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«Актуальные вопросы  археологии и этнографии Евразии» 
шығарылымының жауапты редакторының алғы сөзі 

 
Қымбатты әріптестер! 

 
«Үлкен Алтай әлемі» халықаралық ғылыми журналының төртінші номерінің  

екінші томы Алтай субөңірінің және сондай-ақ Еуразияның тұстас аумақтарының 
археологиясы мен этнографиясының бірқатар мәселелеріне арналған. 

Бірінші кезекте, назардағы санға өздерінің ғылыми еңбектерін ұсынған барлық 
авторларға алғысымызды білдіреміз. 

Екінші томды еуразиялық археологияның майталманы  А.И.Мартыновтың Алтай 
республикасы (РФ) аумағындағы ерте түркі заманының және жоңғар кезеңінің жартас 
суреттері туралы мақаласы ашады. Автор бейнелердің ерекшеліктерін талдап, алғаш 
рет аңыздық және дастани кейіптерді ажыратып қарастыруға талпыныс жасауда. 

Келесі еңбектер – бұл бірінші томда бастау алатын З.Самашевтың (басқа 
авторлармен біріккен) және Ә.Т.Төлеубаевтың зерттеулерінің тәмамды бөлімдері. 

Ежелгі мәдениеттер бойынша маман С.С.Ивановтың (Қырғызстан) мақаласы Тянь-
шань маңы және Саян-Алтайдың скифтектес тарихи-мәдени қауымдастықтарының 
заттай мәдениеттерінің ұқсастығын анықтауға бағытталған. Осы қауымдастықтардың 
жақындық дәрежесін анықтау мақсатында археологиялық зерттеулер барысында 
табылған заттардың маңызды санаттары: сәндік бұйымдар, айналар, керамика, қару-
жарақ, әскери жабдықтар талданады. 

Тюбингем университетінің профессоры Г.Харке және РҒА  этнология және 
антропология Институтының а.ғ.к. И.Аржанцева өз жарияланымын төменгі Сырдария 
ауданының ерте ортағасырлық кенттену хақында Жанкент қаласына қатысты 
болжамдарды, үлгілерді және үйлестіктерді зерттеуге арнаған. 

Өзбекстан Республикасының ҒА Шығыстану Институтының мамандары 
Г.Б.Бабаяров және А.В.Кубатиннің ғылыми еңбегі ерте ортағасырлардағы Орта 
Азияның соғды тілді теңге-тиындарындағы көне түркі лауазымдары мен эпитеттерін 
зерттеуге арналған. 

М.С.Касеновтың жұмысы Атырау облысындағы ортағасырлық Актобе-Лаэти  
қала-жұртындағы археологиялық жұмыстарды сипаттайды. 

Санаттағы келесі мақала Алматы қаласының тарих Мұражайының ғылыми 
қызметкері М.М.Нурпеисовтың (геофизик мамандармен авторлықта) Ащыбулак 
манындағы сақ дәуірінің жерлеу ескерткіштерін зерттеуде қолданылған геофизикалық 
әдістерінің кешеніне арналған. 

«Есік» Мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайының ғылыми-қор бөлімінің 
жетекшісі Т.Ж.Төлегеновтың еңбегі  2015 жылы Алматы облысындағы Өрнек 
қорымындағы  корғау-cақтау  жұмыстары туралы баяндайды. 

Томның археологиялық мақалалар қатарын Е.М.Кариевтің (Д.Самратовамен 
авторлықта)  «Мәдени мұра» ҚР ұлттық бағдарламасы аясында зерттелген Арал  
және Каспий манындағы ерте темір ғасырының археологиялық ескерткіштерін 
салыстырмалы талдауға арналған зерттеуі тәмәмдайды. 

Жинақ Еуразия этнографиясы мәселелері бойынша зерттеу нәтижелерін 
қарастыратын (Д.Касымова және Е.Қонысбай ұлы) мақалалармен аяқталады. 

Құрметті әріптестер, «Үлкен Алтай әлемі» халықаралық ғылыми журналының 
редакциялық алқасы Сіздерге жаңа шығармашылық табыстар және ғылыми  
ашулар тілейді. Біздің басылымға деген қызығушылығыңызға алғысымызды айтып, 
болашақтағы серіктестікке шақырамыз! 
  

Құрметпен,  

томның  жауапты редакторы Е.М. Қариев 
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Приветственное слово ответственного редактора выпуска 
«Актуальные вопросы археологии и этнографии Евразии» 

 
Уважаемые коллеги! 

Второй том четвертого выпуска международного научного журнала «Үлкен Алтай 
әлемі – Мир Большого Алтая» посвящен ряду проблем археологии и этнографии 
Алтайского субрегиона и сопредельных регионов Евразии. 

Первым делом хотелось бы выразить признательность всем авторам, которые 
откликнулись и прислали свои научные труды в тома данного выпуска. 

Второй том открывает замечательная статья мэтра евразийской археологии  
А.И.Мартынова о наскальных изображениях тюркского времени на территории 
республики Алтай (РФ). Автором анализируются особенности изображений, впервые 
проводится попытка выделения эпических и мифологических образов. 

Далее публикуются итоговые части представленных в первом номере 
исследований З.Самашева (в соавторстве) и А.Т.Толеубаева. 

Статья специалиста по древним культурам С.С.Иванова (Кыргызстан) посвящена 
выявлению сходства материальной культуры историко-культурных общностей 
скифского типа Притяньшанья и Саяно-Алтая. С целью выяснения степени близости 
этих общностей анализируются значимые категории предметов, обнаруженных в ходе 
археологических исследований: украшения, зеркала, вооружение и воинское 
снаряжение, керамика. 

Профессор Тюбингемского университета Г.Харке и г.н.с. Института этнологии и 
антропологии РАН И.Аржанцева посвящают свою публикацию освещению теорий, 
моделей и аналогий относительно г.Джанкента в контексте раннесредневековой 
урбанизации района нижней Сыр-Дарьи. 

Представляемые в номере результаты научных изысканий специалистов 
Института Востоковедения АН Республики Узбекистан Г.Б.Бабаярова и А.В.Кубатина 
отражены в статье, посвященной древнетюркским титулам и эпитетам на согдоязычных 
монетах Средней Азии раннего средневековья. 

Работа М.С.Касенова освещает археологические работы на средневековом 
городище Актобе-Лаэти в Атырауской области. 

В номере публикуется работа научного сотрудника Музея истории г.Алматы  
М.М.Нурпеисова (в соавторстве со специалистами-геофизиками) о применении 
комплекса геофизических методов исследования при изучении погребальных 
памятников эпохи саков в окрестностях с. Ащибулак. 

Статья руководителя научно-фондового отдела Государственного историко-
культурного заповедника-музея «Иссык» Т.Ж.Тулегенова рассказывает об охранно-
спасательных работах на могильнике Орнек в Алматинской области в 2015г. 

Цикл археологических статей тома замыкает статья Е.М.Кариева (в соавторстве  
с Д.Самратовой), посвященная сравнительному анализу археологических памятников 
раннего железного века Приаралья и Прикаспия, исследованных в рамках 
национальной программы РК «Культурное наследие». 

Сборник завершается статьями-представлениями, освещающими результаты 
исследований по вопросам этнографии Евразии (Д.Касымовой и Е.Қонысбай ұлы). 

Уважаемые коллеги, коллектив редакции международного научного журнала  
«Мир Большого Алтая» желает Вам новых творческих успехов и научных открытий  
в следующем году! Мы благодарим вас за интерес к нашему изданию и приглашаем  
к дальнейшему сотрудничеству! 

 
С уважением,  

ответственный редактор тома  Е.М. Кариев 



 

813 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(4.2) 2016                ISSN 2410-2725 

Welcome word of executive editor of the issue  
«The topical issues of archaeology and ethnography of Eurasia» 

 
Dear colleagues! 

 
The second volume of the fourth issue of International Scientific Journal «World of Great 

Altai» is dedicated to a number of problems of archeology and ethnography of the Altay sub-
region and adjacent regions of Eurasia. 

First, I would like to thank all the authors who have responded and sent their scientific 
works in the volume of the issue. 

The second volume opens with a wonderful article of master of Eurasian archeology, 
Anatolyi Ivanovich Martynov, on the rock art of the Turkic time on the territory of the Republic 
of Altai (Russian Federation). The author analyzes the characteristics of the images and for 
the first time tries to highlight the epic and mythological images. 

The article of an expert on ancient cultures, associate professor of Zh. Balasagyn Kyrgyz 
National University (Bishkek) Sergei Sergeyevich Ivanov is devoted to identifying the 
similarities of material culture between archaeological cultures of the Scythian type in the 
Tianshan region and Sayan-Altai. In order to determine the degree of cultural closeness in 
these two regions, the most significant categories of items found during archaeological 
research were analyzed: ornaments, mirrors, weapons and military equipment, ceramics.  

Professor of Tyubingem University, G.Harke and Chief Researcher at the Institute of 
Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences, I.Arzhantseva cover 
theories, models and analogies regarding Dzhankent in the context of early medieval urban 
area of lower Syr Darya in their publication. 

The results of scientific research of specialists from the Institute of Oriental Studies of 
the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, G.B.Babayarov and A.V.Kubatin 
represented in the issue, reflected in the article on ancient Turkic titles and epithets on 
Sogdian coins in early Middle Ages Central Asia.  

The article by M.S.Kassenov covers archaeological work at the medieval settlement 
Aktobe-Laeti in Atyrau region. 

The issue contains the article by the researcher of the Almaty History Museum, 
M.M.Nurpeisov (in collaboration with geophysicists) on the application of geophysical 
research methods in the study of funerary monuments of the Saka era around Aschibulak 
village. 

The article by the Head of the Research Department of the State Historical and Cultural 
Reserve-Museum «Issyk», Turali Zhaksylykovich Tulegenov, tells the story of fire-rescue 
operations at the Ornek cemetery in Almaty region in 2015. 

The article by the executive editor, Eldos Maksatovich Kariev, which is dedicated to the 
comparative analysis of archaeological sites of the Early Iron Age of the Aral and the Caspian 
regions, examined in the framework of the «Cultural Heritage» national program of the 
Republic of Kazakhstan closes the cycle of archeological articles of this volume.  

Articles-presentations, highlighting the results of scientific research of our colleagues 
from Kazakhstan (Kassymova Didar), Mongolia (Edіlkhan Khonysbai uly) and Russia (Spirina 
Marina Yurievna) on ethnology and ethnography of Eurasia complete the collection. 

Dear colleagues, the Editorial Board of International Scientific Journal «World of Great 
Altai» wish you health, success and scientific discoveries in the next year! We thank you for 
your interest in our journal, and we invite you to further cooperation! 

 
Sincerely, 

executive editor of the issue Ye.M. Kariev 


