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Түйін. Оңтүстік Сібір мен Жетісу сияқты тарихи аймақтарды байланыстырып жатқан Семей өңірі 

өзінің географиялық орналасуы себепті өзінің бойына түрлі мәдениттердің ықпалын бойына 
жинаған аймақтар қатарына жатады. Алайда, осындай мәдениеттердің ықпалдасуының өзегінде 
орналасқан өңір түрлі себептердің салдарынан археологиялық тұрғыдан жүйелі зерттеліп, 
зерделенбей өзге аймақтармен салыстырғанда кенже қалып жатыр. ХІХ-ХХ ғғ. аралығында 
жүргізілген археологиялық зерттеулер Семей қаласының маңында шоғырланды. Маманданған 
археологтар аздығы мен ғылыми-методологиялық әдістер тұрпайылығы себепті зерттеу 
жұмыстары көтерме жәдігерлерді тіркеуден ары аспады. Соңғы уақыттарда Семей өңірінде 
ұйымдастырылған археологиялық барлау және зерттеу жұмыстары өлкедегі ескерткіштердің көне 
замандарда жүрген тарихи-мәдени үдірістерді қайта жаңғыртуға және отан тарихының өзекті 
мәселелерін шешудегі орыны ерекше екендігін көрсетті.  
Түйін сөздер: Семей өңірі; қола ғасыры; ерте және ортағасырлардағы көшпелілер; обалар; 

қоныстар. 

 

Кіріспе. Шығыс Қазақстан өңірінің көне мұраларын зерттеу ісі Патшалы 
Ресейдің өлкені игеру саясатыменен басталады. Ал, өлкені ғылыми тұрғыдан 
кәнгі зерттеу жұмыстары 1935 ж. С.С.Черников басқарған және Тәуелсіздіктен 
кейінгі З.С.Самашевтің басшылығындағы Шығыс Қазақстан археологиялық 
экспедициясының жұмыстарымен тығыз байланысты. Сол жылдардан бері 
арадағы кішкене үзілістерге қарамастан өңірде тұрақты әрі жүйелі зерттеулер 
жүргізіп келе жатқан экспедиция болы табылады. Осы уақыт аралығында тас 
ғасырынан бастап этнографиялық кезеңге дейінгі ескерткіштер зерттелінді. 
Жақсы зерттелген Алтай-Тарбағатай аймақтарының материалдары негізінде Отан 
тарихының тас ғасыры (Шүлбі тұрағы), қола ғасыры (Зевакино, Измаиловка), 
ерте темір (Шілікті, Берел, Құлажорға) және көне түркі дәуірлері (Қарақаба) 
бойынша соны материалдар алынып, жаңаша тұжырымдар жасалынды.  

Осы орайда Шығыс өңірінде археологиялық тұрғыдан аз зерттелген аймақ 
ретінде бұрыңғы Семей облысының Жаңасемей және Абырлы аудандарын 
қамитын Семей қаласының әкімшілік территориясы қалыс қалып отыр. Семей 
қаласының әкімшілік ауданы шығысы мен оңтүстігінде Қалба тауларымен 
шектессе, батысында Сарыарқамен шектеседі. Тарихи-географиялық еңбек- 
терде бұл аймақ Семейдің Ертіс маңы деген де атпен белгілі.  

2014-2016жж. аралығында Семей қаласына қарасты Семейтау, Көкентау 
және Семей қаласының ішінде жүргізілген барлау, зерттеу жұмыстары өңірде 
археологиялық жұмыстарды жүргізудің Отан тарихының көне замандардағы 
ақтаңдақ беттерін ашудағы рөлі айырықша екендігін және өңірде жүйелі 
зерттеулер жүргізу арқылы қалыптасқан тұжырымдарға өзгертулер мен 
түзетулер енгізу мүмкіндігін көрсетті. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Ғылыми зерттеу мақаланың мақсаты 
Семей өңірінде жүргізілген археологиялық зерттеулердің тарихи ретро- 
спективада қарай отырып, зерттеу тұжырымдарына шолу жасау және соның 
негізінде болашақ зерттеу перспективаларын айшықтау болып табылады. 

Негізгі мазмұңы. Семей өңірінде археологиялық зерттеу жұмыстары 
патшалы Ресейдің отарлық саясатымен байланысты ХVIII-XIX ғғ. бастал- 
ғаныменен, күні бүгінгі дейін еліміздегі археологиялық тұрғыдан өте аз 
зерттелген аймақтардың қатарына жатады.  
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Семей өңіріндегі тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы алғаш рет 
жазбаша деректі біз Г.Ф.Миллердің «Жеті шатыр» құрылысының қирандылары 
туралы жазбасынан біле аламыз. Ол, сол шатырларға тиесілі үлкен ғимараттың 
іргесінде үлкен, сопақша келген, адам бейнесі бар тас мүсін туралы, өзінің 
алдында бірнеше жыл бұрын тоналған мола шұңқырымен сол жерден табылған 
бірнеше унция алтын туралы жазба қалдырады (Artykbaev 2013, P.418-419). 
1857 жылы осы жерде Кеден үйін салуға байланысты И. Армстронгтың 
басшылығыменен қазба жұмыстары ұйымдастырылады. Қазба нәтижесінде 
обалардың көне замандарда тоналғандығы анықталады. Сондай-ақ, гранит 
тастармен тұрғызылған мола шұңқыры, беті бөренелермен жабылған екі мола 
шұңқыры анықталады. Мола шұңқырында адам сүйектері шашылған күйінде, 
бас сүйектері жоқ болып шығады. Бір мола шұңқырынан бірнеше мыс 
бұйымдар мен әйел адамның өнделіп, бұрғыланып тесілген моншақтары 
табылады, келесі обаның мола шұңқырынан мыстан жасалған екі сырға мен 
гранит тастан жасалынған табақша табылады (Artykbaev 2002, P.29-35). Қазба 
жұмыстары кезіңде табылған заттардың шығу тегіне қатысты мақала жазған 
Лама Галсан Гамбоев бұл заттардың жоңғарларға дейінгі уақытқа тиесілі 
екендігін көрсете отырып былай деп тұжырым жасайды: «вероятно, 
существовавших задолго до построения храма Цорджин Кида, доказывает, 
что эти насыпи служили могилами шаманской эпохи, тем более, что 
постройка насыпей, разделенных на две части, верхнюю и нижнюю, 
служившую самою могилою, и найденные в сей последней, кроме 
человеческих костей без черепов, вещи медные и другие стеклянные 
принадлежность исключительно обычаям шаманов. Всматриваясь ближе в 
расположение насыпей и могил, из которых одна находится на глубине  
1 аршина (1 аршин – 0,711 м) от поверхности земли, в самом центре насыпи, 
а другие две уже за чертою насыпи, в расстоянии от нее 5 сажен и на 
глубине уже 2 аршин от поверхности земли, должно думать, что эти насыпи 
и могилы построены в разное время…» (Artykbaev 2002, P.35-38). 

Өткен ғасырдың 50 жылдары Семейге іргелес жатқан Павлодар облысында 
зерттеу жұмыстарын жүргізген Е.И.Агеева мен А.Г.Максимованың қазба- 
ларынан бұрғыланып тесілген дәл И.Армстронг тапқан моншақтай моншақтар 
табылады. Бұндай моншақ түрлері Х-ХІІ ғасырлармен мерзімделетін Батыс 
Сібірдегі Басандай қорымы материалдары бойынша белгілі (Ageeva 1959).  

Г.Ф.Миллердің жазбасы мен И.Армстронгтың қазбасы нарративті 
деректерде кездесетін (Kumekov 1972, P.98). Ертіс бойындағы қимақ қалалары 
мен қимақ мәдениеті туралы ақпаратты жанама түрде қуаттай түсетін дерек 
болып табылады. Осы орайда, Семейдің Ертіс маңындағы қимақ дәуірінің 
ескерткіштерін тауып, зерттеудің маңыздылығы арта түсуде.  

1862 жылы қазақ даласында ғылыми зерттеу жұмыстарын бастаған 
В.В.Радлов Семей қаласының маңынан қола ғасырының бес обасында қазба 
жұмыстарын жүргізіп, нәтижесінде бір обадан қола пышақ табады, дәл осындай 
пышақтарды ол Құлынды даласынан да тапқан болатын (Radlov 1989). Қазақ 
даласындағы зерттеулері нәтижесінде ол тұңғыш рет Солтүстік-Шығыс 
Қазақстан мен Сібірдің ертедегі ескерткіштерін топтап кезеңдейді. Аталмыш 
өлкелердің көне замандағы тарихын материалдық мәдени жәдігерлер негізінде 
мыс және қола ғасыры, ерте темір, жаңа темір және ертедегі орта ғасырлар деп 
жіктейді (Radlov 1989, P.419-531). Бұл, археология ғылымының ілгері басқан 
үлкен қадамдарының бірі еді.  

Қазақ даласының көне ескерткіштерін зерттей келе, ол бұл өлкеде көне 
замандарда мекен еткен «мықтардың» мыс, қалайы және алтын сияқты бағалы 
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металдарды өздерінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға ғана өндіріп қоймай, 
оларда өндірілген металдарды экспорттау ісінің жақсы жолға қойылғандығын 
атап өтеді.   

Семей өңірінде жүйелі зерттеулерді қолға алған Семей облыстық 
статистикалық комитеті, кейіннен Орыс императорлық географилық қоғамының 
Сібір бөлімінің Семей бөлімшесінің әуесқой өлкетанушы ғалымдары тарапынан 
жүргізілген болатын (Kush 2006, P.8). Әуесқой өлкетанушылар зерттеулері 
нәтижесінде жинақталған қордың негізінде 1883 жылы Семей облыстық 
өлкетану музейі құрылып, күні бүгінге дейін музейдің археологиялық бөлімінің 
«алтын қорына» енген экспонаттарының барлығы дерлік сол кезеңде 
жинақталған жәдігерлерден тұрады (Chernikov 1960, P.8). 

1883 жылы Е.П.Михаэлестің Семей облысы аумағынан жинақталған тарихи 
жәдігерлер негізінде өлкетану музейінің ішінен археология бөлімі ашылады 
(Kush 2006, P.8).  

Саяси жер аударылған Н.Я.Коншин Сібір мекемелеріне бағынышты қазақ 
даласындағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді көп жазады. Оның ішінде 
өзі тұрақтаған Семей және қала маңындағы тарихи-мәдени мұра ескерткіштері 
туралы бірталай деректер қалдырады. Семей облысының мәдени 
орталықтардан қашықта орналасқандығынан археологиялық тұрғыдан 
зерттелуі кенжелеп қалғандығын ескере отырып, 1900 жылы облыс 
территориясындағы обалар, ескі ғимараттар, жартас бетіндегі суреттер, мық 
қазбалары, көне ғимараттардың орындары туралы деректер жинақтау ісін қолға 
алады (Konshin 1903, P.1). Өзі атап өткендей бұл деректер облыс 
территориясындағы ескерткіштер туралы толыққанды ақпарат бермейді, 
алайда болашақ зерттеушілердің зерттеу ісін жеңілдетуіге көп септігін тигізеді 
деген ойда болады. Археологиялық мәліметтерді жинақтау барысында біз сөз 
етіп отырған аймақтан біраз археолологиялық нысандар мен жәдігерлер кіреді. 
Атап айтар болсақ Семейтау болысындағы Қарамолла деген жердегі тас 
обалар, Көкен болысынының орталығындағы жартас суреттері және Семей 
қаласының ішіндегі обалар мен құдық қазу кезіңде табылған қола пышақ туралы 
мәліметтерді табуға болады (Konshin 1903). Өзінің «Краткий Исторический 
очерк Семипалатинского края» атты мақаласында Ертіс маңынан табылған 
археологиялық ескерткіштер мен жәдігерлерге (пышақтар, балталар, жебе 
ұштары) сүйене отырып көне замандарда бұл жерлерді, өздерінен кейін обалар 
мен қалашықтар қалдырған аттары аңызға айналған «мық» деген халық 
мекендегенің, олардың кең өндіру, мыс балқыту ісімен айналысып, өздерінің 
қоныстарын үлкен өндіріс ошағына айналдырған деген тұжырым жасайды 
(Konshin 2007). 

Осы жылдары Ф.Н.Педщенко Семей қаласының маңында қазба 
жұмыстарын жүргізіп Семей құмшағылдарынан қола дәуірінің обаларын қазып, 
қола ғасырының үлкен қонысын табады (Kush 2006, P.9). Кейіннен бұл қоныстар 
ғылыми айналымға «Семипалатинские дюны 1 және 2» деген атаулармен 
енеді. Ф.Н.Педщенконың зерттеу жұмыстарының нәтижсінде тастан жасалған 
72, қоладан жасалған 54, темірден жасалған 8 және қыш ыдыстардың көптеген 
сынақтары табылады (Kush 2006, P.9) және бұл жәдігерлер Семей өңірінде 
неолит, қола, ерте темір және ортағасырларда жүрген әлеуметтік-мәдени, 
өндірістік үдірістерді зерттеп, көне замандарда Семейдің Ертіс бойындағы 
археологиялық мәдениеттердің іргелес тарихи-мәдени аумақтардағы 
ескерткіштерімен ортақтығы мен айырмашылығын анықтауда пайдалануға 
болатын бірегей материалдар болып табылады. 1925 жылы А.Н.Белослюдов 
Семей маңындағы құмшағылдардан өзі жинақтаған қола және темір бұйымдар 
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мен түрлі қыш ыдыстардың фрагменттерінен тұратын коллекциясын І Петр 
атындағы Кунскамераның жанынан құрылған Антропология және этнография 
музейіне сыйға береді (Chernikov 1960, P.18). 

Өткен ғасырдың 30 жылдары Шығыс Қазақстанда С.С.Черниковтың 
басшылығыменен ғылыми зерттеу жұмыстары қолға алына бастайды. Алайда, 
Екінші дүниежүзілік соғыс сияқты және т.б. объективті себептермен бұл 
экспедиция жұмыстары тоқтап қалады. Тек, 1946 жылы Қазақстанда Ғылым 
академиясының құрылуына байланысты археологиялық зерттеу жұмыстарының 
көпшілігі Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих, археология және этнография 
институтының археология бөліміне беріліп, сол кезден бастап Қазақ археология 
мектебі қалыптаса бастайды (Baypakov 2005, P.142-143). Осы жылдары 
Өскемен және Бұқтырма су электр станцияларының салынуына байланысты су 
астында қалатын аймақтардағы тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін анықтау, 
есепке алу, зерттеу мақсатында Шығыс Қазақстан археологиялық 
экспедициясы өз жұмысын қайта жандандырады (Baypakov 2005, P.144). 
Экспедиция жетекшісі болып танымал ғалым С. С. Черников бекітіледі. 
Ғалымның археологиялық маршруттары Ертістің жоғарғы ағысы болып 
бекітілгеніменен, 1947 жылы Семей қаласының маңындағы құмшағылдардағы 
қола ғасырының Семипалатинские дюны 1 және 2 ескерткіштерінде зерттеу 
жұмыстарын ұйымдастырады (Chernikov 1951). Құмда тұрғызылған қоныстар 
зерттеудің басты ауыртпалығы мәдени қабықтың болмауы – себепті зерттеу 
жұмыстары тек көтерме материалдарды жинаумен шектеледі. Зерттеу 
жұмыстарының нәтижесінде қыш ыдыстар, қоладан жасалған біздер, дән 
үккіштер, отбақырлар, жебе ұштарын құюға арналған қыш қалыптар, металл 
балқыту пештері табылады. С.С. Черников 1951 жылы шыққан «Восточно-
казахстанская экспедиция» атты мақаласында Семей іргесіндегі қоныстарды 
ұзақ уақыт аралығында өмір сүргендігіне қарамастан үлкен отырықшылықтың 
орталықтары деп бағалауға болмайды деген тұжырым жасайды (Chernikov 
1951). Кейіннен Шығыс Қазақстанның қола ғасырына қатысты заттай 
дереккөздердің ұлғайуына байланысты, ғалым өзінің алғашқы көзқарасын 
түбегейлі өзгертіп, «Восточный Казахстан в эпоху бронзы» атты моногра- 
фиялық еңбегінде Семей қаласының маңы қола дәуірінде ірі әрі бай 
металлургиялық орталық болған деген тұжырым жасап (Chernikov 1960, P.19), 
кезіңде Н.Коншиннің жасаған тұжырымдамасын нақты археологиялық деректер 
негізінде қуаттай түседі. 

Өкінішке орай, ескерткіш ғылыми тұрғыдан толық зерттелмеген. Соның 
салдарынан 1960 жылы жарыққа шыққан «Қазақстанның археологиялық 
картасы» атты көлемді еңбекке жеке ескерткіш ретінде енбей қалған. Тек 
қосымша жинаққа қоныстан табылған жәдігерлер – «кездейсоқ» табылған олжа 
деп беріледі (Arkheologicheskaya karta Kazakhstana 1960). Ал, 2006 жылы 
шыққан Шығыс Қазақстан облысының археологиялық ескерткіштер тізбесінде 
бұл қоныс мүлдем жоқ.Осындай олқылықтардың кесерінен 1961 жылы шыққан 
К.Ф.Смирновтың «Вооружение савроматов» іргелі еңбегінде Семей құм- 
шағылдарынан кездейсоқ табылғантемірден жасалған ұңғымалы жебе ұшы 
Солтүстік Қазақстан территориясынан табылған (Smirnov 1961, P.61) деп қате 
көрсетілп кетеді. Бұл Семей өңіріндегі ескерткіштердің ғылыми ортаға етене 
таныс болмауымен және ғылыми айналымға аталмыш өңір материалдарының 
толыққанды енбеуімен байланысты болуы керек.  

Өткен ғасырдың аяғында Семейлік өлкетанушы А.С.Долгушев Семей 
құмшағылдарында іздестіру жұмыстарын жүргізіп дөңғелек табанды, қалың 
бүйірлі, сәл қамипған денелі және ернеуі сыртқа қарай сәл иілген, ішкі және 
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сыртқы беттеріне көлденең штрих сызықтары бар қыш ыдыс табады. 2006 
жылдары В.К.Мерц, А.С.Долгушевпен құмшағылдарды қайта қарау кезінде қыш 
ыдысдардың сынықтары мен тас құралдар тауып, оларды Неолит-ерте қола 
дәуірімен мерзімдейді (Merc 2013, P.153-158). 

2000 жылдардың басында Семей қаласына Қазақстан тарихы бойынша 
Мемлекеттік емтиханның төрағасы болып келген танымал ғалым 
Ж.О.Артықбаев қазақ-жоңғар қатынастары кезеңімен мерзімделетін 
ескерткіштерді зерттеудің болашағы айырықша зор екендігін ескере отырып, 
Семей қаласында «Жеті шатыр» ескерткішітінің қалдықтарын іздестіру ісін 
ұйымдастырады. Ғалымның болжауы бойынша «Жеті шатыр» немесе 
«Доржыкент» атақта жоңғар дінбасы Заяпандитаның өмірі баяндалатын 
«Лунный свет» кітабындағы «Эрчисын-Сумэ». Сондай-ақ, И.Армстронг пен 
Г.Ф.Миллердің жазбаларына сүйене отырып «Эрчисын-Сумэ» жоңғарларға 
дейінде қызмет еткен көне ғимараттың іргетасына қаланған деген ой айтады 
(Artykbaev 2002). 

Семей өлкесін зерттеудің жаңа бір кезеңі 2014-2015 жылдар аралығында 
Шығыс Қазақстан археологиялық экспедициясының (жетек. З.Самашев)  
Семей зерттеу тобы ҚР БҒМ ҒК тарапынан қаржыландырылған «Шығыс 
Қазақстанның көне мұрасы: ғұн-сармат дәуірінің тарихи-мәдени үрдістері»  
атты гранттық жобасы аясында (жетек. А.Айтқали) Семей қаласының әкім- 
шілік аумағына қарасты Көкен және Семейтау аудандарында барлау және 
археологиялық зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады.  

Археологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде 80-нен астам түрлі 
тарихи кезеңдермен мерзімделетін ескерткіштер анықталды. Көкентауының 
қойнауындағы ескерткіштердің қорғау зонасы белгіленіп, төлқұжаттары 
Е.Оралбай тарапынан жасалынып, облыстық ескерткіштерді қорғау 
инспекциясына тапсырылды. Ендігі кезекте, Семейтаудың қойнауындағы 
ескерткіштердің толық тізімдемесі мен төлқұжаттарын жасап, қорғау аймағын 
бекітіп, облыстық инспекцияға тапсыру міндеті тұр.  

2014 жылы Көкентау және 2015 жылы Семейтауда жүргізілген 
археолологиялық зерттеу нәтижесінде обалардағы (барлығы 10 оба қазылып 
зерттелінді) жерлеу салты Құлажорға типіндегі ескерткіштердің екінші кезеңіне 
тән болып, обаның архитектуралық құрылымы мен табылған олжалар 
ескерткішті Жетісудағы үйсін мәдениетімен жақындастыратындығы туралы 
алғашқы болжамдар жасалынды (Aytkali 2014). Бұл өз кезегінде Үйсін 
археологиялық мәдениетінің солтүстік шекарасы теріскей Тарбағатай 
территориясына дейін болды деген профессор Ә.Т.Төлеубаевтің (Toleubaev 
2013, P.86) жасаған тұжырымдамасын соны материалдар негізінде қайта 
қарауды талап етіп отыр. 

Көкентау өңірі ежелгі замандардан бері адамдардың қоныстануына 
қолайлы мекен болған. Жергілікті «Прииртышье» өлкетану клубының мүшелері 
мезолит дәуірінің тұрақтарын ашса (Iliuf Nd), арнайы жүргізілген барлау 
жұмыстарының нәтижесінде қола дәуірінің қоныстары, қоныстардағы тұрғын-
жайлардың іргетасының үстіне салынған қазақтың саманнан салынған 
қораларын байқауға болады, қола ғасырының тас қоршаулары мен ерте және 
кейінгі көшпелілердің обалары көптеп шоғырланған. Жартас бетіне қызыл 
жосамен салынған суреттер мен олардың композициялары өлкені мекендеуші 
халықтардың тұрмыс-тіршілігі мен шаруашылықтарынан мол мағлұмат береді.  

2016 жылы Шәкерім атындағы Семей мемлекеттік университетінің ректоры 
М.Ғ.Ескендіровтың ұйытқылығыменен ұйымдастырылған барлау жұмыста- 
рының бір бағыты Семейтау тауының солтүстік шығыс бөлігін қамтыды. 
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Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде ерте темір дәуірінің белгісіз обалары 
анықталып, тіркелді. Қайыңды және Арап қыстақтарының аумағынан екі мұртты 
оба анықталды. Сонымен Семейтау өлкесінде анықталған мұртты обалардың 
саны 6 жетті. Барлау жұмыстарының екінші бағыты Знаменка ауылы болды. 
Ауылдық округке қарасты Чкалов қыстағының солтүстік-шығысындағы Тасүйген 
тауының етегінде тас обалар анықталды. Бұл обалар, тарихи әдебиеттерде 
Уақтар мен Тобықтылардың жерге таласы нәтижесінде пайда болған. 
Шәкерімнің шежіресінде бұл жер «Кеңгірбайдың тас үйгені» атауымен белгілі 
(Kudayberyuly 2012, P.127). Алғашқы қортынды бойынша обалар шамамен ерте 
темір дәуірінде тұрғызылғандығы анықталды. 

Археологиялық барлау барысында Көкентау және Семейтау тарихи- 
мәдени аудандары территориясында көне заманның тас, қола, ерте темір және 
түркілік кезеңін қамтитын ескерткіштер кешені анықталып, тіркелді. Күмәнсіз 
осындай шағын аумақта қоныстардың, жерлеу орындарының, тас бетіндегі 
суреттердің, тас мүсіндердің, бұғытастардың, түркі дәуірінің ғибадатхана- 
ларының шоғырлануы аймақтың ежелгі замандардан бері тарихи-мәдени 
үрдістердің қайнаған ортасында болып, Алтай мен Сарыарқаны, Құлынды 
жазығы мен Жетісу өлкелерін байланыстырушы буферлік зона болғандығын 
көрсетеді.  

Семей өңірінің археологиясына қатысты интернет ресурстарды монторинг 
ету барысында «В контакте» әлеуметтік желісінде Семейлік өлкетанушылар 
тарапынан Семейдің маңынан табылған қола жебе ұштарын, қола білезіктерді, 
қарахан дәуірінің тиындарын және түрлі династиялары тұсындағы қытай 
тиындарын көруге болады. Өз кезегінде бұл материалдар Семей өңірінде көне 
замандарда жүрген үдірістер мен өңірді мекендеген халықтардың 
шарушылығын, күнделікті тіршілігінің табиғатын ашуда таптырмас деректер 
болып табылады. 

Қортынды. Семей өңірінде жүргізілген археологиялық зерттеулер ХІХғ. 
екінші жартысында жергілікті өлкетанушылар тарапынан қолға алынғанып, 
зерттеле бастағанымен күні бүгінге дейін сол деңгейде қалып отыр. Сөзсіз, 
Семей аймағы – көне ескерткіштердің аса үлкен шоғыры орналасқан аймақ. Бұл 
жерден табылған, зерттелінген жәдігерлердің отан тарихының көне 
замандардағы ақтаңдақтарын ашудағы рөлі орасан зор. Бүгінгі таңда ерте темір 
дәуірі бойынша зерттеулер басталғаны туралы айта аламыз. Тас ғасырынан 
бастап этнографиялық кезеңге дейінгі ескерткіштерді кешенді зерттеу ісі 
ғылымды айтарлықтай дамытуға сеп болары сөзсіз. Тұтас кезеңдердің 
зерттелінбей отыруы, көне заман тарихының шешілмей отырған күрделі 
мәселелерінің болуы аймақтағы ескерткіштерді зерттеудің перспективалық 
бағыттарын көрсетіп отыр.  
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Из истории археологического изучения Семипалатинского края 
 

Жунисханов Айдын 
магистр археологии и этнологии, сотрудник «Назарбаев» Университета. Республика Казахстан, 
010000, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53. Е-mail: aidyn.zhuniskhanov@nu.edu.kz  
 
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 

 

Zhunіskhanov Aidyn 

Master of Archaeology and Ethnology, «Nazarbayev University» Union of Public Associations. 010000 
Republic of Kazakhstan, Astana, 53 Kabanbay Batyr avenue. E-mail: aidyn.zhuniskhanov@nu.edu.kz 
 
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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