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Ұжымдық монография Орталық Азияның түркі тілдес халықтарының дінимифологиялық әлемінің этнотарихи және этномәдени сипатын зерделеуге
арналған. Авторлар ұжымының бірлескен жұмысында түркі халықтарының тарихи және рухани өмірін зерттеудегі мифологияның орны мен рөлі сарапталған.
Түркі мифологиясындағы ортақ сарындар мен желілерге талдау жасай отырып,
ерте ортағасырлық түркілердің жерлеу ғұрыптары және дүниетанымы, аңыздары
мен батырлар жыры негізінде әлем туралы түсініктің сипаты, қазақ рутайпаларының қалыптасуының этнотарихи аспектілері қарастырылған.
Сондай-ақ, түркі халықтарының дәстүрлі дүниетанымының мифологиялық
және тарихи-мәдени сабақтастағы сақ-скиф өнер туындылары және оның қазақ
мифологиясындағы кейбір параллелдерін талдау және түркі халықтарының
эпикалық мұрасының ортақтығы, билеуші, жылқы, культі және т.с.с нақты мысалдар негізінде айқындалған.
Монография осы мәселеге қызығушылық танытқан ғылыми қауым мен
көпшілік оқырманға арналған.

ӘОЖ
КБЖ
© Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2020

МАЗМҰНЫ
ТҮРКІ МИФОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ӘЛЕМНІҢ ЭТНОТАРИХИ
ЖӘНЕ МИФОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙНЕСІ
1.1 Түркі мифологиясы: деректік негіздері мен зерттелуі (Хабижанова Г.Б.)
1.2 Түркі мифологиясындағы ортақ сарындар мен желілер (Ногайбаева М.С.)
1.3 Ерте ортағасырлық түркілердің жерлеу ғұрыптары және
дүниетанымы (Севрюгин Н.)
1.4 Әлем бейнесі және оның құрылымы: алтай аңыздары мен батырлар жыры бойынша (Ногайбаева М.С., Тадышева Н.О.)
1.5
Қазақ ру-тайпаларының қалыптасуының этнотарихи
аспектілері (Омарбеков Т., Қошымова А.)

ҚОСЫМШАЛАР: Алтай, Тува мифтері (далалық материалдар
бойынша жинап, өңдеген Тадышева Н.О.)

3
Түркі мифологиясы: деректік негіздері мен зерттелуі

ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ ДҮНИЕТАНАМЫНЫҢ
МИФОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТАРИХИ-МӘДЕНИ САБАҚТАСТАҒЫ
2.1 Сақ-скиф өнер туындылары және оның қазақ
мифологиясындағы кейбір параллелдері (Қиясбек Ғ.)
2.2 Түркі мифологиясы және түркі халықтарының эпикалық
мұрасы. Сабақтастық феномені (Нуртазина Н.Д., Ногайбаева М.С.)
2.3 Түркі халықтары мифологиясындағы билеуші бейнесі (Токсанбаев А.Қ, Ногайбаева М.С.)
2.4 Түркі-моңғол халықтарындағы дүниетанымындағы жылқы
культі және антропогенез (Жуматаев Р.С., Ногайбаева М.С.)

