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Из истории археологического изучения Семипалатинского края 
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Аннотация. Семипалатинский край в силу своего географического положения, являясь 

транзитной зоной между регионами Южной Сибири и Семиречья, относится к ареалу 
разносторонних контактов  древних культур и цивилизаций. Однако этот важный с точки зрения 
древних этнокультурных взаимодействий регион, в отличии от других областей по разного рода 
причинам остается на периферии научных исследований. Проведенные в ХІХ-ХХ вв. 
археологические исследования в основном концентрировались в районе г.Семипалатинска. 
Нехватка специалистов археологов и слабая научно-методологическая база не позволяли зайти 
дальше сбора подъемного материала. Археологические разведки и раскопки, проведенные за 
последнее время в Семипалатинском крае, показали значительную роль памятников региона в 
реконструкции историко-культурных процессов древности и в решении актуальных проблем 
отечественной истории. 
Ключевые слова: Семипалатинский край; эпоха бронзы; средневековые и древние кочевники; 

погребально-поминальные памятники; поселения. 

 
From the history of the Semipalatinsk region archaeological study 
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Abstract. Due to its particular geographical location, Semey region is considered to encompass the 

most different rudiments of culture and ties such historical areas as South Sibir and the Region of 
Seven Rivers. However, such a region where several cultures are integrated, is not as studied as other 
regions from the archaeological point of view. In the nineteenth and twentieth centuries near Semey, 
archaeological research was conducted. 
Due to the lack of specialists-archaeologists and coarseness of scientific and methodological 
techniques, the study did not go further than wholesale registration of sites. 
Lately, organization of archaeological investigations and scientific-research work, reconstruction of 
monuments of national history and the historical-cultural process of ancient times has shown that, in the 
Semipalatinsk region, these questions are especially relevant. 
Key words: Semey region; Bronze Age; ancient and medieval nomads; barrows; settlements. 
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Ақпараттық хат 
 

«Үлкен Алтай Әлемі» халықаралық ғылыми журналының редакциясы 2017 жылға 
шығарылымға мақалалар қабылдауды ашық деп жариялайды.  4 тақырыптық нөмір шығару 
жоспарланған.  

«Үлкен Алтай Әлемі» - халықаралық ғылыми журнал, Алтай кеңістігінде пәнаралық және 
салыстырмалы зерттеулер мен тәжірибелерді, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың барлық 
саласындағы   ғалымдарды барлық облыстар кеңістігінде біріктіреді. 

Журналдың мазмұны  менталды бейнелер мен тарих жазбалары мәселесін зерттейтін, 
мәдени география, Үлкен Алтай әлемінің әлеуметтануы мен философиясын зерттеушілердің 
диалог алаңын қалыптастыруға бағытталған. 

Біз жарияланымдар ресімдеуге қойылатын талаптар және оларды сыннан өткізу үрдісіне 
түзетулер енгіздік, олармен  журналдың сайтында таныса аласыздар: http://www.journalaltai.com/ 
 

1 Шығарылым 
Қазақстандағы және онымен шектес территориялардағы этнодемографиялық  үрдістер 

 
Халықтың демография мәселелері, этнологиясы, тарихы мен географиясы. Демографиялық 

саясат құралы. Миграциялық  процестер. Миграциялық саясат:тарих және қазіргі заман. 
Транзиттік иммиграция. Толеранттылық және этникааралық диалог, Алтай халықтары 
этномәдени мұрасын сақтау және танымал ету, мәдениетаралық коммуникация және 
этникааралық өзара ic-қимыл, Алтайдың қазіргі шекара маңындағы аймақтарындағы этномәдени 
жағдай,этноәлеуметтік үрдістер. 

 
2 Шығарылым 

Революция: трагедия, жетістіктер, жаңғырту, түрлендіру 
 

ХХ ғасырдың ең маңызды оқиғалары немесе люмпен төңкерісі. Ақпан және қазан 
төңкерістерінің 100 жылдығы: жаңа тұжырым және бір жағынан концептцуалды тәсіл, остракизм 
және баз кешу, қарсыласу және соттау. Ресми дискурс. Қазан 1917 жойқын тарихи жоба ретінде. 
Революциялық кеңістіктің семиотикасы. Қызыл және ақ террор. Бұрынғылардың заманындағы 
тұлға тарихы мен батырлары. Революциялық идеялар мен ұлттық, жер мәселелері. 
Ұлтқұраушысы және национал. Автономизация и трансшекаралық кеңістік. Ұлттық партиялардың 
қалыптасуы. Мәдени жады және  кеңестік өткенді аңсау. Социализмнің әлеуметтік жаңғыруы. 
Кеңестік күнделікті әдеткі ахуал. Партиялық элита.  
 

3 Шығарылым 
Қазақстандағы және онымен шектес территориялардағы этноконфессионалдық  үрдістер 

 
Тарихи ретроспективадағы діни ландшафттың дамуы. Дінтану мәселесі. Өңірлерде 

этноконфессионалды және саясаттанулық зерттеулер.  Халықтың дүниетанымы және   діни 
кеңістіктің семиотикасы.  Діни кеңістіктің конфессиялық стратификациясы.  Мәдени жады: 
дәстүрлік және қазіргі заманғы әлеуметтің әдет-ғұрыптылығы. Мемлекеттік шіркеу тұрғысындағы 
діни үрдістер. Қазіргі заманғы этноконфессионалды үрдістер. Қазіргі әлемдегі діни эволюция. 
Қазіргі заманғы дәстүрлі емес   табынулар мен қозғалыстар. Ұлтаралық және конфессияаралық 
мәселелер. Этноконфессионалды қауіпсіздік мәселесі. Алтай көшпелілерінің этноэлеуметтік 
үрдістері мен синкретикалық дүниетанымдық жүйелерін қалыптастыру. Алтай халықтарының 
дәстүрлі мәдениетіне әлемдік конфессиялар мен жаңа діни қозғалыстардың ықпалы. 
 

 
 

4 Шығарылым 
Дәуірлер призмасындағы Алтай: Евразиядағы археологияның орны мен рөлі 

 
Шығарылым Алтай және онымен іргелес өңірлердің археологиясы мен Еуразияның таулы - 

далалы бөлігінің мәдени байланыстар мен диффузиялық үрдістер тұрғысындағы мәселелеріне 
арналады. Ерекше басымдық ежелгі және орта ғасырлық Алтай мен бүкіл Еуразия құрлығының 
универсумы және археологиялық мәдени жақын ареалдарымен скиф-сармат дәуірінің 
археологиясы мен зерттеулеріне беріледі.  Сондай-ақ нөмір материалдарында бүкіл Қазақстан 
және оған шектес аймақтар, Алтай субаймақтарындағы тас дәуірінен орта ғасырға дейінгі 
далалық археологиялық ескерткіштерді зерттеу қорытындыларына назар аударылады. 
Шығарылымда ескерткіштерді сақтау және  музеефикациялау, Евразия археологиясының өзекті 
мәселелері бойынша пәнаралық зерттеулер мен жан-жақты  талдамалық зерттеулер мәселелері 
бойынша  материалдарды жариялау болжанады. 
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Информационное письмо 

 
Редакция Международного научного журнала «Мир Большого Алтая» открывает прием 
материалов для публикации в 2017 году. Запланирован выпуск 4 тематических номеров. 
«Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» – международный научный журнал, посвященный 
междисциплинарным и сравнительным исследованиям теорий и практик на пространстве Алтая, 
объединяющий ученых во всех областях социально-гуманитарных наук.  
Содержание журнала направлено на формирование диалоговой площадки для исследователей 
символов и ментальных образов, проблем историописания, культурной географии, социологии и 
философии Большого Алтая. 
Мы скорректировали требования к оформлению материалов публикаций и процесса их 
рецензирования, ознакомиться с ними можно на сайте журнала: http://www.journalaltai.com/ 
 

Выпуск 1 
Этнодемографические процессы в Казахстане и на сопредельных территориях 

 

Вопросы демографии, этнологии, истории и географии населения. Инструменты 
демографической политики. Миграционные процессы. Миграционная политика: история и 
современность. Транзитная иммиграция. Толерантность и межэтнический диалог, сохранение и 
популяризация этнокультурного наследия народов Алтая, межкультурные коммуникации и 
межэтническое взаимодействие, современная этнокультурная ситуация в приграничных зонах 
Алтая; этносоциальные процессы. 
 

Выпуск 2 
Революция: трагедия, достижения, модернизация, трансформация 

 

Величайшие события ХХ века или люмпенский переворот. 100-летие двух революций 
февральской и октябрьской: новое осмысление и концептуальные подходы с одной стороны, 
остракизм и покаяние, осуждение и противостояние. Официальный дискурс. Октябрь 1917 года 
как грандиозный исторический проект. Семиотика революционного пространства. Красный и 
белый террор. Персональная история и герои былых времен. Революционные идеи и 
национальный, земельный  вопросы. Нациестроительство и националы. Автономизация и 
трансграничное пространство. Становление национальных партий. Культурная память и 
ностальгия по советскому прошлому. Социальная модернизация социализма. Повседневность 
советских будней. Партийная элита.  
 

Выпуск 3 
Этноконфессиональные процессы в Казахстане и сопредельных территориях 

 

Развитие религиозного ландшафта в исторической ретроспективе. Религиоведческая 
проблематика. Политологические и этноконфессиональные исследования в регионах.  
Мировоззрение населения и семиотика религиозного пространства. Конфессиональная 
стратификация религиозного пространства. Культурная память: традиционность и обрядность 
современного социума. Религиозные процессы в контексте государственно-церковной политики. 
Современные этноконфессиональные процессы. Эволюция религии в современном мире. 
Современные нетрадиционные движения и культы. Межэтнические и межконфессиональные 
проблемы. Проблема этноконфессиональной безопасности. Этносоциальные процессы и 
формирование синкретичных мировоззренческих систем кочевников Алтая. Влияние мировых 
конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру народов Алтая. 
 

Выпуск 4 
Алтай в призме эпох: место и роль в археологии Евразии 

 
Выпуск посвящается актуальным проблемам археологии Алтая и сопредельных регионов в 
контексте культурных связей и диффузионных процессов на просторах горно-степной части 
Евразии. Особый приоритет отдается археологии скифо-сарматского времени и исследованиям, 
посвященным связям древнего и средневекового Алтая с культурно близкими археологическими 
ареалами и универсумами всего Евразийского континента. Также в материалах номера 
уделяется внимание итогам полевых археологических исследований на памятниках от эпохи 
камня до средневековья, как на территории Алтайского субрегиона, так и всего Казахстана и 
смежных регионов. В выпуске предполагается публикация разносторонних материалов 
аналитического характера и по междисциплинарным исследованиям по актуальным вопросам 
археологии Евразии, проблемы сохранения памятников и их музеефикация. 
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Newsletter 

 
The Editorial Board of International Scientific Journal «World of Great Altai» starts admission of 

materials for publication in 2017. 4 thematic issues are to be published. 
«World of Great Altai» – is an International Scientific Journal devoted to interdisciplinary and 

comparative study of theories and practices in the Altai area, bringing together scientists in all fields of 
social sciences and humanities. 

The content of the Journal is aimed at the formation of the dialogue platform for researchers of 
characters and mental images, problems of historiography, cultural geography, sociology and 
philosophy of Big Altai. 

Adjusted requirements for publication materials and review procedure can be found at: 
http://www.journalaltai.com/  

 
Issue 1 

Ethno-demographic processes in Kazakhstan and adjacent territories 

 
Issues of demography, ethnology, history and geography of the population. Instruments of population 
policy. Migration processes. Migration policy: history and modernity. Transit immigration. Tolerance and 
inter-ethnic dialogue, preservation and promotion of ethnic and cultural heritage of the Altai peoples, 
intercultural communication and inter-ethnic interaction, modern ethno-cultural situation in the border 
areas of the Altai; ethno-social processes. 
 

Issue 2 
Revolution: tragedy, achievements, modernization, transformation 

 
The greatest events of the twentieth century, or lumpen revolution. 100th anniversary of the two 
revolutions, February Revolution and October Revolution: new understanding and conceptual 
approaches on the one hand, ostracism and repentance, conviction and confrontation. The official 
discourse. October 1917 as an ambitious historical project. Semiotics of revolutionary space. Red and 
White Terror. Personal history and heroes of yore. Revolutionary ideas and national, land issues. 
Building of the nation and the nationals. Autonomization and cross-border space. Formation of the 
national parties. Cultural memory and nostalgia for the Soviet past. Social modernization of socialism. 
Soviet daily life. The party elite. 
 

Issue 3 
Ethno-confessional processes in Kazakhstan and adjacent territories 

 
The development of the religious landscape in historical perspective. Religious issues. Political and 
ethnic-religious studies in the regions. Worldview of the population and semiotics of religious space. 
Confessional stratification of religious space. Cultural memory: tradition and rituals of modern society. 
Religious processes in state-church policy context. Modern ethno-confessional processes. The 
evolution of religion in the modern world. Modern non-traditional movements and cults. Inter-ethnic and 
inter-religious issues. Ethno-confessional security problem. Ethno-social processes and the formation of 
syncretic philosophical systems of the Altai nomads. Influence of world religions and new religious 
movements on the traditional culture of the Altai peoples. 
 

Issue 4 
Altai in the prism of eras: place and role in the archeology of Eurasia 

 
This issue is dedicated to up-to-date problems of archeology of the Altai and adjacent regions in the 
context of cultural relations and diffusion processes on the vast mountain-steppe part of Eurasia. 
Special priority is given to the archeology of the Scythian-Sarmatian time and research on the relations 
of ancient and medieval cultural Altai to close archaeological areas and universes of the entire Eurasian 
continent. In addition, the issue focuses on the results of field archaeological research on the 
monuments from the Stone Age to Middle Ages, both on the territory of the Altai sub-region, and the 
whole Kazakhstan and adjacent regions. The issue is expected to publish diverse analytical materials, 
including interdisciplinary research on topical issues in archeology of Eurasia, problems of monument 
preservation and their placement in the museums. 
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Иллюстративные материалы к статье Таймагамбетова Ж.К.  
«Новые памятники палеолита Восточного Казахстана» 

 
Фото 1. Палеолитическая стоянка Курчум. Нуклеусы 

 

 
 

 
Фото 2. Стоянка Еспе. Нуклеусы 

 

 


