
 

 

МЫҢТӨБЕ ҚОРЫМЫ ҚАЗБАЛАРЫ 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Археология ғылыми-зерттеу орталығының Қазақ-Түрік бірлескен 

археологиялық эспедициясы Өкілетті Кеңес тарапынан 

қаржыландырылатын «Мыңтөбе қорымы қазбалары» атты ғылыми жоба 

бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш аудыны, Ақтөбе ауылдық 

округінде орналасқан Мыңтөбе қорымында археологиялық зерттеу 

жұмыстарын жүргізді. Жоба жетекшілері қазақстан тарапынан PhD доктор 

Б.С. Сиздиков, түркия тарапынан доктор профессор Сулейман Южел 

Шенюрт, жоба орындаушылары т.ғ.к., профессор К.М. Жетібаев, PhD 

доктор М. Гурсой, М.М. Бахтыбаев далалық және зертханалық 

зерттеулерде жаңа әдістерді қолдану арқылы зерттеулер жүргізді.  

Мыңтөбе қорымының зерттелу тарихына келер болсақ, 1948-1952 

жылдары А.Н. Бернштамның басшылығындағы Оңтүстік Қазақстан 

Археологиялық Эспедициясы қорымда алғашғы археологиялық зерттеу 

жұмыстарын жүргізеді. Археологтардың назарын аудара бастаған қорымда 

1958 жылы А. Г. Максимова, 1982-1986 жылдары Н.П. Подушкин, 2016-

2017 жылдары А.Н. Подушкин археологиялық зерттеу жұмыстарын 

жүргізеді. Жоғарыда аты аталған зерттеушілер қорымды жартылай жобаға 

түсіреді, сонымен қатар қорымдағы бірнеше обада қазба жұмыстарын 

жүргізіп нәтижеге қол жеткізе алмай, қорымның хорнологиясын жобалап 

анықтап картаға түсіреді. Осылайша жылдар бойы жұмбақ болып келген 

Мыңтөбе қорымдағы обалардың сыры 2017 жылдың тамыз-қыркүйек 

айларында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті Археология ғылыми-зерттеу орталығының Қазақ-Түрік 

бірлескен археологиялық эспедициясының жүргізген археологиялық 

зерттеу жұмыстарының нәтижесінде ашыла бастады. 

Маусымдық далалық археологиялық зерттеу жұмыстардың 

барысында қорымның жобасы сызылып обалардың нақты саны анықталды. 

Сонымен қатар үш обада археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді. 

Бірінші обада жүргізілген археологиялық қазба жұмыстардың нәтижесінде 

еліміздің құнды тарихи мәдени ескерткіші болып табылатын 

архитектуралық құрлыс «сағана» ашылды (Сурет 1, А,Б,В). Ашылған 

архитектуралық құрлысты келешекте ашық аспан астындағы музейге 

айналдыра отырып ежелгі тарихымызды келешек ұрпаққа таныту 

мақсатында және туристік бағытта қолдануға болады. Екінші обада 



 

 

жүргізілген археологиялық қазба жұмыстардың нәтижесінде, ежелгі 

тайпалардың ұзақта қаза тапқан туыстарына арнап тұрғызған «кенотаф» - 

бос қабірдің орны анықталды (Сурет 2.). Ал соңғы үшінші обада 

жүргізілген археологиялық зерттеу жұмыстардың нәтижесінде ежелгі 

тайпалардың дромосты жерлеу орны ашылып, қыш-құмыралыр, әшекей 

бұйымдар, жебе ұштар табылды. Табылған жәдігерлерді зерттей келе бұл 

обаның қаңлы мәдениетіне жататындығы анықталды (Сурет 3). 

 

Қосымша: 

  

 

Сурет 1,А. №1 обадан ашылған сағанының жалпы көрінісі. 

 

 

 



 

 

Сурет 1,Б. №1 обадан ашылған сағанаға кіретін есіктің көрінісі. 

Сурет 1,В. Гази Университеті Археология бөлімінің меңгерушісі 

доктор профессор Сулейман Южел Шенюрттың эспедицияға қатысуы. 



 

 

Сурет 2. №2 обадан ашылған «кенотаф» - бос қабірдің көрінісі. 

Сурет 3. №2 обадан ашылған дромосты жерлеу орнының көрінісі. 



 

 

Сурет 4. Қазақ-Түрік бірлескен археологиялық эспедициясының мүшелері. 

 

 


