романы мен «Жанталас» романының ширек бөлігі алғашқы қазақ хандығының
қандай ғаламат күрес-тартыста құрылғанын суреттейді.
«Көшпенділердің» екінші кітабы «Жанталаста» ХVІІ–ХVІІІ ғасырлардағы Қытай, Жоңғар
феодалдық агрессияшыл мемлекеттерінің қазақ еліне жасаған қысым-қыспағы, қанды жорықтары
баяндалады. Бұқар жыраудың ішкі монологы арқылы жоңғар басқыншыларының қылышынан қазақ
елінің бестен үш бөлігі қырылғаны баян етіледі. Қытай, Жоңғар мемлекеттерінің Канси, Сыбан
Раптан, Қалден Церен, Церен Доржи, тағы басқа соғыс құмар билеушілерінің жүргізген саясаттары,
қатыгез, қаражүрек іс-əрекеттері көркемдікпен қисынды көрсетіледі. Абылай хан, Бұқар жырау,
Қанжығалы Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай бастаған қазақтың данышпан перзенттерінің күрделі
тағдыры сенімді суреттеледі. Қазақ халқының шетел басқыншыларына қарсы күресі, «Ақтабан
шұбырынды, алқа көл сұлама» аталған трагедиясы тарихи деректер негізінде көркем сөзбен келісті
кестеленеді.
«Жанталас» романында Əбілқайыр мен Абылай хандар психологиялық жақтан ұштасып барып,
екі тармаққа бұрылады. Жазушы Əбілқайыр тұлғасы жайлы таласпікірдің ұшығын тарихи
себептермен орайластыра дұрыс шешем шығарады. Əбілқайыр да, Абылай да хандық билікті қолдан
шығарғысы келмейді. Алайда Жоңғар мен Қытай шапқыншыларының бұғауынан құтылудың бір-ақ
шешімі бар. Əбілқайырдың аузына: «Түбі еліміздің де, келешек ұрпақтардың да көзі «жетер,
əрекетімізді ақтар, бізге қалған жалғыз жол — ол Россияның қол астына ену», — деп сөз салады.
Сондықтан да роман авторы белгілі себептермен Əбілқайыр ханның өзге қазақ басшыларымен
ақылдаспай, жоңғарлармен соғысты тоқтатуын айта келген тұста мірдің оғындай тілін беземейді.
Əбілқайыр хан батыс жаққа «үміттене қарады». Ресей патшасының тағына отырған «Анна Иоановна
Əбілқайыр ханның бір мың жеті жүз отызыншы жылы наурыздың сегізінші күні «қорғандық» істеуін
өтінген қағазына жауап ретінде, қырғыз-қайсақ жұртын қарамағына алғандығын білдіріп, бір мың
жеті жүз отыз бірінші жылы ақпанның он тоғызыншы күні Указ шығарды» деген сияқты қоңырқай
стильге көшіп күмілжиді. Дегенмен, автор өзі іш тартатын кейіпкері — Бұқар жырауға сөз бергенде,
елдің Ресейге бодандыққа бет алғанына байланысты уайымын ашық сездіреді [2; 3].
Қазақ халқының соңғы рет басын құрап, жоңғар, қытай басқыншыларына тойтарыс берген
кезеңінің шежіресі жəне сол тарихи дəуір оқиғасының басында тұрған Абылайдың билік кезеңі
«Жанталастың» үшінші бөлімінде баяндалады.
Шапқыншылық емес, негізгі мақсат басқыншылықтан қорғану болып келетін дəуір бейнесі
жасалған «Жанталас» романында Абылай əр қырынан суреттеледі. Сан түрлі мінез, қасиетімен
көрініс табады.
Романның «Жанталас» аталуы да сондықтан. Романның бас кейіпкері — осы жанталас кезеңінде
елге бас болған Абылай. Ұлы ханның тарихи тұлғасын сұңғыла сана, тұңғиық ойдың икемімен елдің
есіне түсіріп, коммунистік көзқарас, партиялық саясат құрсауы қамаулап тұрған заманның өзінде
халыққа танытқан Ілияс Есенберлин болды [4].
Рас, халық аузында көп айтылып келген Абылай хан есімі, өкінішке орай, кеңестік кезең
тарихында қайшылықты тұлға ретінде бағаланып ел санасынан шығарылды.
«Қаһар» — «Көшпенділер» трилогиясының үшінші кітабы
Ілияс Есенберлин тудырған тарихи шығармалардың танымдық-тəрбиелік қуатының күштілігі
мен көркем шығарма ретіндегі эстетикалық пəрменінің қуаттылығы ерекше болса, бұл сипат алғаш
дүниеге келген «Қаһар» романының өзінде-ақ айрықша мол болды. «Қаһардың» алғашқы аты
«Кенесары» екенін біреу білсе, біреу біле бермейді. Цензурадан өткізу үшін жұмсартқандағы түрі —
«Қаһар». Жазушы осы романы арқылы тарихи тақырыпты игеру жөніндегі батыл жаңашылдық
көрсетті.
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Филология ғылымдарының докторы, профессор Қ.Алпысбаевтың пайымдауынша, автордың
алғашқы кітаптан басталмай («Алмас қылыш» романы), трилогиясының соңғы бөлігі «Қаһардан»
бастауында мынадай себептер болған сияқты [5].
Біріншіден, суреттеліп отырған кезең біздің дəуірімізге біртабан болса да жақын, тарих тасасына
дидарын жасырып үлгермеген.
Екіншіден, ел ішінде ізін суытпай аңызға айналып, халық жадында жатталып, жазылып қалған
тарихи оқиға мен нақты адамдар тағдыры авторды қызықтырған. Сондықтан Ілекең соны жазуды
діттеген.
Үшіншіден, Кенесары Наурызбай қозғалысы жайында жазылған еңбектерді саяси орын түгел
отқа жаға алған жоқ. Яғни қолына түсіп, жинақталған материалдар жазушыны шабыттандыра түскені
шындық.
І.Есенберлин өз романында баяндағандай, ұлт-азаттық күресті табысты жүргізу үшін Кенесары
Қасымұлы бір орталықтан басқарылатын хандық құрды. Ханның жанынан жоғары кеңесші орган —
өзіне барынша адал берілген батырлардан, билерден, сұлтандар мен жақын туыстарынан тұратын
арнайы Кеңес құрылды. Кенесары хандықты өзінің сенімді адамдары — жасауылдар арқылы
басқарды. Жасауылдар сот ісімен, шаруашылық мəселелерімен, дипломатиялық жұмыстармен, алымсалық жинаумен жəне əскери істермен айналысты. Жасауылдар сонымен қатар орталық өкімет билігі
берген нұсқаулардың мұқият орындалуын, мал жайылымдарының дұрыс бөлініп, тиімді
пайдаланылуын бақылады, халықтың көңіл-күйін де қадағалады. Хан билігі қызметінің оңды
нəтижелері ретінде оның қол астындағы халық арасында алауыздық пен барымта алу жойылды.
Кенесары хан идеясы — Кенесары хан билік құрған қазақ қоғамында дін, сауда айналымы,
шаруашылық, тəртіптілік, зиялылар кеңесі тікелей ұлт мүддесіне қызмет етуге бағытталды [6].
Бір ғана Ақмола бекінісін алу оқиғасы арқылы Кенесары Қасымұлының асқақ бейнесін көруге
болады. 1838 жылдың 7 тамызында Кене ханның Ақмола бекінісін өртеп, патшаның отаршыл
саясатының пəрменін қайтарған тарихи күн. Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» тарихи романындағы
Ақмола бекінісін алған тарихи оқиғаны зерделей отырып, қазақ батырларының тұлғалық бейнесінен
тағылым аламыз. Зиялылықтың жібін жалғаған талантты жазушы қамалға кірген Басықара батыры
оққа ұшқан сəттегі Кене ханның «Тастамаңдар Басықара батырды жау қолына!» деген жан айқайын,
жау қамалына жеке кетіп шауып бара жатқан Кенесарыны көргенде өзгелері де орындарында тұра
алмады» [7] деген жолдардан батырлық рухты көреміз.
Ақмола бекінісін алған күн қазақ тарихында мəңгі қалды. Кене хан еліне сүйенді, елі Кенені
отаршылық бұғауынан азат етуші хан ретінде қабылдады.
Мұхтар Əуезовтің «Хан Кене» пьесасы 1934 жылы Қазақ мемлекеттік драма театрында бір-ақ
рет қойылып, аяғы үлкен дауға айналып, сахнадан алынып, солақай саяси сындардың астында
қалғаны белгілі. Бұл еңбек кейіннен араға жарты ғасырдай уақыт салып барып, жазушының жиырма
томдық шығармалар жинағының 14-ші томында алғаш рет жарияланды.
1952 жылы білгір тарихшы Е.Бекмаханов Кенесары бастаған ұлт-азаттық тарихын жазғаны үшін
25 жылға сотталды. Ермұхан Бекмахановтың еңбегі соғыстан кейінгі Қазақстандағы екінші толқын
саяси қудалаулардың басты объектісіне, негізгі себептерінің біріне айналып, аяғы қазақ зиялыларын
жаппай қуғынға ұшыратқан саяси науқанға ұласты.
«Қаһар» романы басылып шыққанда халықтың ұлттық сана-сезімі біршама өсіп қалғандықтан да
мұндай сорақылықтар бола қойған жоқ. Дегенмен, оның авторы І.Есенберлин де көптеген саяси
айыптаулардың астында қалған болатын. Халық оң-солын танып, ұлттық рухы күшейе түскен
«кемелденген социализм» кезінде отызыншы, елуінші жылдардағыдай саяси қудалауларға жол беріле
қойған жоқ [8].
Жалпы алғанда, I.Есенберлиннің «Қаһар» романы — қазақ халқының азаттық жолындағы күрес
шежіресіне қосылған, оның Кенесары қозғалысы сияқты аса ірі кезеңінің ішкі сырларын көркем
түсінуге көмектесетін елеулі тарихи шығарма. «Қаһар» қазақтың қойын кітабына айналды.
«Алтын Орда» трилогиясы — ерекше назар аударатын
жазушының кесек туындыларының бірі
Қазақ хандығы Сақтар мен ғұндардан бастау алып, түбі түркілерді тектейді. Арғы атасы —
Шыңғыс хан, əлемді уысында ұстаған əйгілі Алтын Орда. Əкесі — Жəнібек пен Керей. Тарихымыз
тым əріде.
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Осыны алға тартқан Ілияс Есенберлин трилогияның (эпопеяның) бірінші кітабында Алтын
Орданың дағдарысты кезеңдерін суреттейді. Мысалы: «...Жаңа ғасыр, он төртінші ғасыр басталғанда,
Шыңғыс ханның төрт баласынан кейін бүкіл дүниені тітіреткен немере-шөберелері — Бату, Мөңке,
Құбылай, Құлағу, Орда, Қайду, бəрі тегіс өліп, бір кездегі Шыңғыс ханның ұлы иелігі — Алтын
Орда, Қытай империясы, Иран илхандығы, Орта Азия — Жағатай ұлысы боп төртке бөлініп, бұдан да
əрі қарай бөлшектену немере-шөберелерден туған келесі ұрпақтардың еншісіне қалған» [9].
Трилогияның екінші кітабында Ақ Орда, Алтын Орда төңірегіндегі оқиғалар əңгіме болады.
Монғол билеушілері қазақ руларын ұлыстарға бөледі. Соның негізінде Дешті Қыпшақта қазақ елі
деген жаңа ұғым қалыптасады. Ақ Орда мен Алтын Орданың қуатты мемлекетке айналуында
экономикалық фактордың рөлін көрсетуге көңіл бөлінген. Екінші кітаптағы хандар да Шыңғыс хан
салған жолды басшылыққа алады: «Алтын Орда шу дегеннен-ақ қиянаттан туған мемлекет болатын.
Ол өмір бойы сол қиянатын үстемдік етіп жүргізіп келген. Ал сол қиянаттың орындаушысы атам
заманнан əскері болған.
Шыңғысхан бұл əскерін жан аямас қатыгездікке, темір тəртіпке үйреткен. Əлемді тек осындай
ешкімді аяуды білмейтін жауынгерлермен жаулап алам деп ойлаған.
Сол себептен де ол, егер бір ондықтан, не жүздіктен, мыңдықтан, тіпті бір түмеден, екінші
түмеге, мыңдыққа, жүздікке, ондыққа өзі тілеп бір жауынгер ауысар болса, ондай жауынгер
өлтірілген. Ал оған ауысуға рұқсат еткен басшы, мейлі ол түме басшысы болса да кісен салынып,
қатты жазаға бұйырылған.
Ұлы жиһангердің мұнысы «ағаш бір жерде тұрып өседі, жауынгер бір жасақта жүріп
шынығады» дегені еді.
Сондай-ақ Шыңғысхан, соғысқа қосындарын дайындағанда, еш уақытта тойындырып ас
бермеген. «Тоқ жүйрік алысқа жарамас, тоқ тазы түлкі алмас. Аш жауынгер ызалы, ашулы келеді.
Ашулы жауынгер жауыңды аямай, қыра береді» деген.
«Алтын Орда хандары да, жаңа жиһангер Ақсақ Темір де əскерлерін сол Шыңғысхан тəртібімен
ұйымдастырған» [10; 235].
Трилогияның үшінші кітабы Алтын Орда билік еткен өңірдегі қазақ жерінде өткен басты-басты
оқиғаларды баяндайды: «Тарих өз дөңгелегін айналдыра түскен. Кешегі Алтын Орданың қарамағанда
жүрген Жошының бесінші баласын Сыбанның ұрпағы, Ибрагимнен туған Дəулет Шайхтың баласы
Əбілқайыр Ібір-Сібірде Махмұдектен Көк Орда хандығын тартып алып атақты Шайбани хандығының
негізін салған. Ол енді Ібір-Сібірдің күнгейіне қарай беттеп, Ақсақ Темір мемлекетіне тікелей қауіп
тудырған. Осы кезде түрік сұлтаны Екінші Мұрат Каффаны алып, Қырымға билігін жүргізе бастаған.
Ал Алтын Орданың ұлы даласындағы көшпенді елдердің негізгісі қыпшақ пен ноғайлы екі
бөлініп, Едігенің ұрпақтары Жаңбыршы, Мұса, олардың балалары Жүсіп, Мамай, немерелері
Телағыс, Алшағыр бастаған Ноғайлы ұлысы қыпшақ елін Еділ бойынан Жайыққа дейін қуып
тастаған. Ал, сол Едігенің ұрпағы Ер Тарғын, Ер Сайындар қайтадан Қырым жағасына дейін барған.
Қыпшақ тайпасы болса енді қазақ елі атанып, қыпшақ оның бір руына айналған.
Тарих дөңгелегі алға қарай жылжи берген. Алтын Орданың ішіндегі бақталастық, бірін-бірі
шабу, бірін-бірі құрту енді бұрынғысынан да күшейе түскен. Ақырында, тартылған алып теңізден
қалған ойдым-ойдым, үлкенді-кішілі көлдердей, енді Алтын Орданың орнына Қырым, Қазан, Қасым
хандықтарымен, Ноғайлы ұлысы, Əбілқайыр Ордасы, қайтадан Мордва, Башқұрт аймақтары пайда
болды.
Əбілқайыр ордасынан Қазақ хандығы бөлінді.
Тарих дөңгелегі тоқтауды білмеді...
Тағы да екі жүз жылдай мезгіл өтті. Алтын Орданың негізгі жерінде — Батысы Жайық өзенінен
асып жатқан, Шығысы Ертіс өзенінен өтіп кеткен, Күнгей-Батысы Иранға, Күнгей-Шығысы Қытайға
жеткен, ал Шығысы сонау көне Ұбайра-Сұбайра Сібір ормандарын аймалаған, ал Теріскей-Шығысы
Тобыл мен Тара өзендері құятын Ертістің сағасына дейін шектескен, теріскейі Орал тауының күнгей
жағыменен Тобыл өзенінің бас жағына жеткен ұлы далада — Сақ, қыпшақтан тараған, ежелден, адам
адам болып жаралғалы, осы араны мекендеген қазақ елі қалды...
Едіге өлгеннен кейін де тағы бес жүз жыл өтті...
Кешегі Алтын Орда тұрған негізгі далада — жаңа Қазақ Республикасы орнады.
Гүл шыққан жерге гүл шықты.
Жоқ, Алтын Орда тікенек еді ғой.
Бəрібір тікенектің орнына да гүл шықты [10; 478, 479].
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«Алтын Орда» эпопеясында Тоқтамыстың Алтын Орда тағына отыруы, Қырымның Алтын
Ордадан бөлініп жеке хандық құруы, оның тағына Абдолла ханның келуі, Мамайға тиюі, Куликов
шайқасы, Тоқтамыстың Руське аттанысы, Мəскеу қаласын өртеуі, Тоқтамыс пен Ақсақ Темір
əскерлерінің айқасы, ақыры, Едіге қолынан қаза табуы, Едігенің жорықтары, Мəскеуді қоршауы,
Ұлытауда өлтірілуі сияқты оқиағалар бірінен кейін бірі əңгімеленіп отырады. Трилогияда тарихи
концепция басым.
Түйін
«Қазақ хандығын» жазғандығынан қатарластары «Мұзжарғыш» атаған І.Есенберлин өзінің бір
жазбасында: «Мен көздеген тақырыбымның ішінде жүзіп жүрем ылғи», — депті. Демек, жазушының
көкейінде — Кене хан, қиялында — Қазақ хандығы, есінде — Есім хан, қаперінде — Қасым хан,
жадында — Жəнібек пен Керей хандар, ділінде — Дешті Қыпшақ, ақыл-ойында — Алтын Орда
дəуірі, арманында азаттық болған. Осы тұрғыдан келгенде қазақ əдебиетіндегі мұрты бұзылмай
жаткан тарихи тақырыптың алғашқы мұзжарғыш кемесі Ілияс Есенберлин болғанын əсте
ұмытпауымыз керек.
«Алмас қылыш» та, «Жанталас» та, «Қаһар» да тарихшылардың айта алмағанын айтып, жаза
алмағанын жазып, тарих материалдарын мол қамтығандықтан, жұртшылық назарын аударды. Ұлттық
сезімге шөліркеген жандардың сусынын Есенберлин романдары басты. Жалпы, «Көшпенділер»
трилогиясы — қазақты тарихпен тəрбиелеген, қазақтың тарихи жадысын өткірлеген, қазақ
жастарының санасына «Алаш», «Тəуелсіздік», «Қазақ хандығы», «Қазақ мемлекеті» жəне тағы басқа
тарихи ұғымдарды өшпестей етіп сіңіріп кеткен аса құнды туынды. Бір сөзбен айтқанда, əйгілі
жазушы өз тарихи романдарымен қазақ халқының мыңжылдық өмірін бейнелеп, өшпес рухты
суреттеп ұлы ерлік, ұлы еңбек жасады. Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы кез келген ұлттың
мəдени өмірінде бір ғасырда, мүмкін бірнеше ғасырда, бір рет қана дүниеге келетін əрі сирек, əрі
ғажайып алып туынды. Сондықтан да бұл еңбек 1980 жылы Ленин атындағы сыйлыққа ұсынылғаны
белгілі. Бірақ сол кездегі ең жоғары дəрежелі сыйлыққа өтпей қалды.
Бүкіл ғұмырын елінің сан ғасырлық тұрлаулы-тұрлаусыз тағдырын көрсетуге арнаған қаламгер
үшін бұдан ауыр соққы бола ма?
Бақталастар мен қызыл партия сарбаздары Кремльге дейін арыз айдады. Тұрпайы сынның тезіне
салып жазушыны атқа теріс мінгізбек болды. Сол уақытта əйдік қаламгердің қандай ауыр айыптауға
ұшырағанын мына бір жалған пікір айғақтай түседі: «Есенберлиннің кітаптарын тез шығаратыны
сонша, тіпті оқып та үлгере алмайсың. Өз басым, қолтаңбасын жазып, сыйлаған кітаптардың бəрін
оқып жүрмін. Есенберлин маған кітабын сыйлаған емес. «Хан Кенені» орыс тілінде оқып шықтым.
Кітап біршама жаман жазылмаған. Кенесары — бүкілодақтық масштабта əшкереленген адам. Ол
туралы қаулы осы уақытқа дейін бар күшін əлі жойған жоқ. Осыдан кейін мұндай кітаптың қалай
жарық көргеніне қайран қаламын. Тарихта екі Кенесары болған жоқ, біреу-ақ болған. Ендеше,
Қазақстан ОКП бұл кітаптың шығуына неге рұқсат берді? Кенесарының іс-əрекетіне көзқарас,
қатынас біреу-ақ болуы керек. Оның іс-əрекеті Россияға жат, қарсы жүргізілді. Ал, біздің Орталық
Комитеттің қолдауымен осындай адам туралы кітап шығып отыр. Жұрт жабылып осы кітапты оқып
жатыр. Біраз адамдар, студенттер ұлтшылдық ұрандар көтеріп жүр. Біз хандарды мақтауға неге жол
беріп отырмыз? Əрине, ескіні жазуға мен қарсы емеспін, бірақ хандық құрылысты мадақтаудың
қаншалық қажеті бар еді? Халықтардың арасын ашып, араздастырған, тарих əшкерелеген осы бір
өлікті қайта тірілтудің қаншалық қажеті болды? Бұл кітап жастарға керісінше əсер етіп, ұлтшылдық
сезімін өршіте түседі» [11].
Елдегі осындай сыншылардың салқыны тисе керек, КОКП Орталық Комитетінің идеологі
А.Яковлев «Против антиисторизма» деген мақаласында «Қаһар» романын Кенесары хан қозғалысын
əсіре дəріптеп, мадақтаған себепті ұлтшылдықты қоздырады деген айып тақты. Ал Орталық
Комитеттің бас хатшысы Л.И.Брежнев бір алқалы жиында «Қазақстан қайдағы бір Кенесары дегенді
тауып алды» деп қатқыл үнмен зілді сес көрсетті.
Міне, осындай алмағайып кезеңде қаймықпай, қаламын қоғамның қажетіне жаратқан қабырғалы
қаламгерді қайраткер ғана емес, қаһарман деуге толық негіз бар.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні ретінде қорытындылап айтсақ: Ілияс Есенберлиннің
«Көшпенділер» жəне «Алтын Орда» трилогиялары (басқа он бір кітапты есептемей-ақ қойғанда),
бізді мыңдаған жылдық тарихы бар ұлт екенімізді айдан анық дəлелдеп берді. Жазушының осы екі
трилогиясын өткенді айта отырып оны қазіргі өмір құбылыстарына байланыстыра білу — көркем
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шығарманың эстетикалық өзектілігін арттыратын көркемдік фактор екенін дəлелдейтін, уақыт рухы
көрінетін, жаңа концепция əкелген шығармалар деуге болады.
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Художественное осмысление истории кочевников
в произведениях Ильяса Есенберлина
Главное внимание в статье уделяется знаменитым романам Ильяса Есенберлина «Хан Кене» (1969),
«Заговоренный меч» (1971) и «Отчаяние» (1973), составившим историческую трилогию «Кочевники»,
которая описывает события в казахской степи с ХV в. до середины ХІХ в., формирование казахского
народа, сложные взаимоотношения с Джунгарией, Китаем, Хивой, Бухарой, Российской империей.
Подчеркивается, что после издания «Кочевников» в Казахстане трилогия стала достоянием всесоюзной аудитории. Отмечается, что в начале 80-х годов И.Есенберлин пишет трилогию «Золотая Орда»,
повествующую об истоках казахской нации. Автор делает вывод, что блестящий мастер пера опередил профессиональных историков Казахстана в целостной и объективной исторической картине Казахской степи, и его оценка многих исторических событий и личностей, несмотря на железную хватку
советской идеологии, оказалась авторитетной, значимой.

R.S.Karenov

Artistic interpretation of the history of the nomads
in the works of Elias Esenberlin
The main attention is paid to the well-known novels of Ilyas Esenberlin «Khan Ken» (1969), «The exorcized
sword» (1971) and «Despair» (1973), made the historical trilogy «Nomads» covering events in the Kazakh
Steppe since XV on the middle of H_H centuries. Formation of the Kazakh people, difficult relationship with
Dzungaria, China, Khiva, Bukhara, the Russian Empire are described. It is emphasized that after the edition
of «Nomads» in Kazakhstan the trilogy became property of All-Union audience. It is noted that in the early
eighties I.Esenberlin writes the trilogy «Golden Horde», sostayavshchy of three novels and narrating about
sources of the Kazakh nation. The conclusion is drawn that the brilliant master of a feather was ahead of professional historians of Kazakhstan in a complete and objective historical picture of the Kazakh Steppe, and its
assessment of many historic figures and events, despite a grip of steel of the Soviet ideology, was authoritative.
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Нысанбай жырау — «Кенесары-Наурызбай» дастанының туындыгері,
қазақ тарихының аса көрнекті тұлғаларының бірі
ХІХ ғасырдың көрнекті суырып-салма ақыны Нысанбай Жаманқұлұлының өмірі мен қызметі
суреттелген. Өзінің эпостық-поэзиялық шығармаларында патшалы Ресейге қарсы 1837–1847 жылдары
Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалысының маңызы мен қажеттілігі дəйектілікпен
пайымдалған. Нысанбай жырау қазақтардың соңғы ханы Кенесарының барлық ерліктерін жырлап
қана қоймай, сондай-ақ оның батырдың бастауымен жүргізілген барлық ұрыстар мен басты
шайқастардың тікелей қатысушысы болғаны да дəріптеліп көрсетілген. Ал бұл оның «КенесарыНаурызбай» поэмасында келтірілген барлық деректердің құндылығы мен шынайылығын арттырып
əспеттейтіндігі туралы қорытынды жасалған. Соңғы жылдары қазақ халқының осынау даңқты
ұлының есімін мəңгілік ететін ескерткіш орнату үшін Нысанбай жыраудың мүрдесінің жерленген
орнын дəл анықтау бағытында жүргізілген іс-шаралардың маңызы ашылған.
Кілт сөздер: тарих, сомдау, жырау, саясат, жыр-дастандар, тегі, туған жері, пікір, жоқтау, бейне.

Кіріспе
Қазақтың елін, жерін Ресей империясы XIX ғасырда бұрынғыдан ерекше, екілене отарлай
бастады. Абылай ханмен жасасқан келісім-шарттарды өрескел бұза отырып, қазақтың даласына
ешкімнен тайсалмастан терең бойлап ене берді. Олардың бұл қылықтарына елім деп туған ержүрек
ата-бабаларымыз бейжай қарап отыра алмады. Өзге елдің құлдығына түсуге үзілді-кесілді қарсы
шыққан жаужүрек бабаларымыздың бірі жəне бірегейі ұлы Абылай ханның немересі — хан Кене еді.
Қазір бір ғана Кенесары Қасымұлының тарихи бейнесі арқылы сол бір аласапыран кезеңдегі ұлттық
сананың тарихын сомдауға болады.
Кене ханның тарихи бейнесін сомдаған тарихи еңбектер баршылық.
Кенесары мен Наурызбайдың батырлығы талай жырға арқау болып, көзсіз ерлікті шетел
ғалымдары да мойындаған. Алайда шетел ғалымдарынсыз-ақ бір кездері қазақ қариялары Кене хан
туралы жырлар мен əңгімелерді жатқа айтып, қазақ елінің соңғы ханының болмысын жақсы білген
еді.
Кенесары Қасымұлы туралы алуан түрлі пікірлер де бар. Алайда қазақ мінезін жақсы білетін
адам Кене ханды ұлттық батыр ретінде мойындайды. Ол он жыл бойы қар жамылып, мұз жастанып
жүріп, орыс отарлаушыларымен аянбай соғысты. Оның жанына елінің, жерінің, ұрпағының
болашағын ойлаған хас батырлар шоғырланды. Сонымен қатар хан Кененің жанында оның ерлік
істерін халыққа жеткізіп отыратын ақын-жыраулар да болды. Олардың ішіндегі ең шоқтығы биігі —
Нысанбай жырау Жаманқұлұлы.
Кеңестік кезінде Кенесары-Наурызбайдың ұлт-азаттық
көтерілісіне арналған еңбектердің жариялануы
Кенесары мен Наурызбайдың есімдері патшалы Ресей кезінде де, кеңес үкіметі жылдарында да
жабық тақырып болып келді. Себебі Кенесары қолына қару алып қарсы күрескен патша
отаршыларының саясаты жаңа дəуірде сыртқы формасы өзгергенімен де мазмұн-мəні жаңаша социалимпериялық сипатта жалғасын тапты.
Бұл туралы филология ғылымдарының докторы, профессор Дандай Ысқақұлы былайша ой
қозғайды: «Қанша күшті болғанымен де, Кеңес үкіметі қазақтың ұлт-азаттық күреске толы тарихын
өшіре алмады. Ресми түрде жабық болғанымен жүректерде жазылып қалған Кенесары туралы аңызжырлар неше ұрпақтардың ұлттық сана-сезімдерін оятып, рухани жағынан байыта түсті... XIX
ғасырда туған көптеген жыр-дастандарды былай қойғанның өзінде кеңестік кезеңде де Кенесары
туралы бірнеше еңбектер жарық көрді. Солардың ішінде М.Əуезовтің «Хан Кене» (1934) пьесасын,
Е.Бекмахановтың «XIX ғасырдың 20–40-жылдарындағы Қазақстан» (1947) атты монографиясын,
І.Есенберлиннің «Қаһар» романын ерекше атау керек [1].
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1912 жылы Қазан қаласында Ж.Шайхисыламұлының құрастыруымен Нысанбай жыраудың
«Кенесары–Наурызбай» атты дастаны алғаш рет жарық көрді. Бұл еңбек содан кейін араға көп жыл
салып, X.Досмұхамедовтың құрастыруымен 1923 жылы Ташкент қаласында жеке кітап болып
басылып шықты. Соның алғы сөзінде X.Досмұхамедов былай дейді: «Кенесары, Наурызбайдың
Алатаудағы соғысы туралы Нысанбай ақынның шығарған өлеңі бүтін қазақ арасына жайылды.
Дұрысталып тасқа басылып шықпаған соң, Нысанбайдың өлеңі езгеріп, əр жерде əр түрлі айтылады.
Əсіресе Түркістан арасындағы қазақтардың айтып жүрген «Кенесары–Наурызбайында» көп жалған
бар. Ел ішінде айтылып жүрген өлеңдердің көбі қырғызды жамандап, мұқатып, кемітіп, орынсыз
қазақты мақтайды. Екі рудың арасына орынсыз ала көңілдік кіргізеді. «Кенесары–Наурызбайды»
қазақ-қырғыз білім комиссиясының шығарудағы мақсаты мынау болды: 1) Алатаудағы соғыс туралы
Нысанбай ақынның шығарған сөзінің дұрыс нұсқасын беру. 2) Ел арасындағы Нысанбай сөзі аталып,
сыңар езу сөйленіп жүрген сөздердің əсерін жою. 3) Мектептерде оқылатын ана тілі үшін тарихи
поэманың үлгісін беру. 4) Ел əдебиетінен алынған сөздерді қалай етіп шығару туралы қолдан
келгенше үлгі көрсетіп, жол салу. «Кенесары–Наурызбайды» баспаға берместен бұрын бірқатар
қырғыз туғандарымыздың оқығандарына көрсетіп, олардың сынына салдық, олар жағынан ешбір
бөтен сөз болған жоқ» [2].
Нысанбай жыраудың шығармасында елшілдік-мемлекетшілдік идея мəселесі, тарихи
тұлғалардың есімдері жарқын түрде көрініс тапқан.
Жыраудың шыққан тегі мен жастық шағы туралы айтылған пікірлер
«Кенесары–Наурызбай» жырымен бірге Нысанбай есімінің де көпке жақсы таныс болғаны мəлім.
Солай болса да, Нысанбайдың шыққан тегі, туған жері туралы əр түрлі пікірлер айтылып келеді:
1. Кене ханның жауынгері əрі көтеріліс насихатшысы болған Нысанбайдың тағдыр-талайы
жөнінде ғұлама ғалым Е.Бекмаханов: «Руы Керей.... Кенесары өлген соң, Нысанбай Орта Азияны
кезіп жүріп, 1870 жылы дүние салды» [3; 41–43], — деп көрсеткен.
2. 1993 жылы жарық көрген «Хан Кене» жинағындағы «Кенесары–Наурызбай» жырының алғы
сөзінде Ə.Тəжібаев былай деп жазған: «Мұхтар Əуезов өте ірі тұлға жəне көреген ақын деп санаған
Нысанбай ХІХ ғасырда өмір сүрген, көкшетаулық, Кенесары ханның ең жақын достарының бірі,
оның сүйікті жырауы» [4; 16].
3. Белгілі ғалым Ə.Қоныратбаев Нысанбайдың Сыр бойының қазағы екенін ескерткен.
4. Əдебиеттанушы ғалым П.Бисенбаевтың пайымдауынша, дұрысы Нысанбай Жаманқұлұлы
1822 жылы Сыр бойында дүниеге келген. Ата-тегін айтар болсақ, бұл кісі Кіші жүз, Жетіру-Керейт
тайпасының Ашамайлы аталығынан тарайды. Ал оның Кенесары жасағына қосылуы — 1837 жыл.
«Кенесары-Наурызбай жырының Қ.Қараев нұсқасындағы:
Нəсіл затым сұрасаң,
Ашамайлы Керейтпін,
Он жасыма келгенде,
Қарыма қобыз ілгенмін.
Он бір жасқа келгенде,
Сөз мəнісін білгенмін.
Он екі жасқа келгенде,
Жақсының алдын көргенмін.
Он бес жасқа келген соң,
Кенесары, Наурызбай
Төрені іздеп келгенмін, —
деп келетін ақынның жастық шағынан мəлімет беретін жолдар шындыққа саяды [5; 78].
Демек, Нысанбайдың көтеріліс басталған тұста Кенесары қасында болғаны анық. Кене ханның:
«Басығарадай батыр жоқ, Нысанбайдай ақын жоқ» деп беретін бағасы да көтерілістің бастапқы
жылдарына дөп келеді.
Нысанбай жыраудың Кенесары мен Наурызбайдың ұлт алдында
атқарған істерін ұрпақ санасында қалдыруды көздегені
Даңқты жыраулар тарихи оқиғаның ішіндегі бар шындықты өзінің руханиятына енгізіп, тарихта
қалдыруды өз міндетіне алған. Соның бір мысалы ретінде Кенесары мен Наурызбайдың тағдыры мен
тарихын ұрпаққа жеткізген Нысанбай жыраудың қызметін айтуға болады.
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Батырлық рух билеген адамның ұрпаққа көрсетер өнегесі елді қорғау, ұрпақтың ұлттық рухын
сақтау, елдің мүддесіне қорған болатын елдіктің қабырғасын тікейту. Батырдың көздеген идеясын
халық тегістей түсінгенде ғана бұл идея тегістей жүзеге аспақ. Бұл жөнінде Нысанбай жырау тарих
бетінде былай деп жырлап өткен [4; 17]:
Əркімнің Алла панасы,
Дарияның аққан саласы,
Кешегі өткен Кенекем
Дүрри-гауһар данасы!
Арқадан ауып кеткені —
Бұ жақтағы жұртының
Ауызының аласы.
Əуелгі мекен қонысы –
Көкшетаудың даласы.
Жазғы жайлау өрісі —
Ұлытаудың саласы.
Өте залым болмаңдар,
Мұсылманның баласы!
Ақырында олардың
Қырғыздан болды қазасы...
Бір ғана Кенесары–Наурызбайдың тағдыры, олардың ұлттық рухымыздың бойына сіңген тарихы
ұлттық мүддеміздің биік шыңдарының бірі. Бұл алдағы уақытта батырлықты ерекше бағалауды
үйретеді. Бұл құндылық ұрпақ тарапынан жоғары бағаланып жүзеге асып отырады.
Ерлердің достығы адал, жолдастығы опалы, сенімдестігі берік, іс-қимылдары иықтас болуы —
уəзипа! Осы идеяны Нысанбай жырау [4; 51]:
Ала бір таудың жылғасы,
Баурында ойнар құлжасы.
Тар жерде жолдас болады
Ерлердің найза құрдасы.
Белсеніп жауға шабады
Жігіттің жанға мырзасы, —
деген өлең-нақылмен нақыштайды. Жанқиярлық, жанкештілік секілді салмақты, қомақты ұғымдарды
«Жанға мырзасылық» деген тың ұқсату арқылы айшықтағаны — ақындық тапқырлық.
Əйгілі дастандағы мынау бір жоқтаудың кестесі келістірек, сөз сайлауы жемістірек [4; 54]:
Жаның қайда жай табар,
Жадыңда Жаппар болмаса?!
Көңілің қайда жай табар,
Көрерге дəулет болмаса?!
Қолдың көркі болар ма,
Барабан, керней болмаса?!
Жұлдыздың көркі болар ма,
Ішінде бір Ай болмаса?!
Халықтың көркі болар ма
Басқарған ханы болмаса?!
Кенесары мен ішінде
Ер Наурызбай болмаса?!
Ұлы жыраудың бұл өлең жолдары — тұнып тұрған тағылымды нақылдар. Ел мен көсемнің арақатынасы айқын да анық айшықталған!
Профессор Е.Бекмахановтың өзінің зерттеуінде Нысанбай жырау жөнінде берген деректері
Атақты тарихшы Ермұхан Бекмаханов «Қазақстан ХІХ ғасырдың 20–40 жылдарында» дейтін
еңбегінде қазақ фольклоры мен əдебиет тарихына қатысты ұшан-теңіз əдебиет пен фольклорлық
деректерге жүгінген. Зерделі зерттеуші, ғұлама оқымысты Кенесары-Наурызбай көтерілісінің
шындығын шынайылықпен суреттеген Нысанбай жыраудың «Кенесары–Наурызбай» дастанындағы
тарихилық пен деректілікті орайлы жарасыммен қолданған [6]:
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Солтүстікте орыс бар,
Жеріңмен берсең малыңды.
Балаңды берсең солдатқа,
Отыратын қоныс бар.
Күншығыста шүршіт бар,
Адам жейтін аюдай...
Оңтүстікте Қоқан бар
Қатын қылып қызыңды.
Қарсы келсең дарға асып,
Күнде Қоқан қоқаңдар.
Абылайдың ақылшысы болған Бұқар жырау секілді Нысанбай жырау да Хан кеңесіне қатысып, саяси
мəні бар мəселелерде өз ойын ортаға салып, пікір қосып отырған.
Нысанбай жырау Кенесары əскері жеңіліске ұшыраған тұста Кенесары Наурызбаймен бірге жау
қолына түседі. Бұл оқиға туралы орыс зерттеушісі Я.Палферов былай деп баяндаған: «Кенет шатқал
тыныштығын домбыра үні бұзды, оған қоса «е..е..Алла...» деп алып басталған қайғылы, жан түршіктірер,
Нысанбайдың сол жерде шығарған жоқтау өлеңі басталды:
Еркін жел бүгін тынықсын,
Ақындар əнін ұмытсын.
Ерке ұлын іздеп жоқтаған,
Туған жер зары естілсін.
От тиген қалың ағаштай,
Жалындап кетті-ау, Кенекем.
Жоқтау ұзақ, қайғылы түрде айтылып, шатқал-шатқалды, сай-сайды қуалап, кең далаға
Кенесары батырдың өлімін естіртіп кете барады. Зар жылаған домбыра үні барлық дүниені
булықтырады. Тыңдаушылардың қара торы жүзін жас жуды, кейде олар өксіп-өксіп қояды. Бүкіл
табиғат осы жұбатуға болмайтын əнмен бірге жылап тұрған сияқты» [3; 337].
Кене хан көреген саясаткерлік қабілеті арқасында Ресей басқыншыларынан жеңілетінін білді де.
Алайда əріден ойлаған адамға Кене ханның «қазақ рухы биік екен деген ой басқыншылардың жүрегін
шайлықтырсын əрі кейінгі ұрпағым ата-баба ісінен беті қызармасын», — деген мақсатпен басын
бəйгеге тіккендігі түсінікті де [7].
Ақиық Мағжан ақын:
Алашта талай-талай ерлер өткен,
Ерлерде Кенекеме кім бар жеткен?
Сүйремей елін өрге, көрге сүйреп,
Ер емес, «ершіктер» ол ерді еңіреткен, —
деп жырласа, төкпе ақын Нысанбай [4; 54, 55]:
Халық иесі хандарды
Қалай айтсам, мін бар ма?!
Шегірткеге таланған
Қырғауылда жүн бар ма?!
Жапалақтан сескенген
Жалғыз қазда үн бар ма?!
Хандарынан айрылған
Иесіз жұртта сын бар ма?!
Кенесары, Наурызбай
Бір көрінер күн бар ма?!
Кене ханның тұсында
Қарт бурадай жарадық
Жауды жасқап, жапырып,
Жауған қардай борадық.
«Абылайлап ат қойып,
Дұспанның алдын орадық.
Кене хан жазым болған соң,
Шіл боғындай тарадық.
Көрінгеннен қорғалап,
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Кісі аузына қарадық!
Өзіміз шапқан Созақта
Сарттан ақыл сұрадық.
Наурызбай төре кеткен соң,
Бастан ауды бағымыз.
Кенесары кеткен соң,
Иесіз қалды тағымыз.
Бұлбұлдай сайрап жүр едік,
Байланды тіл мен жағымыз.
Азғанымыз емес пе
Қойшыдан сынды сағымыз.
Артында қалған жетім ел,
Келіспей кетті сəніміз.
Ақырында, əлеумет,
Осындай болды халіміз, —
деп тарихи шындықты көрсеткен.
Өкінішке қарай, Ресейге көгендеулі болған уақытта қазақ тарихы табиғи қалпынан күштеп
ажыратылды. Бір ғана мысал, Кенесарының тарихи бейнесі тұрғысында қалам тербеген ұлттық
тарихтың тарланы Е.Бекмаханов жазықсыз қудаланды.
І.Есенберлиннің «Қаһар» романындағы Нысанбай жырау бейнесі
Белгілі жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері С.Досанов «Ұлттық рухты оятқан ұлы
суреткер» атты мақаласында былайша толғанады: «І.Есенберлинді халықтың сүйіспеншілігіне
бөлеген аса іргелі, ірі еңбегі «Көшпенділер» трилогиясы. Оның алғашқы томы — қамал бұзған
қаһарман кітап — «Қаһар» романы 1969 жылы «Жазушы» баспасынан алпыс мың таралыммен
басылып шықты. «Қаһар» бірінші болып шыққанмен, трилогияның бірінші емес, үшінші томы еді.
Сосын «Көшпенділердің» бірінші кітабы «Алмас қылыш» (1971), екінші кітабы «Жанталас» (1973)
жарық көрді. Бұл — көріпкел болмаса да, көреген автордың тактикалық тəсілі еді. Аса қиын,
мейілінше даулы тақырыпқа барған автор Кенесары ханның күрделі тағдырын өзек еткен ең қаһарман
кітаппен қамал бұзса, өзгелеріне жол ашыларына сенді [8].
Нысанбай жырау — «Қаһар» романындағы əдеби көркем бейне. Кітап композициясындағы
сюжеттік бөліктерде Нысанбайдың шығармашылық тұлғалануы əр қырынан алынып бейнеленген. Ең
бастысы — эпик жыршылығы. Роман композициясында Кенесары ханның жанында болған ақылшыкеңесшісі жəне ұлт-азаттық көтерілісінің басталуынан аяқталуына дейінгі майдандарға қатысқан
жорықшы жырау.
Ұлы жырау Қазақ мемлекетінің дамуы да, əлсіреуі де халықтың ата-бабалар қалыптастырған
елдік-отаншылдық жолынан ауытқымауы екендігін дəлелдеп жырлаған: «... Тəуекел, Есім, Əз Тəуке
хандар — сырт дұшпандар шеніне келе алмаған айбынды мемлекетке айналғанын көзі от шаша
отырып жырға қосты. Кең байтақ жерді алып жатқан Үш жүзден құралған елдің ауыз бірлігі күшті
болғанын, үнемі бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып отырғанын дəріптей келе:
Арғын болсаң Алтай бол,
Найман болсаң Матай бол,
Алшын болсаң Адай бол,
Бұл үшеуі болмасаң,
Қайсысы болсаң сонысы бол!
Мейлі Құдай бол! —
деп қазақ елінің ең жауынгер руларының шашпауларын көкке көтере шырқап, осы бірлестік Тəуке
хан өлісімен тағы бұзылғанын, əр тайпа сұлтандары хандыққа таласып, елдің шырқын қетіргенін
айтып берді» [9; 79].
Жазушы Қазақ хандығы мемлекеттігі тарихының əлсіреген жағдайындағы бодандық-отарлық
бұғауға түскен кезеңдер шындығын жыршы-ақынның жырлауында көркемдік ойлау заңдылығы
аясындағы романтикалық-реалистік болмысымен елестете бейнелеген: «Даусы қарлығып болдыруға
айналған Нысанбай тек ел жатарда ғана Абылайдың қарақалпақ əйелінен туған ұлы Уəлидің Ресейге
қол шоқпар болып кеткенін, қалмақ қатынынан туған Қасым төренің əке жолын қуып, қазақтың
басын қосамын деп бəйек болып жүргенін мадақтай келіп, кенет оқшау отырған Кенесарыға қарай:
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Абылай жолы ауыр жол:
Батыр Кене, біліп қой.
Абылайдай берік бол.
Алам десең абырой, —
деп ұзақ жырын бітіреді [9].
Романның соңғы тарауында қазақ даласынан қоныс аударуға бет алған Кенесарының көрген
түсінде Нысанбайдың жоқтау («Тұлпардан сайлап ат мініп»), Досқожаның қоштасу («Қалдың сен
қайран елім, кең қонысым») өлеңдері қолданылған [10].
Сөз соңында айтарымыз, «Қаһар» романы композициясында Нысанбайдың эпик жыршылығы
Қазақ хандығы мемлекеттік тарихын шежірелік баянмен жырлаған сəттері арқылы көрінеді. Романда
Нысанбай–Кенесары ханға дейінгі қазақ тарихын жетік білетін шежіреші-жыршы ретінде танылатын
тұлға.
Түйін
XIX ғасырдағы қазақ əдебиетінің ең тұлғалы өкілдерінің бірі, атақты сөз зергері Нысанбай ақын
өзінің Кенесары туралы көлемді тарихи дастанын былайша тəмамдаған [4; 55]:
Бұл қиссаны шығарған
Нысанбай деген жыршы еді,
Кене ханның тұсында
Жұрттан озған сыншы еді, —
Айтқан сөзі үлгілі
Құлақтың бір құрышы еді,
Өлең-жырға Нысанбай
Мəшһүр шешен, нар еді.
Бір естіген адамдар
Сөзіне тағы зар еді, —
Көзімен көріп, сөз қылған
Соғыста өзі бар еді.
Сол Нысанбай, халық санасына сіңген, əдебиет тарихының бел ортасынан ойып орын алған
аруақты ақын ұзақ жылдар бойы ел тарихынан, рухани өмір шежіресінен шеттетілді. Неге екені
айтпаса да түсінікті. Қазақ мемлекетінің ең соңғы ханы, халық батыры Кенесары жоғарыдан түскен
қаулы, нұсқау бойынша «бүлікшіл, реакцияшыл, кертартпа, жау» болып жарияланғанда, патриот
ақын Нысанбайдың да жолы кесілді. Жалғыз Нысанбай жырау ғана емес, ел қамын айтқан
жақсылардың бəрінің де көрген кебі еді бұл. Қолынан ырқы, аузынан сөзі кеткен жұрт басына түскен
ауыр салмақтың бір ұшығы еді бұл. Дəл осы уақытта Қазақ қоғамының болмысы өзгеріп бара
жатқанына наза болған, отарлық езгіден туындаған қайшылықтардан елді сақтандыруды мақсат
тұтқан өлең-жырлар кең таралды. Нарманбет Орманбетұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы
сынды «зар заман» ақындары шығармаларында саяси өмір шындығы көрініс тапты. Сондықтан да олар
қуғынға түсті. Махамбет, Дулат, Базар жыраулар бұрмаланды. Бүкіл ХІХ ғасыр əдебиеті теріс
жазылды. Əдебиет тарихы ғана емес, азаматтық тарихымыз да қате түсіндірілді.
Қазір бұл туралы айтылмай жатқан жоқ. Мысалы, тəуелсіздігімізді алғаннан кейін Нысанбай
есімі қайта жаңғырды. Атақты жыраудың дастаны 1996 жылы «Қазақ халық əдебиеті» көп томдық
жинағының 17-томында профессор Ш.Ыбыраевтың алғы сөзімен жарық көрді. Соңғы жылдары
«Парасат» жəне «Жұлдыз» журналдарында, 2008 жылы жарық көрген «Батырлар жырының» жетінші
томында басылды. Осы басылымдардың тек соңғысында ғана аты-жөні толық жазылып, «Нысанбай
жырау Жаманқұлұлы» деп көрсетілген [11].
Өкінішке қарай, əлі күнге дейін Нысанбай жыраудың бейітінің нақты қай жерде екені күмəнді.
Атақты тарихшы Е.Бекмаханов «Кенесары қаза тапқаннан кейін Нысанбай көп жылдар бойы Орта
Азияны шарлап жүріп, 1870 жылы жоқшылықта қайтыс болды» деген дерек келтіреді. Кейбір деректер
оның бұдан кейінірек қайтыс болғаны туралы айтады. Қазақ энциклопедиясында: «Нысанбай жырау —
Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Аққошқар ауылында жерленген» — деп жазылған.
Нысанбай Орта Азия елдерінде біршама уақыт жасырынып жүрген. Бірақ туған жеріне қай
жылдары қайтып келгені туралы нақты дерек жоқ.
Ұрпақтарының айтуынша, жыраудың қолынан қобызы түсіп, байыз тапқан уақыты — 1883 жыл.
Оның бейіті Қызылорда облысының Жалағаш ауданына қарасты «Күлтары түбегі» деген жерде
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орналасқан. Бұны белгілі журналист, жазушы Т.Бекниязов жазып, дəлелдеп жүр: «Ақын Аққошқар
ауылының солтүстік батысында екі шақырымдай жердегі Күлтарыда жерленген» [12].
Төрегелді Бекниязов Еңбек ауылында туып-өскен, көнекөз қариялар сөзін тыңдап, солардан
естіп-білгенін жазған.
Нысанбай жыраудың туған-туыс, жұрағаты əлі күнге Жалағаш ауданында тұрып жатыр. Ақын
жайынан хабардар ұрпақтары Нысанбайдың Еспембет есімді баласы, Жақып деген немересі
болғанын айтады. Ал оның жақындарынан тарайтын Əбілқасым, Кенжеғұл деген азаматтар Ұлы Отан
соғысында қаза тапқан. Жыраудың өнері дарып, жыр-терме айтқан осы Кенжеғұл көрінеді. 1990
жылдардың басында Нысанбайдың əкесі Жаманқұл еді деп жария қылған жыраудың көзі тірі
ұрпақтарының бірі Жұмабек ақсақал болатын [5; 79].
Қорыта айтқанда, алдағы уақытта бейіттің Нысанбай жыраудың бейіті екенін əлі де зерттеу
керек. Расталған жағдайда, оның басын дұрыстап қарайтып, қасындағы ауылды ұлы ақынның атымен
атауымыз қажет сияқты. Өйткені «Аққошқар» ауылының қазіргі атауы «Еңбек» ауылы екен. Ал
ауылдың атын «Нысанбай» ауылы деп атайтын болсақ, бабамыздың ұлы рухын қайта жаңғыртқан
болар едік. Нысанбай жыраудың ерлікке толы жырларынан сусындаған ұрпақ, кеңес кезінде
қалыптасып, əлі де жалғасып келе жатқан құлдық санадан тездетіп арылар еді.
Нарықтың жетегінде кетіп, басқа нəрсеге мойын бұрып қарауға шамамыз келмей қалғанымен,
етек-жеңімізді жинап, ұмыт қалмаса да халық онша танымайтын бабаларымызды дəріптейтін кезең
келді. Солардың бірі — Нысанбай жырау! Сонау қиын-қыстау заманда ұлттың рухын көтерген
Нысанбай сияқты тарихи тұлғамызды барынша ұлықтап, лайықты бағасын беру керек. Намыс туын
көтеріп, ел азаттығы жолында күрескен, сол жолда мерт болған Кенесары, Наурызбай сияқты
ерлеріміздің ерлік істерін жырлаған Нысанбай Жаманқұлұлының аты ешқашанда өшпек емес.
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Отражение истории 19-го столетия в поэме
Нысанбай жырау «Кенесары-Наурызбай»
В статье описываются жизнь и деятельность видного поэта-импровизатора ХІХ столетия Нысанбая
Жаманкулулы. Отмечается, что в своем эпическом поэтическом произведении он показал всю
важность и необходимость национально-освободительного движения против царской России в 1837–
1847 гг. под предводительством Кенесары Касымова. Подчеркивается, что Нысанбай жырау не только
воспел героические подвиги последнего хана казахов Кенесары, но и был под его началом
непосредственным участником всех боевых действий и главных сражений против врага. Это придает
особую ценность и достоверность всем сведениям, представленным в его поэме «Кенесары–
Наурызбай». Автор подчеркивает, что для установления памятника и оказания должных почестей
славному сыну казахского народа в последнее время предпринят ряд попыток по выявлению точного
места захоронения Нысанбая жырау.
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Nysanbaev bard — the author of the poem «Kenesary-Nauryzbai»,
one of the prominent figures in the history of the Kazakh people
It describes the life and work of prominent poet-improviser nineteenth century Nysanbaya Zhamankululy. It
is noted that in his epic poetic work, he showed the importance and necessity of the national liberation
movement against Tsarist Russia in 1837–1847 years under the leadership of Kenesary Kasymov. It is
emphasized that Nysanbaev zhyrau not only praised the heroic feats of the last khan of Kazakhs Kenesary,
but was also a direct participant of all hostilities and the main battles against the enemy under his belt. The
conclusion is that it highlights the value and authenticity of all information submitted in his poem «KenesaryNauryzbai.» It reveals the importance of attempts made in recent years to identify the exact place of burial
Nysanbaya zhyrau for the establishment of the monument and providing proper honors to the glorious son of
the Kazakh people.
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Educational transformations from the perspective of modernization
The article deals with the issue of education as a fundamental element of the social system. It suggests philosophical ideas associated with the improvement of the education system in the general process of social modernization. The author analyzes methodological, social and philosophical aspects of the influence of social
transformations on education. The article speaks in favour of the need to solve the problems of education
from the perspective of humanistic thinking.
Key words: the issue of education, philosophy of education, humanization of education, creative worldview,
integrated personality.

In today's world people expect much from education. It is in the resources of education, or more precisely in their improvement and expansion, where the majority of the intellectual community is looking for a
way out of the crisis. After all, it is clear that no political initiative or economic innovation can be successfully implemented without the participation of educated individuals in its implementation, direct and indirect,
i.e. of people possessing the necessary knowledge and able to apply this knowledge. However, we can draw
attention to the fact that throughout the history of mankind, every society in order to solve urgent problems
of its development sought to work out appropriate knowledge and organize a stable system of transfering this
knowledge to new generations aiming at its further enlargement and improvement. Therefore, the relevance
of researching educational issues is a necessary component of any social system of education. And it is
enough to get acquainted with any study on the history of education in order to ensure that acknowledged
outstanding minds of the mankind engaged themselves in the the problem of education in varying degrees.
Moreover, with the increasing number of people who have received education, especially after the spread of
the Enlightenment around the world, almost everyone thinks it possible and necessary to discuss this topic,
because the processes taking place in the education system, affect everyone’s personal interests. Modern
global information space provides an opportunity to get acquainted with the diversity of the spectrum of these arguments, but always leaves room for new shades, since the basis of any science-based concepts as well
as quasi-scientific projects of «transforming education» is the philosophical question about the meaning of
education.
So what is the problem of education and does it exist at all? In our opinion, the main problem lies in the
fact that the system of education does not catch up with the dynamically changing world because it remains
an adjunct to other areas of society, adapts to their interests and serves their private, short-term needs. In this
situation, there is an urgent need to review the basic imperatives of educational activities, to identify its most
important priorities. This is the requirement of the modern era of global instability, in which actions of one
person can lead to planetary consequences. Ignoring the problems of education, we thereby «promote» the
formation of the generation of people incapable of critical, creative thinking or active participation in various
forms of social communication. Therefore, we need a system of education which will be provided with the
opportunity and given the right to be far ahead of all the situational demands of society and even more — to
set the tone and create the atmosphere of searching for all existing and other possible future areas of society,
helping to establish proactive and creative personality type. We need a system of education in which there
will be no place for unilateral affecting of students by analogy with objects-things, but in which the basis for
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communication will be the logic of mutual belonging to the ideals of truth, goodness and beauty, inextricably
linked with deep mutual respect for the soul and the spiritual world of each. And if the present system of education deals only with external social roles, already existing knowledge and norms, cultivating only onesided intellectualist development, rationality, technicism, issued sometimes for the most reasonable, then we
suggest thinking about creating a system of education on the foundation of holistically cultural becoming:
ideological, moral, artistic, cognitive and scientific in a friendly polyphonic harmony with each other.
In addressing these issues special emphasis falls on the development of methodological and conceptual
foundation of educational activities. Conceptual definition of education cannot be adequate if its meaning is
not related to the notion of the subject. The concept of education cannot ignore the history of subjectivity,
identity, especially under current conditions. In this sense, education can and have to provide the basis on
which a person should fulfil oneself primarily as a subject.
Scientific debates on educational issues, taking place more often in recent years, indicate the problematic character of relationship of the individual and society which are not covered by conventional models any
more. Integration of the subject in society, possibility of his participation in social life should be developed
through his personal growth and self-actualization. Education operates in a particular society with its social
and economic problems. Any problems in society, changes in social and economic structures will inevitably
affect the state of education, contribute to the development of educational structures, but sometimes inhibit
this process. Transition of society to a new social level, to an information society requires a radical transformation of the system of education, fundamental new definitions and new forms of education. This is due to
the interdependence of education and social development. Training and education are both the result and
consequence, and the indispensable conditions of modernization of society. On the one hand, the processes
of modernization of society indicate the effects of education and training to people: they learn from changes
and new challenges, gain experience, and thus expand the potential of new knowledge. On the other hand,
education is a crucial prerequisite for social and economic structural changes. Shortcomings in the system of
education can quickly become a brake on economic and social development. At the same time, we cannot
reduce education by unilaterally limiting it only to an element of economic value, but we should take into
account its universal social and cultural significance.
In the information society, where the bureaucracy is replaced by adhocracy (power of specialists),
where science occupies the central position, great importance attaches to education and qualifications. In the
information era knowledge itself becomes the decisive factor of production, value creation, the basis of
wealth production. Obtaining new knowledge and using it creatively in the form of new solutions, products
and services contributes to the welfare of society. But the production and use of knowledge do not occur by
itself. It is directly related to the ability of man, skills, specific knowledge, creativity, initiative, enthusiasm,
etc. And such personal qualities are acquired through education. Therefore, the information society is interested in expanding and accelerating the educational process, in massive investment in the education of people. Many students will periodically continue to get education received initially. Received at school, at vocational training and at university, basic knowledge («schoolbag») will always be supplemented and expanded
acquiring more universal content. The speed of technical and economic transformation leads to the fact that
the knowledge obtained after school, university, and vocational training becomes much more important in
relation to primary education. In addition to traditional educational institutions enterprises where further education is acquired become important. The system of education and the economy are in a dynamic interaction, mutually influencing and conditioning each other.
The defining role of education in the information society has far-reaching consequences, both in terms
of quantity and in terms of the ways of mastering knowledge by the society and, therefore, the objectives,
content and teaching methods. This means changes of the knowledge which has to be gained for general professional training, individual periods of study, as well as the role of the participants in the process of training
and education. In the information society the amount of knowledge to be gained will increase significantly.
The dominant trend of the industrial society «learning for the future» is being displaced by «lifelong learning». The need for higher professional and regional mobility increases. The main reasons for the increase of
the amount of knowledge acquired are both increasing volume of produced knowledge as well as decreasing
«half-life» of knowledge learned. Society based on innovations and knowledge is forced to continuously expand its knowledge for economic reasons. New knowledge and new technologies lead to the fact that the existing knowledge becomes unusable. On the basis of innovations the period of time reduces during which
decrease of the value of the acquired knowledge happens. Nowadays according to experts, it is 20 years for
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school knowledge, 10 years for university knowledge, and for computer and technological knowledge from
one to three years.
In this perspective, education is denoted by a whole new way, as a process, which is currently in public
practice is already being felt in moving from the trend of «education for the future» to «lifelong education».
The need for geographical and occupational mobility requires mobility in receiving qualifications. Education
does not focus anymore on the initial phase of working life, but it should take the form of phase of training
and phase of upgrade qualifications throughout the whole active life of the person who acquired this
knowledge. «Lifelong learning» is becoming the demand. The growing demands for knowledge compel people to continually improve their knowledge and skills. In the system of continuing education the key factor
will be the independent work of students, therefore, their access to educational resources and technologies.
Education will be characterized by a large amount of independent work of students and involvement in real
projects. Only in this way people get the opportunity of employment in the rapidly changing world of work.
Otherwise, one cannot switch to another area of professional activity.
Information society imposes increasingly growing requirements for qualifications of people, but the required qualifications are also in constant change. Along with the subject, content qualifications social competence gains importance. In the future significant social competences will comprise the ability to recognize
and solve problems, knowledge of general relationships, ability to self-motivation, self-development and
self-directed learning, independent, result-oriented organization of work processes, ability to cooperate, to be
in purposeful and result-oriented cooperation, and to operate with new information technology devices and
systems. Some of these key qualifications can be acquired only in practice. But school education should create conditions for this acquisition. It's about how to transfer the ability to learn as a basic qualification. Man
in the information society to a greater extent than ever before should be able to develop their skills and
knowledge independently and on their own initiative. The ability to deal with changes independently is one
of the major abilities in the constantly changing society. To achieve this, schools and universities should, as
before, teach to think independently and freely. The absence of this capacity cannot be replaced by the presence of large amounts of information.
Thus, the problem of education is not only and not so much the problem of teacher and student, it is a
problem of social and cultural nature. The point of this problem is determined by finding the harmonic cooperation of the trainer and the trainee, supported by appropriate value imperatives of social, economic, spiritual and cultural development of our country. Therefore the concept of humanization of education is so important in discussion of the problems of education in the modern social humanitarian knowledge. Under the
humanization of education we mean the ability of education, as a social institution, to ensure the attainment
of conscious autonomy by a person in the development of space and time in his life. By ascending (or decreasing) degree of autonomy of the subject of educational activities we can judge on the prevalence of positive (or negative) trend in the process of humanization of the education system which is the main condition
for the reproduction of social life in all its diversity. At the same time general theoretical ideas about the
form and content of the educational process are extremely mobile, and specific historical types of educational programs of a particular society remained and remain in a state of constant transformation. Therefore, in
modern Kazakhstan the problem of humanization of education, in our opinion, is to manage to maintain and
use our own positive experience in this activity, taking into consideration the common vector of development
of world education in the context of globalization when dealing with the organization and structure of our
educational system. Currently, the vast majority of representatives of the national Humanities interested in
the issues of humanization of education agree with the fact that the existing system of education and, in particular, such element as higher education, continue, first of all, to carry out the social order for training narrowly focused specialists for public production, qualified workers-executives, org-men demanded by the
technologized system of work organization [1]. This not only leads to the dominance of utilitarian and pragmatic approach to learning in which knowledge becomes an information product, item for sale and consumption, but also to the loss of their own totality by students, to the formation of «one-dimensional man» (Marcuse), to the fragmentation of the human existence, as in the modern technocratic world «people rarely meet
themselves» (Heidegger). Recognizing the objective character of widespread usage of information and communication technologies nowadays, one should not cease to think about their ambiguous effect on the culture
of thinking. In our view, the adaptation of man to the world of information technologies forms «mosaic»
style of thinking, there is a weakening of reflective ability, which leads to a fragmentation of consciousness
and has a negative impact on the development of the whole personality, complicates the process of selfidentification. And as a result: the weakening of the ability of judgment (according to Kant «absence of abilСерия «История. Философия». № 4(80)/2015
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ity to judge is foolishness»), reduction of the critical needs, profanity of objective and evidence-based
knowledge, promotion of the cult of sensual life, strengthening of social apathy and infantilism, spread of
irrational beliefs and superstitions. All this leads to a decrease in the degree of autonomy of the person in the
choice of his own relations with the outside world, to the gradual loss of the ability to be independent and
responsible in recognizing and solving problems of social and personal being.
However, the main controversy associated with these trends, in our opinion, is the following. The desire
to be integrated into the new social and technical system is due to changes in the definition of man in the information world. Because of to the Internet personal life of an individual is almost limitlessly expanding its
space, which leads to confusion of norms of individual and social life. Introduction to the virtual, networked,
interactive forms of organization of social life, which are distinguished by a significant acceleration of social
time, allows Internet users to become active members of civil society, to respond more quickly to incoming
information about current events. This leads to the fact that, on the one hand, people are actively and deliberately begin to model their image in accordance with the new norms and values associated with the desire to
improve their status, to achieve self-expression, subjective well-being and high quality of life. On the other
hand, a person becomes an object of manipulation by the financial and political groups which use the flow of
information for their own benefit and thereby deprive ordinary individual of the capacity for independent
thinking, understanding and responsibility. The result is a paradoxical situation: excessive human activity
establishing their status in society, achieving freedom of individual self-expression in the absence of a conscious need for self-improvement; growing desire to consume and enjoy consumption in the situation of rejection to manifest creative commitment in activities; constant increase of requirements to the social conditions of one’s life in the absence of the ability to make socially responsible decisions using their own thinking. This paradox manifests itself in the field of modern education as deuniversalization of personality,
bringing down its educational activities to the level of getting education products and services. As a result of
which there is an unjustified simplification and facilitation (optimization) of content of educational programs, enhancing the role of entertainment and game component of educational activities, the growth of
claims to students’ evaluation indicators of their knowledge through extortion of good and excellent ratings.
It can be stated that in the society the number of graduates who have different levels of professional
knowledge and skills is increasing, but the overall level of education is declining, the scope of creative activity of every person is reducing, possibilities of education in the comprehensive development of man as a
personality are reducing. As we understand it, education as a process of identity formation is, above all, the
awakening of interest in the objectives and the meaning of life, existence of other people, of human society.
Knowledge without meaning and meaning without knowledge are equally of little use and can even be dangerous, in other words, a specialist without strong moral beliefs and social attitudes and fanatical follower of
any idea who has no knowledge, particularly special and philosophical and ethical. With the formation of a
personality the process of self-education is added to education as a social need. Independent, in-depth work
on their views, on the level of their knowledge make it possible for people to access a variety of creations of
the human spirit, allow them to improve themselves in their chosen field of activity, obtaining satisfaction
from the realization of their opportunities into reality. Genuine personality, as a well-known Soviet philosopher E.V.Ilyenkov wrote, manifests itself in the ability to do what all other people can do, but better than
everybody else, setting a new benchmark for the work. Therefore, formation of personality is impossible
without finding by a person the liberty to disclose their creative potential. Freedom is not in that narrowminded sense (in the sense of desire to do what I want and I wish), but in terms of a developed ability to independently find solutions to issues that arise in real-life practice, and thus in the ability each time to act not
only in accordance with the already known standards, stereotypes, algorithms, but each time individually
vary the general modes of action in relation to a unique individual situations. Therefore, the state, which declared social modernization as its priority, must be very active at «taking care of building such a system of
relationships between people (real, social relations) which will turn every living human into a person»
[2,416]. However, what prevents us from doing it every day without fail in the conditions of civilization
seemingly creating favorable conditions for the full life of man, the modern highly developed in terms of
scientific and technical support? Why next to messages in the media about the highest achievements of the
human spirit in the field of technical progress and scientific discoveries we constantly encounter reports of
inhumane crimes and primitive philistine aggression?
E.V.Ilyenkov explained it this way. «The fact is that bourgeois civilization prevents working majority
from access to the upper floors of development of human mind as it dooms this majority to a lifetime job for
a piece of bread, for shelter, for the primitive or hypertrophic, perverted by this civilization demands of
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flesh» [2; 41]. In the process of division of social labor which existed in the twentieth century and is continuing today, only a minority of individuals is in the normal conditions of human development. The whole social system, starting with such fundamental element as the system of education created by this civilization, is
adapted to forming an army of employees focused on the performance of externally imposed actions and
schemes, reproductive way of thinking. «Promises of rewards and threats of punishment — carrots and sticks
— these are the only ways of «pedagogical influence» with the help of which bourgeois civilization is trying
to get from its employees behavior corresponding to its ideals and standards» [2; 41]. It turns out that individuals limited in their development from childhood by low social standards and the demands either acts on
the pattern of established standards of conduct for the «middle class» or «rebels» against the meaninglessness of existence by cultivating various forms of deviant behavior both in the «plebeian» and in «patrician»
embodiments. The more that modern mass information space strongly endorses and promotes these forms,
strongly urging its audience that only in this way one can feel like a «real person». All others are encouraged
to address the question of the meaning of their existence in the manner of Raskolnikov: «Am I a trembling
creature, or have I the right?», and get the answer in endless stories of the criminal chronicle.
The way out of this state of degradation of man and society, according to E.V.Ilyenkov, is balanced
growth and harmonious (but not ugly-sided) development of each person, character education who knows
how to think for themselves and understand the world through the creation of social conditions, «in which
the talented and gifted would be the norm, not a happy exception from it» [2; 29]. The social system is more
perfect the better it provides all the flowering of individual human forces, the deployment of all the possibilities inherent in man and the broader heaps of people, it leaves a wide room for such a truly human development. The man himself, who lives here and now, is the only measure that can and should measure the rest of
it.«Balanced growth of the personality involves the creation for all people, without exception, the same real
development conditions of their abilities in any direction» [2; 181]. Ilyenkov laid strictures on any attempt to
justify theoretically and, moreover, to put into practice the formation of the idea of «natural inequality of
abilities», according to which only a few are gifted with the ability to acquire all the richness of the culture,
but the majority are destined for existing as a «mediocre reproduction.» For E.V.Ilyenkov real basis of the
balanced growth program was the fact that, all people potentially talented, able, gifted by its biological nature. «The main feature of human biology lies in the absence of predetermined genes specialization towards
one or another particular mode of living abilities» [2; 371]. In other words man is potentially able to learn
any kind of activity, and this is something natural, materialistic foundation on which can and should build the
communist idea of social equality of men. Therefore, a radical contradiction to any education system is an
alternative to «either you create completely equal conditions (ie, provided not only formally, legally and
morally, but factually, that is primarily economic) of intellectual, mental development for all children (and,
moreover, from the cradle) or you are creating a system of privileges in case of the social conditions for children, even before school got in more favorable development conditions» [2; 375].
What if the required conditions exist or, at least, there are economic prerequisites for their formation,
can we be sure that the full development of each individual will be needed? E.V.Ilyenkov himself feared that
instead of teaching the treatment with all the wealth of culture that has become available to the individual,
the formal owner of the material and spiritual treasures created by the mind of humanity, will be «dancing
the twist and drink port.» But fearing he understood clearly that it is our inability to instill every young person need to expand personal spiritual baggage, make the need for basic vital interest of the individual. Moreover, it is his inability to bring in every person from birth such specific human qualities of the mind, the conscience, self-respect, respect for the identity of another person, we fully justify by references to objective
laws, conditions, circumstances that do not allow each person to become as a «universally developed personality». And from the very first stages of socialization we are building a hierarchy of «gifted» — «talented»
— «competitive « and «ordinary» — «medium» — «insolvent.» For some individuals we have elite educational institutions, and for the others, whom we have not been able to help to develop their talents, forced to
survive in conditions of «competitiveness», subject to the laws of biological selection. Therefore, for
E.V.Ilyenkov true humanism (communism) means nothing else than everyone will have the access to the
conditions of integral development, to the conditions of developing the ability to think independently, and
that should make any human being arranged by the school. It will be the place where humanistic (communist) ideal realizes — born person who is able to determine the path of his life (and not subject to «alienated» forms), his place in it, his job, interesting and important for everyone, including himself. «The mind,
the ability to think independently, is formed and improved only in the course of development of individual
mental culture of the era. It is, in fact, nothing else than the intellectual culture of humanity, turned into a
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personal «property» in the principle of the personality... He is an individualized spiritual wealth of society...
And to put simply, the mind (talent, ability, etc.) is the natural status of individual, the norm rather than the
exception» [2, 375].
Famous Kazakhstani philisopher and public figure Zh.M.Abdildin writes that we must learn to be people, getting involved in the context of the culture, joining to the social forms of life and to the spiritual and
material values. In the context of humanism defending by Zh.M.Abdildin, the reason of evils is found not in
the individuum himself but in such forms of social relations and social division of labor, which disfigures
and brings up the man one-sided, and therefore needs to be improved. An envious man is malicious, crafty
and some people are stupid and untalented not because of the nature has created them so. The circumstances
should be humanized. The philisopher reminds us again that real humanism is a revolutionary change of social relations, development of such society which will reveal the talent and versatility of each man, his moral
perfection, the ability to disinterested creation of goodness and beauty.
Calling, vocation, task of everybody is fully developing their abilities. Our whole life is solution of the
problems. It’s necessary to educate the ability to solve problems independently and not to give recipes. Only
an attaching to the logic of the struggle, the logic of solving the tasks, it’s possible to bring up the ability to
think creatively, to find new and not afraid of it.Doing favorite work is what we strike for. But we must go
even further — says Zh.M.Abdildin, through the implementation of call to the implementation of citizenship,
the education of responsibility, social activity, involvement to the common goal. It is necessary that expansion of finances are constantly accompanied by an increasing of moral and cultural level of the people. They
will assert themselves through the richness of his personality, through the possession of the world culture
treasures, rather than through the possession of things. The problem is to increase the welfare of the people,
to create a man capable to consume humanly, and it means that to attach everyone to the inherent values of
the culture. Cultural values can master creatively only one who at the same time works inventively, develops
himself the spiritual and material culture. Creative work is a manifestation of freedom, criterion of deserving
and happy human life and a key principle of his comprehensive development [3].
Dreams of a holistic, universal man have been spoken for a long time, says Zh.M.Abdildin, but society,
unfortunately, still creates the conditions for the formation of a «partial» one-sided individual, converted into
a cog, in obedient mechanism. However, to solve his many problems, modern society really needs a comprehensive, integrated personality. Creative, interesting work — not just for the elite, «gifted». Everyone is able
to develop freely their ability to assert themselves, self-fulfilling as a person — that is philosophical and
pedagogical credo of Zh.M.Abdildin. Every single person thinks as far as he becomes a social heir of material and spiritual culture of previous generations. Only in a society the child is included in the context of culture, learns to think. The leading principle of creative, productive thinking is the ability to put the problem of
withstanding voltage of the contradictions, to find ways of resolving them [3]. The ability to think, the philosopher aggressively pursues his idea, it is necessary to raise being a child. The problem of education —
one of the fundamental problems of formation of developed personality. And so it is still topical developed
by Zh.M.Abdildin and his associates training program, based on the principles of dialectical logic. In this
program, children are introduced to science not from the end, not with a message ready results. Education
begins with the process, which started the science itself — by asking questions, problems, clarify conflict
situations. Known is not cognized. Only when the child will take the path of formation of scientific truth,
when he will enter the busy world of search and the problems he will get the concept of the subject matter.
Then there is no need to train memory, forcibly grind some amount of knowledge. The concept of «unable to
student» disappears. It is true that the ability to think cannot be «given» in the form of ready-made rules for
all occasions. But a reference to the natural inability to think — only a false justification for the reluctance of
teachers to create an environment in which this ability is born and formed. This attitude, proves
Zh.M.Abdildin, is inconsistent with the concept of scientific and dialectical thinking. The long-term installation training — not special schools. Every healthy child can master the world of objects of culture, develop
their ability to think, create a truly human mind [3]. But perhaps it is only in the event that when a person
from childhood, from school, from the first days of work is actually involved in intense, meaningful life of
society, solves the problem of appropriate to their age and social development [3].
Actualizing all the wealth of the education philosophy ideas in our social and historical practice, we will
certainly be able to put the matter in a way that everyone, can not only see the economic effect of their work,
but also socially developed, he learned the political and moral significance of his activities [3].
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Б.И.Карипбаев

Қазіргі заман тұрғысынан білім беру трансформациялары
Мақалада адам капиталын қалыптастырудағы білім берудің рөлі мен орнын зерттеумен байланысты
сұрақтар талданды. Автор білім беру форматтардың негізгі реформалау жолдарын белгілейтін жалпы
дүниеге көзқарастық ұстанымдарды талдады. Сондай-ақ кең əлеуметтік-мəдени контекстінде білім
беру жүйесінің ізгілендіру мəселесі жан-жақты қарастырылды.

Б.И.Карипбаев

Образовательные трансформации с позиции современности
В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием роли и места образования в
формировании человеческого капитала. Анализируются общие мировоззренческие позиции,
отражающие основные пути реформирования образовательных форматов. Автором выделены
проблемы гуманизации, гуманитаризации системы образования в широком социокультурном
контексте.
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Time as a subject-matter of philosophical reflection
in the context of activity approach
The article deals with the problem of interrelation of time with activity and consciousness of the person. The
authors conduct a social and philosophical analysis of the main stages of establishment of philosophical category of time. The results of this analysis allow assuming the idea about conscious coordination of different
time rhythms — space, biospheric, social and personal — and to determine perspectives to form new culture
of time mastering in society.
Key words: human, time, time rhythms, activity, social activity, philosophical reflection, social and philosophical analysis.

Time is mastered in the activity. To master means to acquire something, learn how to use, manage and
process. Is the person really able not only to take into account the amount of time and be able to measure
time in his activity, but also to manage the time, to use it and even process it? According to V.I.Dal «to master» also means to make common and vernacular. M.Heidegger, paying attention to the relationship to time
in the modern world (XX century), calls it «expedient» and «public time» [1; 412]. Does this statement indicate the fact that time became a fully manageable component of our activity long time ago? Is the person so
confident in his abilities to manage the time? Isn’t the time rather an obstacle to achieve the objectives in the
activity? «Eventually, everything is determined by the time in person’s life: limits of all desires, the basis of
all interests, and the source of all goals and the ultimate meaning of his life» [2; 16]. There is a connection of
time with human activity and consciousness. It is necessary to explore the essence of this connection to identify the opportunities for better use of time in human activity, in culture of conscious attitude to time.
Everyday life experience of the person, which is confirmed in the studies of experimental psychology,
revealed the dependence between man’s attitude to executed activity, its emotional and axiological characteristics and individual perception of the duration of its implementation. This dependence is expressed as follows: the higher the emotional and positive perception of the executed work is, the higher the degree of personal interest in its implementation is, the higher the level of awareness and understanding of the necessity of
this work for the person are the less amount of time is consumed in subjective context. And more important,
from our point of view, the fact that during the work which generates the interest and which is done with desire we do not monitor the amount of time spent on it, do not regret about time expenses, we enjoy every
moment of our activity [3; 144–150]. Thus, in the activity, which is executed by the person as the realization
of his own skills and abilities, time is not lost, not «killed», but it is acquired, it becomes a real «space of development» of the person (Marx). In this regard the ideas of G.S.Skovoroda about natural inclination of every person to a particular kind of activity are interesting. This inclination when it is developed and realized
can make him really happy. «Non-affined» activity, i.e. the activity that you have no inclination for, which is
imposed from the outside circumstances, when you are forced to do it, is a source of human misery [4; 128].
In «affined» activity everything necessary is not difficult (in our interpretation, time-qualitative), but everything difficult is unnecessary (time-quantitative). One of the main obstacles for our society towards the welfare of all its members we believe that the activity of modern man in the system of social relations mostly
becomes indifferent, abstract and common labor, where everyone can master any profession, but to find experts in «their» sphere is becoming increasingly difficult. The desire to use the time in its quantitative form at
the expense of qualitative and apprehended fullness, «vivification» of its content lead to a reorientation from
live process of co-operation, co-participation, co-experience to a faceless final result, to obtain the largest
possible number of things for the shortest possible period of time. This is the principle of maximum external
efficiency with a minimum of internal dedication, ontological involvement into the activity of society as integrity, solidarity and unity of working people. In such circumstances mastering the time turns into constant
delay in time from natural, social and personal processes. It is wasting time in the routine of minor things
which are not necessary to do. The dissonance between social regulation of time for activity and individual
rhythms of human body turns into an early loss of health in social productivity. The required active participa46
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tion in the historical time of society, ignoring the level of personal activity, which may still not be established in the mind, turns into social apathy, refusal to comply with the «spirit of time», leaving for the «timeless» reality (maybe we should look for the social roots of various forms of drug addiction here?). Why
doesn’t social practice take into consideration the time factor precisely in its awareness? What prevents to
use the subjective attitude to time towards executed activity as the defining condition to assign the man that
kind of work when he does not grudge his time and does not notice its quantitative aspects? How can we fulfill the necessary social activity taking into account the personal rhythm of life as a health-saving factor?
To answer these questions it is necessary to find out the possibility of a conscious use of the time factor
in the activity, which is connected both with the understanding of the nature of activity and the historical
forms of man's attitude to time in his activity. The author agrees with V.S.Shvyrev that the «original defining
understanding of the activity is connected with the identification of a particular type of relationships to the
world, a certain type of being in the world, which is the essence of activity» [5; 10,11]. Every act of activity
has the result of our impact on the world, the definition of the world in action. The world appears to us as an
object of our action. Thus the acting subject carries out its purpose in this act, which is formed under the influence of life experience, but is not fully determined by the data of experience. «Activity is such a form of
actions. It can revise and improve the underlying programs without any given limits from outside» [5; 13].
So the activity of the subject is defined by its ability to find new forms of known activity or to establish new
kinds of activity. «To act means to deal with surrounding things or people somehow and certainly according
to the plan developed during the consideration. Without consideration there is no action. And, on the contrary, there is no real consideration without proper correlation with the action and deep connection with it»
[6; 494]. Constant consideration of our actions in the world, creation of ideal images of possible actions, development of the program of sequence of actions build the basis for the activity of the consciousness to overcome the time which separates our ideas from the implementation. The man, in fact, cannot do a single step
in life without visualizing more or less clearly the future, the way he can realize himself in the future. All the
questions about what the being of human is, how the person in general can be and what he might be are directed to the time of human existence. «The struggle with time (one-dimensionality, irreversibility) is deposited in the forms of communication. The human is given in the success of this struggle. The scope of his activity is manifested in the mass (the outer man), and the level — in the work of the individual (inner man)»
[2; 16]. As a result, time becomes not only the factor of change in the external conditions of human activity,
but also the factor in the transformation of inner world of man in the disclosure and realization of his potentials due to a continuing awareness of their necessity. According to the views of J.P.Sartre the man is a conscious being, in that sense that he does not acquire consciousness as a quality, added to his other characteristics, but the emergence of consciousness and the emergence of man it is one and the same act where the person is given together with his consciousness [7; 177]. We can add that such an act cannot be a one-time event
in the history of man and mankind, but it requires constant assertion of consciousness in the deeds and actions of man, constant «axial age» to manifest the consciousness. The result of the researches of
A.N.Leontiev is: «Human activity composes the substance of his consciousness» [8; 157]. As a result, the
whole history is nothing more than an «activity of man pursuing his aims» (Marx).
The fact that the attitude to the time is a specifically human attitude appears during the analysis of the
moment when the man is separated from the world of nature. L.S.Vygotskiy points out that, for example,
«the life of chimpanzee takes place in a very narrow framework in the sense of past and future. The time in
which it lives, in this regard is highly restricted. And all its behavior is almost directly dependent upon the
existence of this situation» [9; 219]. In contrast with this direct insertion of animal into the nature, the very
objective activity of primitive person, changing the existence of objects of the natural world, assumes a certain attitude to time. Even without thinking about the theoretical concept of time, a person subordinated his
actions to a certain order of sequence in time. First ideas about the past, present and future as forms of purposeful man's attitude to the object of his activity were formed in this sequence. The emergence of first temporal mental images in human’s consciousness allowed «to weaken the connection with the present and mentally disconnect from it, to remember the past, deliberately to plan the future and thereby significantly to expand, in comparison with animals, the frames of time perception and use it for his own purposes» [10; 131].
Initially in the process of purposeful activity the primitive man spontaneously comprehended the recurrence
of natural phenomena, non- reflexive understanding of the relationship between causes and effects though
separated by long intervals. In the course of activity connected with tools production there was some kind of
«domestication» of time. According to K.Jaspers «animal devours and destroys due to instinct; labor produces tools, creates something permanent, products and handiworks. A tool breaks the direct connection beСерия «История. Философия». № 4(80)/2015
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tween man and nature and it protects him from destruction when he recycles the object» [11; 123]. This skill
to influence on the emergence of new states and objects in the world with the help of tools formed human’s
concept about his special position in the world. That he is a creature able to hold in his mind the changing
reality in the form of constant images. Using these images in his follow-up activity, the man reached such a
result when the subject of his impact obtained its own special existence distinct from the existence of natural
things. However, the concept of «time» could not appear until the sensory images of time were not supplemented by meaningful ones. For the emergence of the concept of time in its sense and to produce more or
less accurate methods of its calculating there was necessary the appearance of some repeated connection of
phenomena fixed by the consciousness. Such repeatability, determined by the consciousness, was apparent
change of natural rhythms. If a man had not carry out the correct frequency in his activity, noticing and fixing this frequency in nature, he could not have come to the concept of time. Continuously monitored by the
human periodic alternation of day and night was an important regulator of the frequency of vital processes of
human in change of work and recreation. The beginning of day was a boundary that separated the rest of the
work, the beginning of night was a boundary when there were rest and sleep. The main regulator of this natural rhythm was visible movement of the sun across the sky. The change of seasons regulated general nature
of labor activity. However, the day being an important unit of time, could not meet as a standard measure of
time growing variety of activities. Orientation of activity in time extended so much that they needed more
extensive time units. From the countless aggregate of ever-changing phenomena the primitive man had to
highlight those recurring phenomena, which played a significant role in his economic activity [12; 154]. Ethnographic researches show the presence in the culture of different nations such variants of time calculating as
a period of ripening, the appearance and disappearance of insects, bird migration, flowering and decay of
plants. However, such events did not have strict accuracy and turned out unsuitable during a higher level of
practical activity. There was a need for more precise and more systematic calculation of time. The basis for
such measurements was astronomical observations, where people of ancient civilizations achieved great mastership [13; 39]. Simultaneously there was a fixing of time in ideological representations of myths about the
origin of space, society and man. In the texts of myths the time represents initial, early, first time, «prototime», prior to empirical (historical), «profane» time. In mythological times forefathers, demiurges and heroes created current state of the world and patterns of social behavior for the creators of myths. There were
various forms of time: sacred time, time of dreams and time of «golden age» of the past [14; 6,7]. Multiple
fineness of phenomena of being promoted the formation of multi-variation and incoherent concepts of time
from the very beginning. Everyday consciousness of labor activity was supplemented with the mythological
explanation of extraordinary, incomprehensible and non-ordinary. The gods had prophetic abilities and the
gift to anticipate life situations. Anticipation of primitive man focused on the present, which has practical
orientation, is enriched in the mythological time with sensual and visual intuitions of the past and future.
Since conceivability of time was not separated from sensual perception, then the time acted as personified
substantial beginning and was seen by the majority of peoples as the cause of birth and death, as something
that manages the entire universe. We can say that the mythological concept of personified substantial time
continues to dominate in modern everyday consciousness. Thus, even in the earliest forms of human activity
we can find the need to regulate the practical activity in time through the correction of equal time intervals
and the desire to apprehend and evaluate the time.
The origin of the natural science and social science, the emergence of philosophical outlook contributed
to the categorical comprehension of time. Conceptualization of time is associated with the categories of formation and development. First contradictions between the objective existence of time and subjective attitude
to time were revealed in theoretical analysis. Thus, the objective character of time was connected with its
physical characteristics, and the subjectivity of time was expressed in the concept of human soul as a measurement of time. Aristotle was one of the first who proved the inevitability of such a distinction. According
to Aristotle, we can only talk about the time when we distinguish different «now», separate them from each
other and determine their sequence. Time is the «number of movement» in relation to the previous and subsequent. Time is the «measurement of movement» and the fixing of process of body presence in the state of
movement. For the movement «to be in time» it means to be measured by time. However, as time is «the
counted number but not the one by means of which we count» so it cannot exist without the one who counts.
The ability to count belongs only to the «soul» or «mind of soul», so «the time cannot exist without a soul»
[15; 91–97]. But how is it possible to coordinate the ability of each individual soul to calculate the time with
unique time of space, which is «everywhere the same» and «everywhere is unique»? But without such harmonization the human activity loses necessary meaning because of its discrepancy with the general plan
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(logos) of the universe. Therefore, further efforts of West-European thinkers were aimed to find steady basis
which allowed considering the time both as an objectively existing and as subjectively experienced.
Medieval philosophical thought declares the main purpose of human efforts to achieve the «kingdom of
God». It clearly distinguishes the divine eternity and earth time. The end of time for earthly life contrasted
with the eternity of God's existence. On the one hand it resulted in strengthening of the subjectivity of time
of the human being, on the other hand, in ignoring the significance of the mundane human activity. Linear
perception of time was associated with the idea of its irreversibility, although in the daily activity, typical for
the dominant rural life time, the time is represented as circular cycle filled with the content of agricultural
works. Historical time becomes linear and finalistic. Time of nature remains cyclic, corresponding to the nature of agricultural labor. For ordinary consciousness the world is represented in the Middle Ages as existing
in once and forever given rhythms, established by god, and therefore morally justified and they do not require efforts for their change [16].
In the Renaissance movement of social activity to the city made human life more dynamic. Emerging
scientific orientation of public awareness, development of art and culture, entrepreneurship of emerging
bourgeoisie identified the need for a higher degree of time reflection. The idea of social and historical changes was put forward. The nature of time is understood as an active and participating in the aspirations of people to new achievements. Thus in the writings of the Italian humanist Alberti the time is assumed as «the
most precious thing», if you own it then it means you are a part of all the achievements of culture. However,
the feeling of finality and shortness of time generates not doom apathy, but the energy of fighter [17; 57].
Axiological reflection of time became a new stage in the outlook of the person. Not only the faith in future
was proclaimed, but also the life optimism in relation to the present increased. Time ceased to be the exclusive prerogative of God, it was included into the objective picture of the world nature, knowledge of history,
social and individual human activity.
In the Modern era further development of social production forms the approach to the time as a physical
quantity to be accurately measured. There was made the first step towards the concept of absolute time,
which exists without regard to whatever events and flows uniformly in any arbitrarily chosen system of reference. Time is separated from the duration of certain processes and is declared as an independent quantity.
Thus, it expressed the need to overcome the limitations of the human to conquest previously unattainable
things: the speed of movement in space and time. It was the very beginning of the age of industrial revolution, when within a comparatively short period of time mankind gets new tools — machines that allow performing within a minute the work that used to take hours or days. The philosophy of Kant initiated to consolidate theoretically this person's ability to use time as a prior condition to overcome the dependence of our
knowledge of things «as themselves», i.e. obeying its own time rules. «So, the time is only a subjective condition of our (human) visual representation (which always exists in sensual form, i.e. because we are affected
by the subjects) and it is nothing on its own, outside the subject... It is the transcendental perfection of time,
according to which it does not exist, apart from the subjective conditions of sensuous and visual representation...» [18; 59]. An important contribution to the conceptualization of time was added by the philosophical
and historical theories, and sociological ideas and achievements of the entire corpus of the natural sciences.
The main result of time concept development in the middle of the XIX century should be recognized by the
emerging possibility to solve the problem of time by means of scientific analysis oriented on practical time
accounting in diverse human activities. Properties of objective time of natural processes, studied by natural
science, form the foundation of their predictability. Time of culture and history of social-humanitarian
knowledge of society become the conditions to develop public awareness and forecast social and historical
processes. Psycho-physical and psychological forms of subjective time of the individual are the origins of the
epistemological, artistic and everyday notions of consciousness. But what is the ultimate goal of all of these
studies? We think that they expressed the desire of humanity, not only to feel, experience and fix the time,
but also to influence it in various ways: «to save» time, «to overtake» time and «to win» time. When the time
is not used and is not mastered in activity, it is lost and wasted. In «The fairy-tale about lost time» by
E.Schwartz the evil wizards steal the time of children who are late for the lessons, get behind the school curriculum and miss the school. However, the possibility of negligent children to transform into old people becomes a reality not due to evil wizards, but due to the inexorable social demand: «the man who wastes his
time does not notice how he gets older». To delay the aging process is possible only through the active efforts of human to master the time in activity.
Marx, analyzing the development trends of productive forces in capitalist society where technological
progress reaches unprecedented force, regarded the man as a main productive force of society. The labor in
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the sphere of material production, according to Marx, is the initial basis and determinant factor in overall
development of personality. And one of the most important conditions for a real implementation of the process of overall development of the individual becomes free time. Considering the free time in the light of the
categories of freedom and necessity, Marx revealed the dialectical relationship between work and free time,
determinacy of the second by the first one. First of all, the intensity of working time determines the quantitative increase of free time. Therefore, the more productive the labor becomes the longer free time is. In turn,
the more intensively the free time is used for training, study and common development the more productive
the labor is and the shorter the required working time is. Thus, the saving of working time is equivalent to an
increase of free time which contributes to the full development of the individual and becomes the greatest
productive force itself.
Finally, working time will change its character: shortens its duration, becomes creative and will be
based on the individual characteristics of an employee. And when the social regime reaches such a level of
development where the development of human personality becomes a goal in itself, then not working but
free time will be the criterion to determine the real wealth of society. The development of individuality of
employee, his intellectual level and the degree of mastering the latest technologies in production are the
measure of public wealth, that is why the rational use of free time is necessary [19; 217].
However, in a society which has failed to create the conditions for rational use of free time by all members, free time, affecting the productivity of labor, on the one hand, leads to an increase in the surplus value
that is used only to increase the free time and the development of personal capacities of representatives of the
ruling class, on the other hand, helps to reduce the number of employees in production and increases unemployment in the labor market, transforms the workers into the «one-dimensional man» (H.Marcuse).
Admitting the human factor as a determinant condition for social activity, which in the modern world
tries to provide everyone more freedom of action, greater efficiency, admitting the increasing intensification
of social life, we agree with the need for a new style of time management in society. Why do we need to
know various forms of time and the abilities to combine the rhythms of different levels of the being? The
objective of society becomes a development of such a culture of time, due to which human activity would act
as the organizing principle of multiple time rhythms. Human activity is possible only in social being; the existence of man and his individual subjective time have no total autonomy from the outside world. Therefore,
within his transforming activity, the person not only evaluates its temporal aspect, but also realizes his efforts
on the development of time. Low culture of time manifests itself in the absence of incentives for the person
to create a desired future. Time as a forming beginning of human consciousness determines the attitude towards life plans, assessment of development prospects of individuality in the social system. The result of
such assessment emotionally experienced as an optimistic or a pessimistic forecast, which directly determines the activity of a man. The man is able to master time in activities but only if he admits the time as his
own good. The responsible attitude to the social time is formed with awareness of compliance of his activities to social and historical time scale. Aspiration of person to the desired future for himself and the desired
future for the society match in case when the time becomes the factor of personality self-realization, fundamental goals of his life, but will not be a simple chronology, ordering everyday life.
Ideally, society should provide all its members time for development and self-realization, but in reality
each person expresses himself in the way that he is able to open in time much more than the representation of
him as a universal and indifferent to human life concrete mechanism. It is necessary to point out the question
about human efforts «in social (strange) space... to find his (human) time» [2; 181]. Human consciousness
from the early childhood should be filled with time images where the events of the distant history and projected ideals of the future are involved within an independent activity into the sphere of personal needs, interests and believes. «Love for the paternal graves» (A.S.Pushkin) and «Love for the future» (F.Nietzsche)
will display a person from the ordinary and determine the existence of man as a creator of culture and history. The «break of time» for the person is time of the closest relationship to the world where a person breaks
into the desires and is lost in everyday life. It is also dangerous to human the appliances that accelerate the
pace of our activities and require an incredible activity, from which he is unable to recover. Not a single
moment of life becomes a self-valuable, being a necessary condition and algorithm for the next moment. The
human is requested not only creative, free and responsible decision-making, but the compliance with functional responsibilities in accordance with the faceless «quality standards».
Therefore, our thesis about mastering the time in activity from the standpoint of social and philosophical analysis was divided into several options, each of which needs more careful thought. But the general
idea, offered by us, is as follows. The ever-increasing pace of human activity makes us think of a conscious
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coordination of different temporal rhythms: space, biosphere, social and personal; of the involvement of individual time experience in large-scale temporal levels as a condition for the development of a conscious
attitude of a man to his work. It is necessary to organize your own time to raise the level of social organization in time. To demand from social relationships careful handling with the time of each person from the
moment of his birth and early socialization. To achieve in social practice that height of human relations,
where without forcing a person to submit to a uniform course of abstract time, we can trust him to spend time
as he (human) thinks fit, thus encouraging the creative nature of activity and maintaining a conscious responsibility for performed work.
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П.П.Солощенко, С.Г.Караконисова

Əрекеттік көзқарас тұрғысынан уақыт
философиялық рефлексияның пəні ретінде
Мақалада адам қызметі мен санасының уақытпен өзара байланысы қарастырылды. Авторлар уақыт
философиялық категориясының негізгі қалыптасу кезеңдеріне əлеуметтік-философиялық талдау
жүргізді. Бұл талдаудың нəтижелері əр түрлі уақыт ырғақтарының — ғарыштық, биосфералық,
əлеуметтік, тұлғалық — саналы келісімділігі туралы сұрақты қоюға жəне қоғамдағы уақытты
меңгерудегі жаңа мəдениетінің қалыптасу келешектерін анықтауға мүмкіндік береді.

П.П.Солощенко, С.Г.Караконисова

Время как предмет философской рефлексии
в контексте деятельностного подхода
В статье рассматривается проблема взаимосвязи времени с деятельностью и сознанием человека.
Авторы проводят социально-философский анализ основных этапов становления философской
категории времени. Результаты этого анализа позволяют поставить вопрос о сознательном
согласовании различных временных ритмов — космического, биосферного, социального, личностного
— и определить перспективы формирования в обществе новой культуры освоения времени.
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Актуальные направления исследований проблем
межкультурной коммуникации
За последние полвека наблюдается исключительно рост научного интереса к проблемам межкультурного взаимодействия. В статье рассматривается проблема межкультурной коммуникации, выделен ее
исторический аспект. Приведены примеры экспериментальных исследований по данной проблематике. Авторами отмечены некоторые механизмы межкультурной коммуникации. Подробно описаны такие из них, как этническая и культурная идентичность, этноцентризм, этнические стереотипы. Выводы авторов касаются актуальности и важности изучения особенностей межэтнического взаимодействия.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межэтническое взаимодействие, межкультурные
взаимодействия, этническая идентичность, культурная идентичность, этнические стереотипы, этнос,
этноконтактные ситуации, этнические группы.

В демократическом государстве, в котором законодательно закреплены свободы, права личности
и обязанности его членов, идеология выполняет функцию движущей силы социальных интересов,
способствуя реализации общественных и личных целей. Одним из основных общечеловеческих
принципов, на которых основана идеология современного демократического правового государства,
является уважение к представителям различных национальностей, их культуре и национальным ценностям.
Как это ни прискорбно, но и в новом тысячелетии мы являемся свидетелями многочисленных
этнических конфликтов, экстремистских действий, подъема националистических настроений. Несомненно, эти проблемы требуют научного осмысления, а также изучения ценностно-нормативных
систем культуры каждого народа, координирующих межкультурные взаимодействия как отдельных
индивидов, так и народов в целом.
За последние полвека наблюдается исключительно рост научного интереса к проблемам межкультурного взаимодействия. Этот интерес привел к появлению новой науки — межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация возникла в США благодаря практическим интересам политиков и бизнесменов. Как известно, после Второй мировой войны активно начала расширяться
сфера влияния американской политики, экономики и культуры. У многих государственных деятелей,
бизнесменов очень часто начали возникать проблемы при установлении практических контактов с
представителями других культур [1]. В истории известно немало случаев, когда это приводило к конфликтам, взаимной неприязни. Не спасало даже совершенное знание языков. В связи с этим постепенно складывалось осознание необходимости изучения не только языков, но и культур других народов, их обычаев, традиций, норм поведения.
В Европе развитие исследований межкультурной коммуникации происходило несколько позднее, чем в США. Однако формирование европейского сообщества открыло межгосударственные границы для свободного перемещения людей, капиталов и товаров. Это привело к тому, что крупные
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города Европы стали менять свой облик благодаря проявлению представителей разных культур. Таким образом, сама жизнь актуализировала проблему взаимного общения носителей разных культур.
На этом фоне постепенно формировался интерес ученых к проблеме межкультурного общения.
Основная часть зарубежных исследований по проблеме межкультурной коммуникации выполнена в контексте изучения этнических предубеждений и предрассудков. В современных американских исследованиях (Tenenbaum, Harriet R., Ruck, Martin D., 2007) среди педагогов выявляются больше положительных ожиданий от учеников европейского происхождения, чем от выходцев из Латинской Америки или афро-американцев [2]. Между тем французские ученые из университета Нотр-Дам
(Daniel J.Myers, Alexander J.Buoye, Janet Mcdermott, Douglas E.Strickler, Roger G.Ryman, 2000) на основе формирующего эксперимента доказали, что увеличение знаний об элементах культуры других
этнических групп положительно отражается на развитии навыков межкультурной коммуникации [3].
Сегодня в Казахстане очень многое делается для сохранения стабильности и единства в обществе, и немалая заслуга в этом принадлежит Президенту РК. Созданная Президентом 20 лет назад Ассамблея народа Казахстана определила возможность и необходимость изучения родных языков, возобновления традиций, обычаев [4].
Психологические исследования межэтнических проблем обосновывают раскрытие механизмов
межэтнических отношений, таких как этническая идентичность, культурная идентичность, культурные ценности, толерантность, этническая адаптация и т.д. Основным процессом межэтнических отношений является межэтническая коммуникация.
Культурные последствия расширяющихся контактов между представителями разных стран и
культур выражаются, среди прочего, и в постепенном стирании культурной самобытности. Особенно
это очевидно для молодежной культуры — все носят одинакового фасона джинсы, слушают одну и
ту же музыку, поклоняются одним и тем же идолам — «звездам» спорта, кино, эстрады. Однако со
стороны более старших поколений естественной реакцией на этот процесс стало стремление сохранить особенности и отличия своей культуры. Поэтому сегодня в межкультурной коммуникации особую актуальность имеет проблема культурной идентичности, т.е. принадлежности человека к той или
иной культуре.
Культурная идентичность оказывает определяющее влияние на процесс межкультурной коммуникации. Она предполагает совокупность определенных устойчивых качеств, благодаря которым те
или иные культурные явления или люди вызывают у нас чувство симпатии или антипатии. В зависимости от этого мы выбираем соответствующий тип, манеру и форму общения с ними.
Интенсивное развитие межкультурных контактов делает актуальной проблему не только культурной, но и этнической идентичности. Это вызвано целым рядом причин. Во-первых, в современных
условиях, как и раньше, культурные формы жизнедеятельности с необходимостью предполагают
принадлежность человека не только к какой-либо социокультурной группе, но и к этнической общности.
Во-вторых, следствием бурных и разносторонних культурных контактов становится ощущение
нестабильности окружающего мира.
В-третьих, закономерностью развития любой культуры всегда была преемственность в передаче
и сохранении ее ценностей, так как человечеству необходимо самовоспроизводиться и саморегулироваться. Содержание этнической идентичности составляют разного рода этносоциальные представления, разделяемые в той или иной степени членами данной этнической группы.
Этническая идентичность — это не только принятие определенных групповых представлений,
готовность к сходному образу мыслей и разделяемые этнические чувства, она также означает построение системы отношений и действий в различных межэтнических контактах. С ее помощью человек определяет свое место в полиэтническом обществе и усваивает способы поведения внутри и
вне своей группы.
В процессах межкультурной коммуникации взаимодействуют «привычная» нормативноценностная система собственной культуры и «непривычная», чаще всего непонятная нормативноценностная система чужой культуры. При этом большинству людей свойственны восприятие и оценивание явлений незнакомой окружающей действительности с позиции «своей» этнической общности, рассматриваемой в качестве эталона (эталонным может считаться все, что угодно: религия, язык,
литература, пища, одежда, поведение и т.д.). Этот феномен давно известен в социальных и этнологических исследованиях как явление этноцентризма — «предпочтения своей этнической группы» [5],
— или пример внутригруппового фаворитизма.
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Сущность этноцентризма как общественно-психологического явления также сводится к наличию
совокупности массовых иррациональных положительных представлений о собственной культуре как
о некоемом «ядре», вокруг которого группируются другие этнические общности [5; 119].
Понятие «этноцентризм» было впервые введено в науку в 1883 г. австрийским социологом
И.Гумпловичем. Далее оно разрабатывалось американским социологом Д.Самнером, по мнению которого, этноцентризм — это такое «видение вещей, при котором своя группа оказывается в центре
всего, а все другие соизмеряются с ней или оцениваются со ссылкой на нее».
Социокультурные изменения, протекающие в современном мире, отражают глубинную трансформацию, происходящую в самой структуре общественного бытия. Данная трансформация рассматривается как своего рода выход из того сложного состояния, в котором находится современное общество. Это связано с тем, что одними из основных характеристик нашего времени являются: формирование единого информационного пространства, взаимопроникновение культур и процессы глобализации.
Решение этих проблем не может осуществляться вне развития и углубления коммуникативных
процессов между культурами и осознания формирования нового социокультурного пространства и
новой личности, что обусловливает необходимость теоретического осмысления процессов межкультурной коммуникации.
Пространство мегаобщества требует от индивида адекватной реакции на новые социальные условия, именно поэтому вопрос интерпретации межкультурных различий как одной из функциональных особенностей процесса глобализации представляет особый интерес для исследователей различных научных направлений.
Немалое количество современных исследований направлено на выявление психологических последствий опыта межкультурного контакта, Так, например, у японских детей в возрасте от 6 до 18
лет, вернувшихся из-за границы, был обнаружен более негативный образ Японии и ее народа, чем у
их соучеников, не имевших опыта пребывания за рубежом [6].
В целом ряде исследований были выявлены межкультурные различия в особенностях коммуникативной активности. Например, отмечается, что в дискуссиях американцы предпочитают высказываться ясно и четко и стремятся в первую очередь выдвинуть основной аргумент, чтобы вызвать у
оппонентов желание услышать остальную информацию [7]. Между тем высокая зависимость коммуникации от контекста, присущая многим восточным культурам, проявляется в расплывчатости и неконкретности речи, изобилии некатегоричных форм высказывания, слов типа «может быть», «вероятно» и т.п. Так, японцам соблюдать вежливость и сохранять гармонию межличностных отношений
помогает сам строй родного языка, в котором глагол стоит в конце фразы: говорящий, увидевший
реакцию на свои первые слова, имеет возможность смягчить фразу или даже полностью изменить ее
первоначальный смысл [5; 128].
Отдельное внимание исследователей направлено на изучение межкультурных различий в невербальной, особенно проксемической (связанной с физическим расстоянием между общающимися
людьми), стороне коммуникации. Так, нормы приближения к человеку во многих других культурах
сильно отличаются от американских. Высокая потребность в тесном контакте при общении характерна для культур Латинской Америки, арабских стран и Южной Европы, а низкая, хотя и в разной степени, кроме культуры США, отличает культуры Дальнего Востока, Центральной и Юго-Восточной
Азии и Северной Европы. В исследовании студентов из разных стран самая большая дистанция была
выявлена у жителей Северной Европы, самая короткая — у арабов, высококонтактными оказались
также южноевропейцы и латиноамериканцы [7; 117].
В рамках задач этнической психологии, среди которых на современном этапе выделяют такие,
как исследование социально-психологических проблем межэтнического взаимодействия, изучение
особенностей формирования и актуализации этнической идентичности на индивидуальноличностном уровне, создание и апробирование программ и методов социально-психологического
тренинга успешного межкультурного взаимодействия [8], особую значимость приобретает исследование роли этнических стереотипов в процессе формирования позитивной этнической идентичности,
а также изучение влияния стереотипных представлений на успешность адаптации мигрантов к новому культурному окружению [8].
Круг проблем, стоящих перед этническим психологом, и выбор методов их разрешения поистине необозрим. Но главным принципом, по-видимому, должно являться глубокое и беспристрастное
изучение особенностей этнических групп и социально-психологических механизмов межэтнического
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взаимодействия с целью поиска путей для наиболее адекватного восприятия других народов и общения с ними в духе терпимости и взаимоуважения.
Одной из глобальных проблем исследования этнической психологии в вопросе межэтнической
коммуникации является этноцентризм.
Этноцентризм представляет собой психологическую установку воспринимать и оценивать другие культуры и поведение их представителей через призму своей культуры. Чаще всего этноцентризм
подразумевает, что собственная культура превосходит другие культуры, и в этом случае она расценивается как единственно правильная, превосходящая все другие, которые, таким образом, недооцениваются. Все, что отклоняется от норм, обычаев, системы ценностей, привычек, типов поведения собственной культуры, считается низкопробным и классифицируется как неполноценное по отношению
к своему.
М.Бруэр и Д.Кэмпбелл выделили основные показатели этноцентризма:
• восприятие элементов своей культуры как «естественных» и «правильных», а элементов других культур — как «неестественных» и «неправильных»;
• рассмотрение обычаев своей группы в качестве универсальных;
• оценка норм, ролей и ценностей своей группы как неоспоримо правильных;
• представление о том, что для человека естественно сотрудничать с членами своей группы, оказывать им помощь, предпочитать свою группу, гордиться ею, не доверять членам других групп даже
враждовать с ними (см. Brewer, Campbell, 1976) [9; 236].
Большинство культурных антропологов сходятся во мнении, что этноцентризм в той или иной
степени свойствен любой культуре. Во многих из них принято считать, что смотреть на мир через
призму своей культуры является естественным, и это имеет как положительные, так и отрицательные
моменты. Положительное заключается в том, что этноцентризм позволяет бессознательно отделить
носителей чужой культуры от своей, одну этнокультурную группу от другой. Негативная ее сторона
состоит в сознательном стремлении изолировать одних людей от других, сформировать уничижительное отношение одной культуры по отношению к другой.
Совершенно очевидно, что каждый этнос в процессе своей жизнедеятельности на определенной
территории в конкретных социально-экономических и исторических условиях вырабатывает свой
уникальный стереотип поведения, который «поставляет» членам этноса общепринятые модели поведения в тех или иных стандартных ситуациях. В данном контексте «стереотип» означает не столько
представление о другом этносе, сколько устойчивые, регулярно повторяемые элементы образа жизни,
которые хотя и обладают известной социальной значимостью, однако не носят «событийного характера и не осознаются носителями поведения как «поступки» [10]. Как утверждают С.А.Арутюнов и
Н.Н.Чебоксаров, этнические различия проявляются в том, как люди одеваются, как едят, в их излюбленных позах стояния или сидения [11]. В разных этнических культурах одним и тем же действиям
может придаваться различное значение или одно и то же содержание может находить различное выражение в поступках. Стереотипные представления как раз и формируются при попытке интерпретировать поведение представителя другого этноса, которое обычно осуществляется с точки зрения особенностей своей собственной культуры.
Особенность этнического стереотипа как социально-психологического феномена определяет и
набор выполняемых им функций. Г.Таджфел выделяет две функции стереотипа на индивидуальном и
две — на групповом уровне. К индивидуальному уровню относятся когнитивная (схематизация, упрощение) и ценностно-защитная (создание и сохранение положительного «Я-образа») функции, к социальному уровню — идеологизирующая (формирование и сохранение групповой идеологии, объясняющей и оправдывающий поведение группы) и идентифицирующая (создание и сохранение положительного группового «Мы-образа») [8; 37].
Как уже отмечалось, стереотипы служат для упрощения межэтнической дифференциации и
«экономии» восприятия в этноконтактных ситуациях. Их роль также заключается в объяснении–
оправдании (с позиции интересов собственной группы) отношений между этническими группами,
конкретной этноконтактной ситуации или собственного поведения по отношению к членам иноэтнических групп. Вместе с тем этнический стереотип отражает стремление людей к сохранению и укреплению позитивной этнокультурной идентичности, играя важную роль фактора консолидации и фиксации этнической группы. Как отмечает Г.У.Солдатова, этнические стереотипы — это когнитивные
инструменты поддержания оптимальной проницаемости этнических границ. Оптимальность состоит
в том, что плотность этнических границ, а с одной стороны, должна быть не меньше, чем это требу56
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ется для сохранения группы как самостоятельного и целостного этнокультурного образования, с другой — не больше, чем это необходимо для непрекращающегося взаимодействия между разными народами [1; 207]. Важно отметить, что в условиях роста межэтнической напряженности функции этнических стереотипов по защите позитивной этнической идентичности гипертрофируются. Они
трансформируются и делают этнические границы более плотными.
Рассмотренные нами аспекты изучения межкультурной коммуникации, этнических стереотипов
далеко не исчерпывают всего разнообразия подходов и методов исследования этой области социальной психологии.
Множественность точек зрения на содержание, своеобразие и роль этнических детерминант восприятия и обилие работ, посвященных этому вопросу, лишний раз демонстрируют актуальность и
важность изучения особенностей межэтнического восприятия. Характер межнациональных отношений на современном этапе, нарастание процессов дезинтеграции при одновременном стремлении человечества к объединению предъявляют свои требования к выбору тем и методов социальной психологии.
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Б.А.Амирова, Н.С.Cафаев

Мəдениаралық коммуникация мəселесін зерттеудегі өзекті бағыттар
Мақалада мəдениаралық коммуникация мəселесі қарастырылды. Соңғы жарты ғасырда мəдениаралық
əрекеттесу мəселесіне ғылыми қызығушылық артуда. Мəдениаралық коммуникацияның тарихи
аспектісі қарастырылып, эксперименталды зерттеудің мысалдары келтірілген. Сонымен бірге
этникалық жəне мəдени біртектілену, этноцентризм, этникалық таптаурындар сияқты тетіктерге
толық сипаттама берілген. Авторлардың қорытындылары этносаралық өзара əрекеттесудің
ерекшеліктерін зерттеу маңыздылығы мен өзектілігіне қатысты.
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B.A.Amirova, N.S.Safayev

Аctual directions of researches of problems cross-cultural communication
In article the problem of cross-cultural communication is considered. Growth of scientific interest in
problems of cross-cultural interaction is for the last half a century observed only. The historical aspect of
cross-cultural communication is also considered, examples of pilot studies on this perspective are given. In
article some mechanisms of cross-cultural communication are considered. Such mechanisms as ethnic and
cultural identity, ethnocentrism, ethnic stereotypes are in detail described. Conclusions of authors concern
relevance and importance of studying of features of interethnic interaction.
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Studying of features of life scenarios among the first-year students:
gender aspect
The article deals with the features of development of life in the period of adolescence. In the article the content of the concepts «life scenario», «subject» and «conflict» has been revealed, and the short characteristic of
adolescence has been given. The urgency of the research has been proved. The characteristic of selection and
procedure of research have been submitted. The main themes, positions and requirements, their connection
with conflicts and affirmations have been described; distinctions in life scenarios of young men and girls are
specified. The contents of life scenarios, main themes, dominating demands and positions have been defined,
specificity of relationship with partners has been revealed. The most significant affirmations for interaction in
the social, family and professional sphere have been described. The results of our research have shown gender differences in life scenarios of the young men and girls, distinctions in the time transpective.
Key words: adolescence, personal subject, social subject, family subject, intimate subject, professional subject, demands, internal conflict, external conflict, passive position, effective position, impulsive position, contemplative position, life scenario.

Psychology has long been interested in the question of degree of consciousness of human life. Nowadays identification and correction of problems of life scenario are urgent. It is caused by the change in culture, change in traditional social roles and various family problems. Definition of influence of parents on life
scenarios of children is also an actual direction of research in the current cultural and historical stage.
Every person in the childhood, typically unconsciously, thinks of the future life, life purposes, requirements and affirmations. The routine behavior of a person is defined by his or her mind, and a person can only
make plans for the future, for example, what his or her spouse will be like, how many children will be in
their family, etc.
It was A.Adler who started talking about life scenario rather clearly, from the psychological point of
view. He considered that the ratio between two main personal strengths — social interest and pursuit of superiority, defined the lifestyle of a person, his world view and world perception [1; 198].
Later, Eric Berne started developing this direction; in his early works he defined life scenario as «the
unconscious life plan». After, he gave more complete definition: «The plan of life is formed in the childhood, supported by parents, comes true in the course of events and reaches peak at a choice of a way». The
scenario is what a person in the childhood plans to do in the future. The scenario is a gradually developed life
plan formed in the early childhood generally under the parents’ influence [2; 201].
Adolescence is interesting for our research because in this age the life scenario actively starts to appear,
the time comes for its realization. Young men and girls have a real opportunity to build their own relations
with partners; their relationship with parents is transformed; they start entering the professional activity.
For studying this matter we conducted a pilot research among 10 people (5 young men and 5 girls) at
the age of 17 years old. To achieve the goal, we used Thematic Apperception Test of Henry A.Murray. Our
respondents were shown 20 black-and-white images which they had to describe, following the offered instruction. After respondents made stories, we analyzed the received results by means of the content analysis,
allocating as basic components the following criteria: subject, requirement, character, conflict, character’s
position, description of a character [3; 38].
Subject is an area of activity, a party in the relations with the world which is reflected in the story.
1. Personal subject — character’s actions and feelings, connected with his or her personal position in
life, the attitude towards themselves, definition of own opportunities and future perspectives.
2. Intimate subject — the relations between lovers or between spouses, love relations of any kind excluding any sexual relations and sexual experiences which are allocated in a separate subject.
3. Sexual subject — the description of either sexual relations, or sexual experiences of some characters.
4. Family subject — the relations between children and parents, and between other relatives in the context of family relations. The basis for assertion of family subject is not attributing family roles to characters,
Серия «История. Философия». № 4(80)/2015
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for example, mother and daughter (which is insufficiently), but the events between them which can relate to
the family sphere, or some other area of the relations.
5. Professional subject — the relations between colleagues, schoolmates in work or study, the character’s attitude to work or study. It is not enough to name here the office status of characters. What important is
the contents of the described events.
6. Social subject — the human relations which are not reduced to the five previous subjects. Here, in
particular, we speak about random contacts between people in public places, problems of material security,
poverty and wealth, attitude to the authorities and social institutes [4; 311].
Demands directly reflect both emotional and behavioural aspects of interaction with people around.
H.Murray defined 20 basic demands. In our research the following demands were shown (тable).
Table
Definition of demands according to H.Murray
№

Name

1

Humiliation

2

Achievement

3

Affiliation

4

Aggression

5

Autonomy

6

Overcoming difficulties

7

Obedience

8

Self-justification

9

Domination

10
11

Demonstration
Avoidance of danger

12

Avoidance of failure

13
14

Care
Order

15

Game

16
17
18

Rejection
Sensibility
Search for help

Explanation
To concede, accept punishment, apologize, repent, to be humiliated. Masochism.
To overcome circumstances, show strength and opportunities, do something
difficult well and quickly.
Search of friendly relations, communication with others, social cooperation,
love, accession to a group.
To do someone harm or to insult someone. To kill, humiliate, cause damage,
to accuse, deride someone. Severe punishment, sadism.
To resist influence or coercion. To subvert authority, to look for freedom in
a new place, to strive for independence.
To overcome failures and defeats through new efforts. To choose the most
difficult tasks. To defend honour and pride.
To respect the highest authority, to submit to him/her voluntarily. To help
the leader, to serve him with pleasure.
To protect oneself from accusations and humiliation, to justify one’s actions.
To offer explanations. To resist checkouts.
To influence others, to command them. To convince, forbid, dictate. To direct. To limit. To organize the behaviour of a group.
To draw attention to oneself, to surprise, admire, frighten, shock.
Evasion from a threat from the outside, danger; fight against hostile forces
of environment.
Avoidance of failure, shame, humiliation, exposure of oneself in a humorous
situation. Refusal to do something above the opportunities.
To care, help, protect the helpless. To express sympathy. To nurse the child.
To organize, order, to keep something in order and cleanness, to be punctual
and accurate.
To have a rest, good time, to be amused, look for a variety, to play games, to
joke, laugh, rejoice. To avoid serious problems.
To ignore someone, to reject, look down, separate. Discrimination.
Any sensual pleasures.
Search for help, support or sympathy. Request for help or indulgence. Dependence, attachment to a protecting parent.

Character is the most interesting person for the narrator, whose point of view is accepted by him,
whose feelings and motives are represented most intimately. The character, as a rule, is similar to the narrator in gender, age and social status; he shares some of his feelings and purposes.
Conflicts are divided on external and internal. External conflicts are the conflicts between the character’s demands and purposes on the one hand, and external barriers i.e. external circumstances or interests of
other characters, on the other. The internal conflicts are the conflicts between the character’s demands on the
one hand, and his internal barriers, on the other.
Character’s position — there are four types of position — active, impulsive, contemplate and passive.
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Active position is characterized by activity and purpose; such person realizes the course of his/her life,
is capable to take an active position toward it and control it.
Impulsive position is characterized by activity and lack of consciousness; such person tries to control
his/her, but is not able to fully comprehend it. Life control takes the form of the chaotic and impulsive decisions and changes which aren't connected by uniform logic and life purpose.
Contemplate position is characterized by consciousness and lack of activity. Such person realizes the
events of his/her life as something separate from «Self», but this person isn't able to influence them because
of his/her conviction in impossibility to do it (an external locus of control), or neurotic uncertainty in himself, his/her forces and opportunities.
Passive position is a lack of consciousness and activity toward one’s life, a complete passive obedience
to circumstances, acceptance of everything that occurs as inevitable and uncontrollable [5; 202].
After carrying out the research and processing of the received results, we managed to find features of
designing life scenarios among young men and girls.
In our selection of young men we discovered the violation of time transpective. The young men in their
stories didn't speak about the period of childhood at all, the description begins from adolescence.
The young men under research identified themselves in their real state with teenagers, adolescents,
young men.
In a farther time transpective, the young men considered themselves as people with a certain force, trying on a role of «soldier», «Neanderthal man», athlete, thus describing the character as suppressed, sly, feeling discomfort and a certain oppression, hopelessness, need of subordination, but at the same time the person
was characterized by them as a cheerful, sincere, with a good sense of humour. Similar ambivalence and inconsistency in the description of characters can indicate the strained and disturbing perception by young men
of more adult age period.
The basis of young men’s life scenario was formed by personal subject (perception of oneself in the
past, present and future). Such demands as achievement, humiliation, overcoming difficulties, autonomy and
aggression prevail in the personal subject of our young men’s life scenario. Thus the position of the described men is rather active, which shows the connection with demands.
The woman’s position is described as active; they have such demands as humiliation, affiliation and
search for help.
The second important position among young men is given to social subject (relationship in society),
here they act as «soldiers», «fighters», «workers», «friends» and simply «friends». Furthermore, they need
close relations, it is important to feel support in any situation, they appreciate the loyalty of friends.
The men's position is described as active, however, the women who are present in the social subject also take active position.
Achievement, aggression and rejection prevail among men’s demands. Women, according to young
men, need affiliation and achievement in social subject.
In the intimate sphere the man sees himself, first of all, as a husband, describing character as weakwilled, «henpecked husband», at the same time angry, and busy, saying «now time for women».
Here the need for an affiliation, which is the leading demand of female partner, comes out on top. Also
there is an aggression, perhaps as a response to woman’s attempts to dominate. The man seeks for achievement and domination. The need for humiliation is also expressed.
The conflicts in intimate subject are mostly external, the man prefers to escape from them into alcoholic
intoxication or to wait until it resolves by itself.
The character takes an active position, the woman in intimate subject also takes active position.
In the description of a woman such epithets as individual, authoritative, demanding, silly, light-minded,
also she can be heart-broken, feel grief, melancholy and jealous.
In family subject the young men, obviously identifying themselves with children, note an offense on
parents, difficult childhood, describe the character as disturbing, suppressed, the victim of circumstances.
The child’s main demand is autonomy, also there is achievement, affiliation, search for help and overcoming difficulties is equally important. Here the child takes active position.
In the stories the mother can be surprised, shocked, angry, she can worry, be touched, poke the nose into other people's affairs, teach people to live. She doesn't want to let her children go. The mother shows the
need for domination, care, aggression and affiliation. The mother’s position is active. The father appears less
often in the stories. He is described as strict, mocking, cheerful, hardworking, at the same time he is reСерия «История. Философия». № 4(80)/2015
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served, wants to protect his child from problems. The father has a demand in domination and care, his positions are impulsive and active.
In the analysis of life scenarios of girls the following results were found.
In personal subject the girls have more detailed time transpective (the characters boys, girls, teenage
girls, women and men are present). The leading demand is affiliation, there are both internal and external
conflicts, their position is active. From the point of view of characters description in girls’ life scenarios, the
characters were described as sad, lonely, closed and shy. The girls (an actual age state) are characterized as
strong, successful, proud, oppressed, broken and vulnerable. Women are happy with their lives, pacified,
beautiful, dreamy, or angry, lonely, worthless. For men’s characters the main demand is humiliation as an
ability to concede, accept punishment and apologize. They take passive position. From the point of view of
the description, the men’s characters were described as gloomy, angry, stubborn, strong, ruthless and lonely.
In intimate subject the husband and the wife are the main characters. The wife’s main demands are affiliation and care; the husband’s main demands are affiliation and achievement. Both spouses have active
position.
According to the description the woman having the partner is characterized as kind, sincere, confident,
beautiful and diligent. As soon as her relationship with her partner get worse (they enter the open conflicts),
she becomes sad, offended and greedy.
The man who is described as the faithful partner is characterized as strong, kind, clever, sincerely loving. As soon as there are situations of adultery, the man is transformed to an angry, cowardly and impulsive
timeserver.
Thus, we can note that girls have expectations that the relations with their partners will be based on mutual liking; their care of the man will also become a basis of their relations. They expect the masculine model
of behavior from the man — achievement. They think that relations between lovers have to be harmonious,
that is there must not be any conflicts between partners.
As a result of this subject, we can note that the main female needs for an affiliation persist. As in the
previous subject, the girl have the affirmation on care of those people in society to whom they take a liking;
still they need to preserve their own borders as an autonomy. The tendency to conscious and active behavior
(active position) remains. But descriptive characteristics of girls change. They become successful, proud,
competitive, envious and lonely.
The young men’s demands also change, achievement and aggression become leading demands, active
position also remains, but from the point of view of the description, the man starts bearing threat, he is aggressive, malicious, likes to order.
Family subject describes the interaction between children and parents, and also between other relatives
in the context of family relations.
In this subject there also were children and parents. The children are characterized by autonomy,
achievement search for help, humiliation and demonstration. The most expressed positions for them are active and passive (lack of consciousness and acceptance of all events as inevitable). Children were described
as vulnerable, diligent, sad; that they cannot resist the influence of parents and do not receive enough attention from them.
Characters-parents were divided into the mother and the father. The mother’s demands are affiliation
and care, for the father’s the most typical demands are affiliation and domination. The mothers were characterized by active and passive position, the father’s position is impulsive (such person tries to control his life,
but he is not able to fully comprehend it; life control takes the character of chaotic and impulsive decisions
and changes which aren't connected by logic and life purpose). The mothers were described as kind, happy,
quiet, hyper caring, ready to offer life for the sake of their family. The fathers were characterized as anxious.
By the results of this subject it should be noted that our examinees have affirmations on the full family
in which the child is overprotected, tries to resist parents and feels a lack of sincere love.
The analysis of the received results gave us the following conclusions:
1. The girls have more detailed time transpective (perception of oneself in the past, present and future).
In life scenarios of girls such characters as girls, teenage girls, women and men are present in personal subject.
In our selection we have noticed this feature: young men do not have a complete picture in the time
transpective, i.e. the description begins with teenage age, missing the childhood period.
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2. Personal subject is the basis of the life scenario of both girls and young men, but subsequent hierarchy changes: the girls have intimate, social and family subject. The young men have social, intimate, family
and professional subject.
This indicates that for girls the inner referent surrounding is important, but for young men a wide range
of communication in the social sphere is important.
3. Presence of professional subject in life scenario of young men indicates the importance selfrealization in profession, building the career.
The life scenarios of the girls didn’t have professional subject.
4. In social subject the man who isn't causing liking and affiliation was perceived as a threat and competitor. The women characters practically did not appear in the young men’s subject.
5. Internal and external conflicts in personal subject of both girls and young men in life scenario can indicate the imbalance of the motivational sphere: motives of achievement and avoiding failure are equally
expressed and depend on definite situations.
6. The number of the conflicts among girls is sharply decreases when they get older, but the number of
the external conflicts among young men increases.
7. The main need for life scenarios of girls is the affiliative demand irrespective of a scenario subject.
The young men’s leading demands are achievement and autonomy, and only in intimate subject the
main demand is affiliation.
8. In intimate subject both young men and girls perceive themselves through a prism of spouses (the
husband and the wife), but not through a prism of lovers. It can indicate the importance of serious relations
(love which leads to creation of a family).
9. In life scenario of the girls there is an affirmation that men is a threat (they were described as
gloomy, angry, stubborn, strong, ruthless, lonely). Thus they take passive position, and their main demand is
humiliation as an ability to concede, accept punishment and to apologize. In intimate subject as soon as the
man starts causing sympathy, the woman expects from him active manifestations (active position) and
achievements of results (to show the force and opportunities, to do something difficult well and quickly).
In intimate subject the young men have the affirmation that the woman is authoritative, demanding exacting, individual; she has mercenary ends; she can be demonstratively angry, sometimes thoughtless, silly
and jealous.
10. In family subject the girls have the affirmation on a full family where the child is overprotected, he
or she tries to resist parents and feels a lack of sincere love (there are offenses on parents).
Young men in this subject have affirmations on absence of the father (an image of an incomplete family). Thus they also have offenses on parents.
To summarize, we can say that the results of our research have shown gender differences in life scenarios of the young men and girls, distinctions in the time transpective.
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Бірінші курс студенттерінің өмірлік сценарийін зерттеу:
гендерлі аспект
Мақалада жастық шақтағы өмірлік сценарийдің даму ерекшеліктері туралы мəселе қарастырылды.
«Өмірлік сценарий», «тақырып», «қақтығыс» ұғымдарының мазмұны ашылып, жастық шақтың
ерекшеліктеріне қысқаша сипаттама берілген. Зерттеудің өзектілігі негізделген. Зерттеу
таңдамасының сипаттамасы мен процедурасы көрсетілген. Доминантты тақырыптар, позициялар мен
қажеттіліктер сипатталған, олардың конфликттер мен бағыт-бағдарлармен байланысы көрсетіліп,
жігіттер мен бойжеткендердің өмірлік сценарийлеріндегі өзгешеліктер анықталған. Өмірлік
сценарийлердің мазмұны, негізгі тақырыптар, доминантты қажеттіліктер мен позициялар белгіленіп,
серіктестермен өзара қатынастардың спецификасы айқындалған. Əлеуметтік, отбасылық жəне кəсіби
аймақтағы өзара əрекеттесуге деген анағұрлым айқын бағыт-бағдарлар ерекше аталған.

М.К.Константиниди

Изучение жизненного сценария у студентов первого курса:
гендерный аспект
В данной статье рассматривается вопрос об особенностях развития жизненного сценария в период
юношеского возраста. Раскрыто содержание понятий «жизненный сценарий», «тема», «конфликт»,
дана краткая характеристика юношеского возраста. Обоснована актуальность исследования.
Представлены характеристика, выборки и процедуры исследования. Описаны доминирующие темы,
позиции и потребности, их связь с конфликтами и установками, указаны различия в жизненных
сценариях юношей и девушек. Определены содержание жизненных сценариев, основные темы,
доминирующие потребности и позиции, выявлена специфика взаимоотношений с партнерами.
Выделены наиболее выпуклые установки на взаимодействие в социальной, семейной и
профессиональной среде. Полученные результаты позволяют проводить коррекционные и
просветительские процедуры.
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Social identity and personal perception of Ukrainian conflict
This study investigates the multidimensional nature of group identity of people who were not directly involved in Ukrainian conflict and how this different dimensions are uniquely related to in-group and out-group
evaluations, intergroup bias, and perceived above-mentioned intergroup conflict. It was expected that at least
one of the major dimensions of group identity will influence the perception of a conflict, additionally, was
hypothesized that affective dimension of group identity to be the most strongly related to expressions of bias
in conflict perception, since it is most likely to be related with the strength of connections between group and
person.
Key words: conflict, social identity, prejudice, psychology, group perception, politics, ideology, self- identity,
ethnocentrism.

In most cases, the vast majority of countries coexist peacefully with their neighbors. As it is impossible
to exist in complete isolation, they interact with each other in various ways, for example, they exchange information, goods, cooperate with each other in international projects and so on.
Problems that inevitably arise in the course of this interaction, in most cases are resolved peacefully
through negotiations and international law. However, sometimes, some problems can’t be solved in a peaceful way (unfortunately). In these cases the problem is transformed into conflict, conflict, in turn, in armed
confrontation.
War as a way of resolving contradictions is expensive and inhumane way. Scientists are trying to learn
different aspects of this phenomenon in order to reduce the risk of military action in the future, or even stop
it completely.
This line of research is an important part of research activities in several areas of the social sciences, including psychology. The importance of such research can’t be overemphasized. Indeed, the war in all its
forms affects almost all aspects of human life both an individual and social, it affects not only the direct participants in hostilities, but also on the whole population of the conflicting countries, affecting history, identity, culture and collective behavior of millions of people.
At the same time, war conflicts are a very complex phenomenon and it makes it very problematic for
scientific research. Attempts to achieve the main goal of this research — to understand how to manage conflict faced to the needs to answer the main question which is the question about origins (causes) of conflict
behavior.
In this context, despite the fact that some psychologists attempt to explain the conflict in terms of intraindividual psychology, considering intra-individual factors (such as personality traits or frustration theory of
aggression [1], as a source of conflict, a much more convenient position to explain it, this is attempt to focus
on social-psychological, intergroup phenomena.
Socio-psychological approach to explaining the origin of intergroup conflict offers three distinct theories of this phenomenon.
Firstly, the most ancient concept, which was formulated in the beginning of the last century by sociologist Sumner, it is the concept of ethnocentrism. Sumner termed intergroup biases in general ethnocentrism,
defined as «the view of things in which one’s own group is the centre of everything, and all others are scaled
or rated with reference to it» [2]. This general tendency can be seen in preferences for in-group characteristics, products, customs, languages, speech styles, and such. Sumner saw such biases as resulting from intergroup competition and functioning to preserve ingroup solidarity and justify the exploitation of out-groups.
Second is «Realistic Group Conflict Theory». This approach to intergroup relations was created by
American psychologist Sherif [3] and it assumes that group conflicts are rational in the sense that groups
have incompatible goals and compete for scarce resources. Thus, the source of conflict is «realistic». Sherif
and colleagues carried out a number of famous field studies of boys at summer camps, who were split up into
different groups and engaged in various competitive behaviors.
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Last one is the «Social Identity Theory». According to social identity theory [4], individuals define
themselves to a large extent in terms of their social group memberships and tend to seek a positive social
identity. This social identity consists of those aspects of an individual’s self-image that derive from the social
categories to which the individual perceives him or herself to belong; and to the value and emotional significance ascribed to that membership.
Thus, it is a self-definition in terms of group membership. A positive social identity is achieved by
comparing one’s own group with other groups to establish a positively valued psychological distinctiveness
for the in-group. Emphasizing that motivational as well as cognitive factors underlie intergroup differentiation, social identity theory holds that positive comparisons (intergroup differences seen to favor the in-group)
provide a satisfactory social identity, whereas negative comparisons (differences that favor the outgroup)
convey an unsatisfactory identity.
Social identity differs from earlier group perspectives in two key respects. First, in contrast to Sumner’s
claim that ethnocentrism have innate and universal nature, social identity theory predicts that members of
social groups will differentiate primarily on dimensions that provide them a favorable view of their own
group (i.e. dimensions on which the in-group is superior to the out-group). Moreover, intergroup discrimination is often driven by in-group favoritism rather than out-group derogation. Second, in contrast to Sherif ’s
claim that competitive goals cause conflict, social identity theory argues that social categorization per se can
cause intergroup discrimination.
Some later Tajfel [5; 63] defined group identity as «...that part of an individual’s self-concept which derives from his knowledge of his membership of a social group together with the value and emotional significance attached to that membership».
As this definition illustrates, Tajfel postulated a tridimensional conceptualization of group identity consisting of a cognitive component (knowledge of group membership), an evaluative component (value of
group membership), and an affective component (emotional significance of group membership).
In addition to Tajfel’s original work, other multidimensional conceptualizations of group identity have
been presented in latest modifications of his theories [2; 6–8]. Empirical investigations of the multidimensional nature of group identity have also been conducted and confirmed the structure (see table 1).
Table 1
Multidimensional Conceptualizations of Group Identity
Researcher (s)

Cognitive

Affective

Evaluative

Tajfel (1981)

Knowledge of group
membership

Emotional significance
of group membership

Value of group
membership

Phinney (1990)

Self-identification

Feelings of belonging

Positive, negative
attitudes toward group

Deaux (1995)

Cognitive aspects: Self categorization and beliefs about
category

Affective aspects: Passionate feelings and evaluations

Not used

Jackson & Smith
(1999)

Depersonalization

Attraction to the ingroup

Not used

Brewer
(1999)

Self-categorization,
sonalization

Motivation-concern for
group welfare

Not used

deper-

The Cognitive Dimension
All of the researchers listed in Table 1 identify a cognitive dimension that basically corresponds to the
process of self-categorization. For Tajfel this dimension was defined as «knowledge that one belongs to a
group» [5; 229]. Given the results of numerous minimal group studies involving purely cognitive groups, it
may be concluded that this is theoretically necessary dimension.
It makes logical sense that one must acknowledge that a group exists and that one is part of that group
(by choice, circumstance, or other means) before one can become emotionally attached to the group or con66
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template the group’s value. Deaux [6] suggests that the cognitive aspects of identification include not only
the process of categorization itself, but also an analysis of the beliefs that associated with the self -designated
category (What does it mean to be a member of group X?).
Depending on various situational and dispositional attributes, an individual may think of himself or herself as a separate individual or as a member of a social category.
The Affective Dimension
All of the researchers listed in Table 1 include an affective dimension of group identity. Tajfel [5; 229]
stated those group identities involve affect «... in the sense that the cognitive and evaluative aspects of the
group and one’s membership of it may be accompanied by emotions (such as love or hatred, like or dislike)
directed toward one’s own group and toward others which standing certain relations to it». In discussing affective aspects of identification, Deaux [6] includes passionate feelings about the group as well as such concepts as group cohesion and collective self-esteem. These concepts are also stressed by Jackson and Smith
[9] in their analysis of the affective component.
Empirically, Jackson [9], generated f actors labeled affective or emotional aspects of identity. These
factors basically reflect being satisfied with group membership and feeling a sense of commitment to the
group or belongingness.
The Evaluative Dimension
In contrast to the affective dimension of group identification, Tajfel [5; 229] identified the evaluative
component as «... the notion of the group or of one’ s membership in it may have a positive or negative value
connotation». As shown in Tables 1, relatively few researchers explicitly identify an evaluative component.
Phinney’ s [10] evaluative dimension, «...positive and negative attitudes toward the ingroup» includes
such concepts as pride in and satisfaction with the ingroup, and having positive or negative feelings associated with the ingroup, such as joy, excitement, arrogance, and failure. Some researchers found out an empirically-derived evaluative factor marked by such concepts as group pride and respect. This contrasts with their
affective factor, commitment to the group.
The purpose of this article was to cover some of the key determinants which have influence on the perception of war conflict. Current investigation was designed to study the formation of the perception of the
military conflict, through individuals who were not involved in direct conflict interactions (ie, did not fight
and are not refugees or affected by war). In fact, they are people who are passive observers, who are interested in studying information but are not parties to the conflict and, therefore, vulnerable for the impact of
propaganda. One of the most powerful tools of propaganda impact is the division of people into on and another, that is the reason why the use of the Social identity theory will be productive (in our opinion) in this
context.
Ukrainian conflict has been chosen as the basis for the study because of its wide popularity and relevance to the current time period. This situation facilitates the study of perception and allows finding a sufficient number of respondents for the practical part of investigation.
The present study was designed to explore the multidimensional nature of group identity and examine
how the different dimensions may be related to perceptions of intergroup conflict.
It is expected that at least one of the major dimensions of group identity discussed above (cognitive,
evaluative, and affective) will influence the perception of a conflict (Hypothesis 1).
The affective dimension is expected to be the most strongly related to expressions of bias in that perception, since it is most likely to be related with the strength of connections between group and person (Hypothesis 2).
Method
Participants
Total number of participants was 43 people. Sample consist of 25 females and 18 males who were
found in Kazakhstan and Romania. Their age ranged from 18 to 30 and the mean age was 21.30 (SD = 3.67).
They were students from the Karaganda State University (Kazakhstan) and Babes-Bolyai University (Romania). All participants were volunteers and unpaid.
Measures
Participants responded to a questionnaire designed to assess affective, cognitive and evaluative dimensions of each group identity (24 items). The table 2 is presented structure of the questionnaire. In original
blank items were mixed in random order.
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Table 2
Structure of Group identity questionnaire
Group identity questionnaire
Scale

Items

Affective Dimension: Affective Ties

Members of the ingroup can always count on each other.
Most ingroup members would take a substantial risk to rescue me.
If I were in trouble, an ingroup member would help me.
In a time of persona l need, I can rely on members of my ingroup.
If an ingroup member were in trouble, I would help him or her.
When I am with ingroup members, I usually feel like we are one unit.
My ingroup’s successes are my successes.
Members of the ingroup need to stick together.

Evaluative Dimension: Attraction to the Ingroup

I am glad I am a member of the ingroup.
I am proud to be a member of the ingroup.
I feel the ingroup is not worthwhile.
I attach great value to my ingroup membership.
It is good to be a member of the ingroup.
I would not feel badly if I had to leave the ingroup.
My image of the ingroup is negative.
I don’t really feel like a part of the ingroup.

Cognitive Dimension:
Self-Categorization

I am a member of the ingroup.
My ingroup membership is important to the way I view myself.
Being a member of the ingroup is an important reflection of who I am.
Ingroup members have a number of things in common with each other.
People in the outgroup are a lot alike in many respects.
It is important to me that others identify me as an ingroup member.
I prefer to see my ingroup as distinct from the outgroup.
There are important differences between the ingroup and outgroup.

All responses were made on seven-point Likert scales. The items were partly derived from existing
measures [7, 9, 11]. The questionnaire was written in English and Russian language. In original blank items
were mixed in random order.
All participants were asked to give answers 3 times — separately for every social identification.
The second questionnaire was the provisional Motives of Wars questionnaire that was made of 21
items. These items were devised in multiple ways. First, a list of items was created by the investigators on
the basis of the current literature on the causes of wars [8, 12] and on the basis of the literature on human
motivation [13, 14].
This list was then shown to six people who formed an expert group. These people suggested delete irrelevant (to Ukrainian situation) items based on their personal views and experience. They also reformulated
the items that were judged as ambiguous. A 7-point scale was printed following each item. The two extremes
of the scales were labeled «disagree completely» and «completely agree». Examples of items are shown in
table 3.
The questionnaire was written in English and Russian language. In original blank items were mixed in
random order.
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Table 3
Structure of Motives of wars questionnaire
Motives of wars questionnaire
Type of motivation

Items

Personal popularity

… wanted to prove to themselves that they can lead their people to victory
… wanted to leave their name in history
… wanted to prove to themselves that they are unyielding
… wanted to prove to themselves that they have warriors’ qualities
… did not want their people to shame them
… wanted their people to view them as paragons of hope
… wanted their soldiers to be accustomed to their enemy’s suffering
... wanted to prove to themselves that they are relentless

Exporting democratic values

…wanted to fight against dictatorial regimes
… wanted to fight for the rights of their population
... wanted to help people in their fight for freedom
… believed they were invested with a political mission
... wanted to help people in their fight for democracy
… wanted to preventively defend their country against an aggressor
... wanted to prove to themselves that they are able to spread justice
... wanted to prove to themselves that they can preserve or restore the dignity of
their country

Increasing economic power

…thought it was good for their country’s economy
… thought it can invigorate their country’s economy
... wanted to seize material resources
... wanted to dismantle a power that acted against their economic interests, and
make a new world order emerge
… wanted to justify the Defense budget

Territorial issues

... wanted to submit different populations to their will
… wanted to expulse minorities and enlarge the vital space of their people
... wanted to recover lost territories
… wanted to take possession of new territories
… wanted to destroy a country that was perceived as an enemy

The questionnaire should be answered twice — the first time the subjects were asked to evaluate prospective motives of the Ukrainian party, and the second time prospective motives separatists (Donetsk and
Luhansk Republics).
Procedure
Each participant responded individually to the paper-and-pencil questionnaire in individual order. 27 respondents were questioned by the mail (Kazakhstan). The experimenters asked the participants to read the
questionnaire items and rate his/her degree of agreement with each statement. It took them approximately 30
minutes to complete the two questionnaires.
Results
In order to test the research hypotheses, it was necessary to clarify the direction of the social identities
of the subjects. It was assumed that the identification of a group involved in the conflict, or is associated with
one of the parties will significantly change the nature of the perception of a conflict situation. This information is presented in table 4.
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Table 4
Directions of social identification
Type

Directions

Ethnicity

Amount

Kazakh
Russian
Romanian
Turkish
Ukrainian
Portuguese
Macedonian
Kazakh
Russian
Romanian
Turkish
Portuguese
Macedonian
West and European
Catholic
Orthodox
Islam
Others

Culture

Religious beliefs

11
13
9
1
3
4
2
4
22
5
1
3
1
7
3
18
12
10

Despite restricting of the possible identifications (ethnicity, culture, religion), table 4 shows that although, some identifications associated with the Ukrainian conflict (Russian ethnicity and culture, orthodoxy), however most of the identifications (others) can't be a directly associate with this war.
To detect differences in the perception of the conflict of subjects with different social-identifications
were used the U-test (Mann-Whitney). Subjects were divided into two groups and then, these groups were
compared with the results of the questionnaire «Motives of wars».
Table 5
The results of the comparison groups (Separatists’ motives)
Type of motive

U-test

p-level

The results of the comparison groups divided on the basis of ethnicity (13 Russian, 30 others)
Personal popularity
Exporting democratic values
Increasing economic power
Territorial issues

450,0000
338,0000
587,0000
572,0000

0,366233
0,297563
0,628791
0,511771

The results of the comparison groups divided on the basis of culture (22 Russian, 21 others)
Personal popularity
Exporting democratic values
Increasing economic power
Territorial issues

545,0000
159,0000
363,0000
338,0000

0,385611
0,033701
0,447449
0,397563

The results of the comparison groups divided on the basis of religious beliefs (18 Orthodox, 25 others)
Personal popularity
Exporting democratic values
Increasing economic power
Territorial issues

70

478,0000
143,0000
314,0000
213,0000

0,561061
0,012299
0,251673
0,183707
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Table 6
The results of the comparison groups (Ukrainian government’s motives)
Type of motive

U-test

p-level

The results of the comparison groups divided on the basis of ethnicity (13 Russian, 30 others)
Personal popularity
Exporting democratic values
Increasing economic power
Territorial issues

620,0000
587,0000
621,0000
620,0000

0,922062
0,632882
0,926633
0,922062

The results of the comparison groups divided on the basis of culture (22 Russian, 21 others)
Personal popularity
Exporting democratic values

557,0000
158,0000

0,436452
0,028330

Increasing economic power

613,0000

0,735334

Territorial issues

162,0000

0,048601

The results of the comparison groups divided on the basis of culture (18 Orthodox, 25 others)
Personal popularity
Exporting democratic values

318,0000
155,0000

0,201379
0,028300

Increasing economic power

337,0000

0,287497

Territorial issues

452,0000

0,375463

Coefficient were calculated twice, the first times to detect differences between groups based on the separatists' motives (table 5), the second to detect differences between groups in the Ukrainian government's
motives (table 6).
Table 5 shows that the opinions of the subjects about separatists are differ only in two cases. Both cases
are associated with a group of motifs which were called «Exporting democratic values». A comparison of the
medians shows that persons with close to separatist’s identity evaluate their motives as more democratic than
the Ukrainian government, and vice versa subjects didn't have a common identity with the separatists assess
their motives as less democratic.
These differences were found by criteria of «culture» and «religion», the criterion of «nationality»
showed no significant difference. For other motives the differences were not detected.
Table 6 shows almost the same results: the opinions of the subjects about Ukrainian government are differ only in two cases. As in the case with previous table, both cases are associated with a group of motives
which were called «Exporting democratic values». A comparison of the medians shows that persons with
close to separatists identity evaluate the motives of Ukrainian government as less democratic than the separatists, and vice versa.
These differences were found by criteria of «culture» and «religion», the criterion of «nationality» again
didn't show significant difference. However, unlike Table 5, the difference is found in the group of motives
«Territorial issues» — persons with close to separatist's identity evaluate the motives of Ukrainian government as more invasive than the separatist's motives, and accordingly vice versa.
For other motives the differences were not detected.
In order to test the hypothesis, we need to find the relation between the different levels of social identity
and characteristics of the perception of conflict. To achieve this, we measured the correlation between the
indicators of the questionnaire «The motives of the war» (especially the perception of conflict) and «Group
identity questionnaire» (levels of social identity).
Table 6 shows almost the same results: the opinions of the subjects about Ukrainian government are differ only in two cases. As in the case with previous table, both cases are associated with a group of motives
which were called «Exporting democratic values». A comparison of the medians shows that persons with
close to separatists identity evaluate the motives of Ukrainian government as less democratic than the separatists, and vice versa.
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These differences were found by criteria of «culture» and «religion», the criterion of «nationality» again
didn't show significant difference. However, unlike Table 5, the difference is found in the group of motives
«Territorial issues» — persons with close to separatist's identity evaluate the motives of Ukrainian government as more invasive than the separatist's motives, and accordingly vice versa.
For other motives the differences were not detected.
In order to test the hypothesis, we need to find the relation between the different levels of social identity
and characteristics of the perception of conflict. To achieve this, we measured the correlation between the
indicators of the questionnaire «The motives of the war» (especially the perception of conflict) and «Group
identity questionnaire» (levels of social identity).
For statistical analysis, we used the Spearman rank correlation coefficient. The group with identity that
close to separatists and the group «other» were analyzed separately. Unfortunately, Spearman correlation for
the group «other» showed no significant associations. It may happen because this group has low homogeneity and, consequently, the large dispersion of values
For statistical analysis, we used the Spearman rank correlation coefficient. The group with identity that
close to separatists and the group «other» were analyzed separately. Unfortunately, Spearman correlation for
the group «other» showed no significant associations. It may happen because this group has low homogeneity and, consequently, the large dispersion of values.
The results of correlation analysis for the group with the identity that close to separatists are presented
in the tables 7, 8.
Table 7
The results analysis of correlations r-Spearmen (Separatists’ motives)

Affective Dimension: Affective Ties
Evaluative Dimension: Attraction to the Ingroup
Cognitive Dimension:
Self-Categorization

Russian ethnicity, 13 cases
Personal popuExporting democratlarity
ic values
-0,39
0,50
0,42

-0,01

0,22

0,26

0,38

-0,24

0,45

Increasing
economic power

Territorial
issues

-0,40

0,58

0,22

0,56

-0,41

0,43

0,45

0,42

0,14

0,40

0,09

0,57

Increasing
economic power

Territorial
issues

Personal
popularity
Affective Dimension: Affective Ties
Evaluative Dimension: Attraction to the Ingroup
Cognitive Dimension:
Self-Categorization

Territorial
issues
0,51

-0,12

Russian culture, 22 cases
Personal
Exporting
popularity
democratic values
Affective Dimension: Affective Ties
Evaluative Dimension: Attraction to the Ingroup
Cognitive Dimension:
Self-Categorization

Increasing economic power
-0,38

Orthodoxy, 18 cases
Exporting
democratic values

-0,40

0,61

0,01

0,49

-0,33

0,08

-0,10

0,26

-0,37

0,13

0,35

0,04

The data presented in table 7 show that significant correlations are found on the basis of cultural and religious identity with the separatists. Nature of the relationship indicates that:
 stronger identification with the Russian culture leads to the higher grades in the level of democratic
motivation and to the higher grades in the level of territorial and economic motives of separatists;
 stronger identification with Orthodoxy leads to the higher score in the democratic and territorial reasons of separatists;
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 correlations prevail in affective and evaluative dimension (and for religion only affective)
 no any correlation between the Russian ethnicity identification and the evaluations of separatist's motives.
As the previous case, the data presented in Table 8 show that significant correlations are found in the
same segments but with some specific features:
 stronger identification with the Russian culture leads to the higher grades in the level of territorial and
economic motives of Ukrainian government; — stronger identification with the Russian culture leads
to the decrease in the level of democratic motivation in evaluation of Ukrainian government;
 stronger identification with Orthodoxy leads to the lower scores in the democratic and to the higher
scores territorial reasons of Ukrainian government;
 correlations located only in affective and evaluative dimension;
 no any correlation between the Russian ethnicity identification and the evaluations of separatist's motives.
Table 8
The results analysis of correlations r-Spearmen (Ukrainian government’s motives)
Russian ethnicity, 13 cases
Personal
Exporting
popularity
democratic values
Affective Dimension: Affective Ties
Evaluative Dimension: Attraction to the Ingroup
Cognitive Dimension:
Self-Categorization

Affective Dimension: Affective Ties
Evaluative Dimension: Attraction to the Ingroup
Cognitive Dimension:
Self-Categorization

Affective Dimension: Affective Ties
Evaluative Dimension: Attraction to the Ingroup
Cognitive Dimension:
Self-Categorization

Increasing
economic power

Territorial
issues

0,34

-0,29

0,31

0,44

0,24

-0,33

0,41

0,24

0,48

0,43

Increasing
economic power

Territorial
issues

0,43

0,19
Russian culture, 22 cases
Personal
Exporting
popularity
democratic values
0,34

-0,46

0,60

0,54

0,38

-0,53

0,40

0,38

-0,36

0,17

Increasing
economic power

Territorial
issues

0,17

0,34
Orthodoxy, 18 cases
Personal
Exporting
popularity
democratic values
0,39

-0,48

0,03

0,41

0,42

-0,43

0,47

0,42

0,26

0,27

0,15

0,40

The common results indicate that the groups of motives have various power of differentiation in respect
of social identity and context Ukrainian conflict. Group motives related to personal popularity, despite the
presence of well-known leaders, show nothing. A little more useful are the groups of economic and territorial
reasons, although obviously from the territorial (separatism) and economic (the EU against Eurasian Customs Union) conflict could expect greater differentiating strength. The most interesting group was a group of
motives which was associated with democratic values. In comparison with the other groups, this group contains the largest number of significant results. Both statistical analysis showed significant results for this
group. Moreover, changes in the results during the transition from assessment of separatists to the assessment
of Ukrainian government, allows to effectively distinguish between these two categories. It can be assumed
that this group of motives were used as a marker «bad — good», because it connected with moral values.
Another interesting finding is that national identity don't show statistically significant effect on the perception of conflict. This is quite strange, since ethnicity is traditionally considered as a strong determining
Серия «История. Философия». № 4(80)/2015

73

A.V.Panchenko

factor (as an example: ethnocentrism). Nevertheless, in our study, the acquired (culture and religion) identification show a much larger determinative power than innate (ethnicity) identification.
In conclusion, in the process of estimating the impact of various dimensions of social identity on the
perception of the conflict, we can say that the results indicate that this relation exists. Indeed, during the correlation analysis we have received sufficient number of statistically significant relationships between these
two variables and this allows us to consider that our first hypothesis is proved.
On the other hand, considering these relationships, it is easy to notice that they are unevenly distributed
in the three dimensions of social identification. As noted above, the highest concentration of significant results observed in the affective dimension, a little bit less were in the evaluation dimension and only one in
the cognitive dimension. This situation allows us to consider that our second hypothesis is proved.
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Украина шиеленісін қабылдау жəне тұлғаның əлеуметтік біртектіленуі
Мақалада Украина аймағындағы шиеленіске тікелей қатысы жоқ адамдардың əлеуметтік топтық
біртектіленудің кешені зерттелді. Сонымен бірге біртектіленудің жоғары айтылған шиеленісті
кешенді қабылдануы, топаралық наным-сенімдер, өзінің жəне бөтен топтардың əрекеттеріне əсері
бағаланды. Топтық идентификацияның, ең болмағанда, бір негізгі параметрлері қақтығысты
қабылдауға ықпал етеді. Сонымен қатар топтық идентификацияның аффективті өлшемі қақтығысты
қабылдаудағы жаңсақ нанымдардың байқалуымен тығыз байланысты болады деген болжам айтылды,
себебі бұл жоғары дəрежелі ықтималдылықпен топ пен адам арасындағы байланысты бейнелейді.

А.В.Панченко

Социальная идентичность личности и восприятие украинского конфликта
Данное исследование посвящено комплексному изучению социально-групповой идентичности у лиц,
не являющихся непосредственно вовлеченными в текущий конфликт на территории Украины, а также
влиянию этой идентичности на оценку действий своей и чужих групп, на межгрупповые предубеждения, на комплексное восприятие упомянутого выше конфликта. Ожидалось, что, по крайней мере,
один из основных параметров групповой идентичности будет влиять на восприятие конфликта, кроме
того, была высказана гипотеза, что аффективное измерение групповой идентичности наиболее тесно
связано с выражениями предубеждения в восприятии конфликта, так как это с наибольшей степенью
вероятности отражает связь между группой и человеком.
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Research
h of interrrelation of empathy level and gender
g
preeferences
among preschool ag
ge children
n
a
deal wiith the interrelattion of empathy
y level and gennder preferencess. They have made
In the article the authors
thee analysis of soocial emotions level and typees of gender prreferences receeived during ann experimental reseaarch of preschoool age childrenn. The features of
o formation off a gender and empathy
e
level hhave been defin
ned.
Thhe comparativee gender analyssis of manifesttation of social emotions, sym
mpathy and glladness for oth
hers
am
mong senior preeschool age chilldren has been carried
c
out.
Keey words: empaathy, gender, geender preferencees, preschool ch
hildren.

Nowaddays the probblem of influuence of emootional development of a preschool chhild on gender aspects off
socializationn of a persoonality is noot studied veery well. Inssufficient stuudy of this pproblem determined ourr
choice of a research subbject.
We suupposed initiaally that the boys with masculine
m
typ
pe of genderr preferences possessed th
he low levell
of empathyy, the girls with
w femininee type of gennder prefereences possesssed the highh level of em
mpathy, boyss
with feminiine type of geender prefereences wouldd possess the high level of
o empathy, ggirls with maasculine typee
of gender prreferences would
w
possesss the low levvel of empath
hy.
The reesearch was conducted
c
onn the basis off secondary school
s
No.866 of Karagannda. The exam
minees weree
60 pupils off zero (recepttion) classes (30 girls andd 30 boys) att the age of 5–6
5 years oldd.
For thhe research of gender preferences we used th
he projectivve techniquee «Teremok» and half-standardizedd interview of V.E.Kagaan aimed at studying gen
nder affirmattions amongg preschool age
a children..
To identify the level of empathy we applied the technique
t
aim
med at studyying social em
motions.
Gendeer identity is a self-repressentation of a person as of
o a man or a woman (raarely as of both,
b
or nonee
of them). This concept is closely coonnected withh the concep
pt of a gendeer role — extternal maniffestation of a
personality which reflecct gender ideentity. Gendeer identity iss a broader concept,
c
the result of com
mbination off
internal, external factorrs and factorrs of the envvironment; th
he gender roole is shownn in society by
b means off
such observved phenomeena as behaviior and appeaarance [1, 2].
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Picture 1. Gender preeferences of preschool
p
age children
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As wee can see on Picture 1, acccording to the
t techniquee «Teremok»» the girls haave the femiinine type off
gender prefferences, andd the boys — masculine. During the experiment we
w identifiedd children with
w androgy-nous type — 46 % amonng boys and 48 % amongg girls; undiffferentiated type
t
— 1 % aamong boys,, 1 % amongg
girls.
Accordding to N.L.Belopolskayya, formationn of children
n’s identity depends
d
both on intellectu
ual develop-ment and personal featuures, which can
c be influeences by a social
s
situatioon of develoopment of a child, his orr
her experiennce and other essential faactors of his or her life.
The most
m attractivee image for girls
g
is the im
mage of a fox
x (clever, beaautiful) — 622 %, less attrractive is thee
image of a mouse
m
(silennt, fast) — 244 %; the thirdd place takess the image of
o a frog — 113 % (hardw
working), andd
1 % — children with unndifferentiateed type (I waant to be the house,
h
becauuse it is cozy)).
1
120
1
100
harre
80

wo
olf
beaar

60

und
differentiated
d
fro
og

40

mo
ouse
foxx

20
0
girls

boys
b

Picture 2. Diagrram of role chhoice accordin
ng to the technnique «Teremook»

The most
m attractive for boys iss the image of
o a bear — 67 %, becauuse it is stroong and kind
d; the secondd
place on degree of prefeerences takess the image of
o a wolf (25
5 %); 7 % off boys have cchosen a harre (fast), 1 %
— the boys with undiffeerentiated geender type.
Thus, the
t gender rooles characteerize a preschool child by
y criterion of compliancee to the stereeotype of hiss
masculine or
o feminine behavior
b
andd find their reflection in the
t correspoonding repressentations off a preschooll
child, in valluable orientations of boyys and girls (picture
(
2).
Accordding to the reesults of the experiment, it is possible to assume that valuablee orientation
ns of parents,,
their social expectationss, a manner of
o treatment of their chilldren, the sysstem of puniishments and
d encourage-ment affect process of gender
g
socialization of a child.
c
The reesults of the interview shhow that therre is some understanding
u
g and the im
mportance of the fact thatt
the boys aree the real men
m who assuume difficultt duties, thuss, demonstraating the bestt male qualities, such ass
force, endurrance, abilityy to overcom
me difficultiees, while thee girls care of
o creation of beauty, leaarn to be pa-tient and geentle [2].
Examiination was conducted
c
inndividually. Each child was
w interview
wed was afteer establishm
ment of con-tact. The ressults are pressented on piccture 3.
Appareently from Picture
P
3, thee girls possesss the feminine type of gender preferences, and th
he boys pos-sess the maasculine one. Children with androgynnous and und
differentiatedd types of geender prefereences in thiss
selection off examinees were
w not revealed.
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Pictture 3. Genderr preferences among preschhool age child
dren accordingg to the techniqque of V.E.Kaagan

The exxaminees acccurately defiine the gendeer roles of prreferences inn clothes, exxternal featurres, they dis-tinguish thee clothes for boys and girls. The resuults of this teechnique shoowed that at this stage th
he process off
gender and age identificcation amongg girls is exprressed more strongly than among boyys.
Besidees, we considder it necessaary to note thhat the femalle role is pressented by thee children mo
ore differen-tially, whilee the male roole appears more
m
«indisttinct». We ex
xplain it thatt the childrenn constantly
y observe thee
performancee of a family role by theirr mothers: uppbringing of children
c
(birtth of childrenn, care of them
m); econom-ic function (cooking,
(
cleeaning, etc.). In domestic environmentt children havve an opportuunity to observe mother’ss
activity and to take part in
i education of younger brothers
b
and sisters,
s
in ecoonomic affairrs of a family
y.
The male
m social role, unlike a female
f
one, is
i not so obv
vious to childdren and is leess available to imitation..
Children off preschool age
a have no opportunity
o
t observe performance by
to
b fathers off professionaal and publicc
functions, and
a in daily life
l of a moddern family the
t function of fathers arre presentedd not so brigh
htly, they doo
not always reflect
r
the traaditional maale qualities attractive
a
to boys
b
(couragge, force) [3; 168].

100
80
High
H
M
Middle

60
40
20
High
h

0
Boys

Girls

Picture 4. Thhe chart of perrcentage deterrmination of so
ocial emotionns of preschool age children
n

The giirls’ understaanding of feeeling of femiininity, as well
w as boys’ understandinng of masculinity is pre-sent, but it is
i insufficienntly consciouus. There is not
n enough attention
a
to thhis aspect, annd this know
wledge is nott
applied in everyday
e
life.
To study the level of developm
ment of empaathy at the seenior preschoool age, we uused a techniique «Study-ing of sociaal emotions».. The results we presented on picture 4.
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As a result of using this technique, the examinees with high and middle levels of development of empathy were revealed, while the children with low level of empathy were not revealed.
This technique allowed to reveal types and tendencies of empathic reactions of children to trouble situations. The questions and situations reflect the most significant sphere of relationship for children of the senior preschool age: with animals, adults and peers. If a preschool child identified himself or herself only with
the child, thus he or she empathized only him or her [4].
Thus, we can see that at the senior preschool age on the verbal level children are ready to show empathy: the greatest number of affirmative answers was given in the following situations: assistance to others,
infringement of personal interests of a child, manifestation of happiness, assistance to a peer child in a difficult situation. Whereas the greatest number of children’s answers with negative emotional orientation were
given in the following situations: manifestation of sympathy and assistance to a companion who broke a rule
of behavior or instructions of the adult. 15 % of children showed empathy, 35 % of children showed sympathy but didn't help, 50 % of children rendered assistance.
The analysis of experimental results revealed that the true empathy assumes not only high emotional
sensitivity, but also a high level of understanding. On the basis of empathy and sympathy there is an impulse
to help a person, which induces the child to concrete actions.
Thus, the boys with masculine type possess the high level of empathy, the girls with feminine type possess the high level of empathy. Girls with masculine type possess the low level of empathy. Boys with the
feminine level of empathy possess the low level of empathy. Boys and girls with androgynous type and undifferentiated type possess the middle level of empathy.
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З.Т.Абикенова, М.Г.Ерзнкян, Г.М.Момынбекова

Мектеп жасына дейінгі балалардың гендерлік талғамы
мен эмпатия деңгейінің өзара байланысын зерттеу
Мақалада гендерлік талғам мен эмпатия деңгейінің өзара байланысы қарастырылған. Мектеп жасына
дейінгі балалардың гендерлік талғам типтері мен əлеуметтік эмпатия деңгейін экперименталды
зерттеу барысында алынған мəліметтерге талдау жасалған. Гендер мен эмпатия деңгейінің қалыптасу
ерекшеліктері анықталған. Жоғары мектеп жасындағы балалардың аяушылық, тілектес болу сияқты
əлеуметтік эмоция көріністері гендерлік тұрғыдан салыстырмалы түрде талданған.

З.Т.Абикенова, М.Г.Ерзнкян, Г.М.Момынбекова

Исследование взаимосвязи уровня эмпатии и гендерных предпочтений
у детей дошкольного возраста
В статье рассматривается взаимосвязь уровня эмпатии и гендерных предпочтений. Сделан анализ
полученных в ходе экспериментального исследования уровня социальных эмоций и типов гендерных
предпочтений у детей дошкольного возраста. Определены особенности формирования гендера и
уровня эмпатии. Проведен сравнительный гендерный анализ проявления социальных эмоций,
сочувствия, сорадования у детей старшего дошкольного возраста.
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Бастауыш сынып оқушыларының қорқыныш
сезімдерін эксперименталды тұрғыдан зерттеу
Мақалада кіші оқушы жасындағы балалардың қорқыныш сезімі мəселесі қарастырылған.
Эксперименталды зерттеу нəтижелері көрсетілген. Зерттеу барысында келесі əдістер қолданылды:
балалардың қорқыныштарын анықтайтын «Үйшіктегі қорқыныштар» əдістемесі, үрейді анықтауға
бағытталған Тэммл, Дорки, Амен тесті жəне авторлық сауалнама. Автормен құрастырылған анкета
балалардың оқу процесіне қатысты қорқыныштарын анықтауға мүмкіндік береді. Алынған мəліметтер
психологиялық тұрғыдан толықтай сараланып, сандық жəне сапалық талдау жасалды. Автордың
қорытындылары кіші оқушы жасындағы балалардың қорқыныш гендерлік айырмашылықтарына
қатысты.
Кілт сөздер: қорқыныш, үрей, эмоционалды күй, жағымсыз эмоционалды жағдай, жағымды
эмоционалды жағдай, бастауыш сынып оқушылары, эмоционалды қатынас, үрей индексі, кіші оқушы
жасындағы балалар.

Қазіргі кезде қоғамымыздың əлеуметтік-экономикалық тұрақсыздық жағдайында балаларға
көптеген кері факторлар əсер етеді. Сондықтан да балалардың қорқыныш мəселесі ерекше орын
алуда.
Қорқыныш — кішкентай бала атаулыға тəн нəрсе. Бала емусіздіктен, жазалау қауіпінен,
айқайдан қорқады. Мұны аурудың əдеттегі көрінісі деп емес, дені сау балалардың əдеттегі
қорқынышы деп қабылдауымыз керек. Алайда баланы қорқыта беру, оған қоқан-лоққы көрсету біртебірте қорқынышты сипат алуы мүмкін. Бала бөгде адамдардан, қараңғыдан қорқа бастайды, бөлмеде
жалғыз қала алмайды, басқа адамдар арасында үрейленеді. Қорқыныш күйі басылуы да немесе
қайтадан өрлеу де мүмкін. Баланы қорқынышты күйден құтқару үшін үлкен адамдар оның таяныштірексіз еместігіне, жақсы қарым-қатынаста өмір сүретініне сенімін арттыруы керек [1].
Осыған байланысты практикалық психология мен педагогика үшін балалар қорқынышының
мазмұнын, негізін, себебін, оларды жеңудің тиімді жолдарын анықтау мəселесі өте өзекті болып
табылады.
Зерттеу объектісі — тұлғаның эмоционалды аймағы. Зерттеу пəні — кіші оқушы жасындағы
балалар қорқынышы.
Зерттеу жұмысымыздың мақсаты: кіші оқушы жасындағы балалардың қорқыныш сезімдерін
зерттеу ерекшеліктерін анықтау.
Міндеттер:
 балалардағы қорқыныштағы зерттеу əдістерін сұрыптау;
 кіші оқушылар жасындағы балалардың қорқыныштарын эксперименталды тұрғыдан зерттеу;
 қорқыныш мəселесіне қатысты зерттеу нəтижелерін талдау.
Болжам: кіші оқушы жасындағы қорқыныш сезімі оқушылардың жыныстық ерекшеліктеріне
байланысты.
Зерттеу таңдамасы 60 адамнан құралған, 30 ер бала жəне 30 қыз бала. Сыналушылар 7–8 жас
аралығындағы 2-сынып оқушылары.
Зерттеу жұмысы барысында келесі əдістемелерді қолдандық:
1. Балалардың қорқыныштарын анықтайтын «Үйшіктегі қорқыныштар» əдістемесі (А.И.Захаров
жəне М.Панфилова) [2];
2. Үрейді анықтауға бағытталған Тэммл, Дорки, Амен тесті [3].
3. Өзімізбен құрастырылған анкета.
Сонымен, біз өз зерттеуімізде үш əдістеме жүргіздік, олардың нəтижелерін талдауға тоқталып
өтейік.
1. Балалардың қорқыныштарын анықтайтын «Үйшіктегі қорқыныштар» əдістемесі.
Берілген əдістеме бойынша зерттеу нəтижелерін біз келесідей кестеге толтырып шықтық.
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1-кесте
Сыналушылардың «Үйшіктегі қорқыныштар» əдістемесі бойынша көрсеткіштері
Сұрақтар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Сыналушылар, %
Ұл балалар
Қыз балалар
20
30
3
7
10
23
5
16
8
20
7
10
100
100
20
60
80
60
70
100
80
98
40
-

Сұрақтар
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Сыналушылар, %
Ұл балалар
Қыз балалар
20
40
60
20
40
40
40
40
20
80
40
60
15
30
60
-

Ұл балаларда ең жоғарғы көрсеткіштер келесі қорқыныштар бойынша анықталды: еретегілер
кейіпкерлерін құрайтын қорқыныштар тобында сыналышылардың 100 % анықталған, қорқынышты
түстерден сыналушылардың 80 % жəне жануарлардан сыналышылардың 80 % қорқады.
Қыз балалар арасында ең жоғарғы көрсеткіштер келесі қорқыныштар бойынша анықталды:
еретегілер кейіпкерлерін құрайтын қорқыныштар тобында сыналышылардың 100 % анықталған,
қараңғыдан сыналушылардың 100 % жəне жануарлардан сыналушылардың 98 %, сонымен бірге
қаннан сыналышылардың 80 % қорқады.
Берілген нəтижелерді өзара салыстыратын болсақ, кіші оқушы жасындағы ұл жəне қыз
балаларға ортақ еретегілер кейіпкерлерінен жəне жануарлардан қорқу тəн. Сонымен қоса, ер балалар
(80 %) қорқынышты түстерден қыздармен (60 %) салыстырғанда көбірек қорқады. Қыз балалар ер
балалармен салыстырғанда қараңғыдан (ұл балалар — 70 %, қыз балалар — 100 %) жəне қаннан
(ұлдар мүлдем қорқпайды, қыз балалар — 80 %) қорқады.
Ер балалар мен қыз балалар мүлдем қорықпайтын қорқыныштар тізімінен шабуыл, сырқаттанып
қалу немесе бір ауруды жұқтырып алу, табиғи апаттарды, тереңдіктен, жабық кеңістіктерден,
соғыстар, үлкен көшелер мен алаңдардан, ауырсынулардан (ауратын кезде) жəне мектепке кешігіп
барудан қорқуды жатқызуға болады.
Сонымен, балалардың қорқыныштарын зерттейтін «Үйшіктегі қорқыныштар» əдістемесі
(А.И.Захаров жəне М.Панфилова) бойынша сыналушыларда анықталған қорқыныштар көрсеткіштері
əдістеменің қалыпты көрсеткіштерімен сəйкес келеді, яғни кіші оқушы жасындағы қорқыныштар
нормасына сəйкес. Сондай-ақ бұл жастағы ер жəне қыз балаларда бірдей ертегі еретегілер
кейіпкерлерінен жəне жануарлардан қорқу тəн. Дегенмен, қорқыныштардың бар болуына
байланысты ер балалар мен қыз балалар арасында айырмашылықтар байқалды, қыз балаларда ер
балалармен салыстырғанда қорқыныштар көбірек анықталды.
2. Үрейді анықтауға бағытталған Тэммл, Дорки, Амен тесті.
Баланың жауабына сəйкес келетін бетті таңдау жəне оның айтқан ойлары арнайы хаттама
қағазына тіркелді. Əрбір баладан алынған хаттамалар сандық жəне сапалық тұрғыда талданады.
Сапалық талдау барысында əрбір сұраққа сыналушылардың берілген жауаптары жеке
талданады.
Егер балаларда үрей индексі (ҮИ) жоғары болса, онда 6–7 жасар балалар үшін фрустрациялық
жағдайлар негативті реакция көрсетеді.
Зерттеу нəтижелері бойынша ер (100 %) жəне қыз (78 %) балалардың басым бөлігі жағымды
эмоционалды қатынас танытты, яғни ер жəне қыз балалар басқа балалармен қатынас орната
алатындығын көрсетеді.
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Көптееген авторлаардың пікірінше, кіші оққушы жасын
нда мектепттегі оқу бастты іс-əрекетттерінің біріі
болғандықттан, бала үш
шін өте маңы
ызды. Сол себептен
с
бұ
ұл қорқыныш
штар бала үүшін өзекті, сол жастыққ
нормасынаа сəйкес келееді.
Ер баалаларда ең
ң көп кездеесетін қорқы
ыныштар — жаман бааға алуға ққорқу (28 %),
% бақылауу
жұмысын немесе
н
дикттант жазудаан қорқу (155 %). Ал таққта алдындаа мектепке ккешігіп қалу
удан, жауап
п
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беруге, үй тапсырмасын орындамай келуден, мұғалімнен жəне сыныптастарынан қорқу мүлдем
анықталған жоқ.
Қыз балаларда да ер балалардағыдай жаман баға алуға қорқу (60 %), бақылау жұмысын немесе
диктант жазудан қорқу (34 %). Ал мектепке кешігіп қалудан, тақта алдында жауап беруге қорқу жəне
сыныптастарынан қорқу мүлдем анықталған жоқ.
Ер жəне қыз балалардың жауаптары салыстырмалы түрде 1-суреттен көруге болады.
Сонымен, біз құрастырған анкета бойынша ер балалар мен қыз балалардың мектепке қатысты
қорқыныштарының көрсеткіштер деңгейлері бойынша ғана айырмашылықтар анықталды. Сонымен
қоса, ер жəне қыз балаларда кейбір қорқыныштар тізімі мүлдем анықталмаған.
Жүргізілген зерттеуіміз бойынша біз келесідей қорытындыға келдік.
Балалардың қорқыныштарын зерттейтін «Үйшіктегі қорқыныштар» əдістемесі (А.И.Захаров
жəне М.Панфилова) бойынша сыналушыларда анықталған қорқыныштар көрсеткештері əдістеменің
қалыпты көрсеткіштерімен сəйкес келеді, яғни кіші оқушы жасындағы қорқыныштар нормасына
сəйкес. Сонымен бірге бұл жастағы ер жəне қыз балаларда бірдей еретегілер кейіпкерлерінен жəне
жануарлардан қорқу тəн. Дегенмен, қорқыныштардың бар болуына байланысты ер жəне қыз балалар
арасында айырмашылықтар байқалды, қыз балаларда ер балалармен салыстырғанда қорқыныштар
көбірек анықталды.
Үрейді анықтауға бағытталған Тэммл, Дорки, Амен тесті бойынша біз сыналушылардың
жыныстық ерекшеліктеріне байланысты айырмашылықтар бар екені байқадық, ер балаларда үрей
индексі төмен деңгейде екенін, ал қыз балаларда орташа деңгейде екенін анықтадық. Жəне біз
құрастырған анкета бойынша ер балалар мен қыз балалардың мектепке қатысты қорқыныштарының
көрсеткіштер деңгейлері бойынша ғана айырмашылықтар белгілі болды.
Зерттеу нəтижелері алдымызға қойған болжамызды растады, кіші оқушы жасындағы қорқыныш
сезімі оқушылардың жыныстық ерекшеліктеріне байланысты, яғни ер балалар мен қыз балалардың
қорқыныштары бойынша айырмашылықтар байқалды.
Кіші оқушылардың қорқыныш сезімдерін жоюға арналған ата-аналар мен мұғалімдерге
ұсыныстар:
1. Қорқыныштардан қашпау, оларды баламен талқылап көру, бала неден жəне қандай себептен
қорқады анықтап білуге тырысу қажет.
2. Ата-ана немесе мұғалім, біріншіден, өз өзін қолда ұстау керек, жақсы ойларды ойлап, балаға
қатысты шыдамдылық танытып, жағымды, позитивті ойларды балаларға да жеткізуі тиіс (бəрі жақсы
болады, сен мықтысын, сен ештенеден қорықпайсын т.с.с.).
3. Баланы қорқынышқа тіке қарауға үйрету қажет, бірақ тым асып кетпеу керек, қорқыныш —
бұл адамның қиялы екенін балаға түсіндіріп көру қажет.
4. Баланың ерік-жігерін жаттықтыруға тырысу керек.
5. Əрдайым балаға тірек болуыңыз тиіс.
Баланың өз өзіне сенімділігін келесі ойындар арқылы арттыру мүмкін:
«Айтыңыз» ойыны. Балалар шеңберге тұрады, біреу шеңбердің ортасында тұрады. Шеңберде
тұрған балалар шеңберді тарлатып, ішінде тұрған балаңы «езуге» тырысады. Ортадағы бала
қолдарын кең жайып, алды-артынан қорғалады. Шеңбер ішіндегі бала қоршағандарға қолдарын
тигізген бетте, олар артқа шегінеді. Содан соң шеңберді қайта тарылтады, шеңбердегі бала қайта
қорғанады.
Бұл жаттығу арқылы бала өз өзіне тұра алатынын көрсетіп, өз жайында жағымды баға
қалыптастырады.
«Өту» ойыны. Тар кеңістіктің қорқынышын жеңуге бағытталған. Қатысушылар екі топқа
бөлінеді. Бірінші топ кедергілер қатарынан, мысалы, орындықтар мен үстелден өтеді, екінші топ
оларды қуады. Қашып үлгергендер өз қорқыныштарын жеңді деп есептеуге болады.
Қорқынышқа тұрақтай алу мақсатында балаларға əңгімелерді құрастыруға ұсынуға болады. Егер
бала биіктіктен қорықса, онда ол осы қорқынышты қай жерде жеңе алатындығы туралы əңгіме
құрастыра алады.
Зерттеу барысында алынған мəліметтер ғылыми жəне тəжрибелік мағынаға ие.
Теориялық мəні қорқыныш пен үрей қалпы туралы білімдерді жүйелеуге мүмкіндік береді.
Зерттеу барысында алынған мəліметтер бойынша бастауыш сынып оқушыларында басым кездесетін
қорқыныштардың ішінен ертегілер кейіпкерлерінен, жануарлардан, жаман баға алудан қорқатындығы
анықталды.
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Практикалық маңыздылығы — зерттеу барысында алынған мəліметтерді бастауыш сынып
оқушыларын оқыту мен тəрбиелеу процесі барысында мектеп оқытушыларына, əлеуметтік
педагогтарға, ата-аналарға пайдалы бола алады. Сонымен бірге зерттеу жұмыстың нəтижелерін
тəжрибелік психологтар психологиялық кеңес беру, коррекционды жұмыс немесе тренингтер жүргізу
барысында қолдана алады.
Əдебиеттер тізімі
1 Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. — СПб.: Союз; Лениздат, 1998. — 201 с.
2 Громова Т.В. Страна эмоций: Методика как инструмент диагностической и коррекционной работы с эмоциональноволевой сферой ребёнка. — М.: Перспектива, 2002. — 48 с.
3 Хрестоматия по детской психологии / Сост. Г.В.Бурменская. — М.: Ин-т практ. психологии, 1996. — С. 264.

Г.У.Сатенова

Экспериментальное исследование чувства страха
у учеников младших классов
В статье рассматривается проблема страха у учеников в младшем школьном возрасте. Приведены результаты экспериментального исследования, для проведения которого были использованы следующие
методы: методика изучения страхов детей «Страхи в домиках», тест Тэммл, Дорки, Амена на определение тревожности и авторская анкета. Анкета, составленная автором, направлена на изучение страхов у учащихся в учебном процессе. Полученные результаты были полностью интерпретированы,
проведен их количественный и качественный анализ. Выводы статьи касаются гендерных различий
страхов в младшем школьном возрасте.

G.U.Satenova

Pilot study of sensation of fear at pupils of elementary grades
In article the problem of fear of pupils at younger school age is considered. Results of ex-remental research
are given in article. For carrying out this research the following methods were used: a technique of studying
of fears of children «Fears in lodges», the test Temml, Dorki, Amena on determination of uneasiness, the author's questionnaire. The questionnaire made to authors is directed on izcheniye of fears in educational process. The received results were completely interpreted, the quantitative and qualitative analysis is carried out.
Conclusions of article concern gender distinctions of fears at younger school age.
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2 Gromova T.V. Stran of emotions: A technique as the instrument of diagnostic and correctional work with the emotional and
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