
Археология ҒЗО 
 

Археология ғылыми-зерттеу орталығының негізгі мақсаты: 

Еуразия даласында қалыптасып, әлемдік өркениеттің дамуына сүбелі 

үлес қосқан Түркі өркениетінің мыңдаған жылдық тарихы бар. Түркі 

өркениетінің шығу тегін, қалыптасқан уақытын, даму кезендерін 

анықтап, тұркі халықтарының біртұтас тарихы болғандығын ашып 

көрсету болып отыр. Түркі өркениетінің тұтас тарихын айғақтайтын 

археологиялық ескерткіштердің барлық түрлеріне ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу болып табылады. 

Міндеті: Отандық археология ғылымының өркендеуіне үлес қосу, 

Оңтүстік Қазақстан өңірлерінде кең көлемді барлау жұмыстарын 

жүргізіп, мәдени-тарихи мұралардың саны мен түрін, олардың қазіргі 

күнгі сақталу дәрежесін анықтап, ғылыми айналымға еңгізу; осы 

өңірлерде орналасқан археологиялық ескерткіштерде қазба 

жұмыстарын жүргізіп, олардың пайда болу, даму, күйреу кезендерін 

анықтау; ежілгі және орта ғасыр ескерткіштерінің өз ара байланысын, 

тарихи сабақтастығын анықтау  болып табылады. 

 

Жалпы ақпарат 
 

Қазақстан Респуликасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтің тапсырмасымен, ҚР үкіметінің 12 шілде 2000 ж. №1059 

үкімімен бекітілген «Қазақстан Республикасының ғылыми және 

ғылыми-техникалық саясатының концепциясы», 9 шілде 2001 ж. ҚР 

«Ғылым жөніндегі» заңы, 2002-2007 жж. арналған Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің даму 

концепциясын жүзеге асыру мақсатында Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университеті жанында Археология ғылыми-

зерттеу орталығы ашылды. 

Археология ғылыми-зерттеу орталығының тарихы 1996 жылынан 

бастау алады, 1996 жылы университет президенті, академик 

М.Жұрыновтың бұйырығымен универститет жанынан Археология және 

этнология ғылыми-зерттеу институты құрылып, 1998 жылы институт 

Археология және этнология ғылыми-зерттеу орталығы болып қайта 

құрылды. 1999 жылы Археология және этнология орталығы Түркология 

ғылыми-зерттеу институтының құрамына еніп, Археология және 

этнология бөлім болып жұмыс атқарды. 2001 жылы университет 

президенті, профессор О.Сәбденнің 2001 жылғы 1 қыркүектегі №1/477 

бұйырығы негізінде Археология ғылыми-зерттеу орталығы жеке 

құрылым болып қайта құрылды. 

2001-2008 жылдар аралығында Археология ғылыми-зерттеу 

орталығын тарих ғылымдарының докторы, профессор М.Е.Елеуов, 

2008-2015 жылдары Тарих және қоғамтану қоғамдық академиясының 

академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор С.Ж.Жолдасбаев 

басқарды, ал 2015 жылдың қыркүйек айынан бастап тарих 

ғылымдарының кандидаты, профессор К.М.Жетібаев басқарып келеді. 

Археология ғылыми-зерттеу орталығында 2001-2014 жылдары 

аралығында еліміздің белгілі археолог ғалымдары – академик, т.ғ.д., 

проф. К.М.Байпақов, т.ғ.д., проф. З.С.Самашев, т.ғ.к. Р.З.Бурнашева, 

т.ғ.к. М.Қасенов, т.ғ.к. Ғ.Т.Искаков, т.ғ.к. Д.Мұстапаева, т.ғ.к. 

З.Жандарбек, Д.Ф.Винник, С.Қ.Қалиев, Е.Ақымбек, Б.Нұрханов, 

Р.Әлжанов және т.б. жұмыс атқарды. 

Қазіргі таңда Археология ғылыми-зерттеу орталығында т.ғ.к., 

профессор К.М.Жетібаев, бас ғылыми қызметкер т.ғ.д., профессор 

С.Ж.Жолдасбаев, бас ғылыми қызметкер т.ғ.д., профессор М.Б.Қожа, 

т.ғ.к. М.Қ.Тұяқбаев, аға ғылыми қызметкерлер гуманитарлық ғылымдар 

магистрлері – М.М.Бахтыбаев, С.С.Мұрғабаев, Қ.С.Арынов, ғылыми 

қызметкерлер Л.Ж.Малдыбекова, М.Қ.Амантуров қызмет атқарауда. 

 

 



Ғылыми бағыт 

 
Археология ғылыми-зерттеу орталығы «Түркі мәдениетінің 

сабақтастығы (түркі халықтарының дүниетанымы мен тарихы, тіл 

мен әдебиеті, түркология ғылымының қалыптасу кезеңдері, 

археологиялық мәдениеттердің сабақтастығы, теориялық-

әдістемелік зерттеу аспектілері)» атты ғылыми жоба аясында жұмыс 

атқаруда. Оның ішінде:  

          1. Археологиялық барлау; 

2. Археологиялық қазба жұмыстар; 

3. Ескерткіштердің сақталу жағдайын мониторинг жасау; 

4. Ескерткіштердің компьютерлік базасын дайындау; 

5. Археология музейі мен ашық аспан археологиялық паркін 

жасақтау; 

6.Ғылыми-зерттеу жұмыстарына магистранттарды, 

докторанттарды жұмысқа тарту, соңғы жаңа әдістермен ғылыми 

жаңалықтармен таныстыру. 

 
Ғылыми жұмыстар 

 
Қазақ жерінде пайда болып, дамып, гүлденіп, әлемге таралған 

түркі мәдениетінің алтын қазығы және мыңдаған жылдардан бері осы 

мәдениеттің сабақтастығы үзілмей, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып 

отырған киелі қара шаңырақтың тек Қазақстан екендігінде. Сонымен 

қатар, түркі өркениетінің тұтас тарихын айғақтайтын археологиялық 

ескерткіштердің (тас, қола, ерте темір және ортағасырлар кезендегі) 

барлық түрі жақсы сақталған Оңтүстік Қазақстанда (Жамбыл, Оңтүстік 

Қазақстан және Қызылорда облыстары) жүргізілетін зерттеулердің 

барысында ғана, осы өркениеттің арғы тегі, қалыптасқан уақыты, даму 

кезеңдері, таралу аймағы туралы нақтылы деректер алуға болатындығы, 

жобаның түркі халықтарының тарихы үшін аса маңызды екендігін 

айшықтай түседі. Орталық «Ежелгі және ортағасырлық түркі 

өркениетінің сабақтастығы» атты жобаны іске асырудың барысында 

Оңтүстік Қазақстанда (Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда 

облыстары) кең көлемді археологиялық барлау және тұрақты қазба 

жұмыстары жүргізілуде. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске асыру мақсатында «Түркі 

мәдениетінің сабақтастығы (түркі халықтарының дүниетанымы мен 

тарихы, тіл мен әдебиеті, түркология ғылымының қалыптасу кезеңдері, 

археологиялық мәдениеттердің сабақтастығы, теориялық-әдістемелік 

зерттеу аспектілері)» келесі бағдарламалар аясында жұмыс жүргізді: 

-  ҚР БҒМ-нің Ғылым комитетінің мемлекеттік іргелі және 

қолданбалы зерттеулер гранты бойынша; 

- ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің 

мемлекеттік “Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша; 

- “Мәдени мұра» бағдарламасы аясындағы шаруашылық келісім-

шарттар бойынша; 

-  Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-і  бөлген грант бойынша; 

- Облыстық “Мәдени мұра” мемлекеттік грант бойынша. 

“Ежелгі және ортағасырлық түркі өркениетінің сабақтастығы 

(Оңтүстік Қазақстан археологиялық ескерткіштері негізінде)” бағыты 

бойынша Оңтүстік Қазақстан өнірінің тарихи-мәдени мұра 

ескерткіштерін іздестіру, есепке алу бағытында Археология ғылыми-

зерттеу орталығы нәтижелі жұмыс жүргізуде.  

- Археология ғылыми-зерттеу орталығы университет гранты 

бойынша 2001-2003 жылдары ОҚО Түркістан және Түлкібас 

аудандарында кешенді барлау жұмыстарын жүргізіп, ортағасырлық 

Қарашық пен Төрткүлтөбе (Шарапкент) қалашықтарында қазба 

жұмыстарын жүргізді.  

- ҚР Білім және ғылым министрлігінің “Ежелгі және 



ортағасырлық Қазақстандағы археологиялық материалдар бойынша 

адам, қоғам, мемлекет және мәдениет: Еуразияның дала өркениеті” атты 

2006-2008 жж. арналған іргелі зерттеулер гранты бойынша 

“Қаратаудың археологиялық ескерткіштері” атты ғылыми жобасын  іске 

асырды.  

- Археология ғылыми-зерттеу орталығы Мемлекеттік “Мәдени 

мұра” бағдарламасын орындау мақсатында Ә.Х.Марғұлан атындағы 

Археология институтымен жасалған шаруашылық келісім-шарттары 

бойынша 2005 жылдан бастап “Ортағасырлық Сауран қаласындағы 

қазба” тақырыбы бойынша ортағасырлық Сауран қаласында 

археологиялық қазба жұмыстарын жүргізді.  

- Республикалық “Мәдени мұра” бағдарламасы бойынша 

“Қызылорда облысының тарихи-мәдени ескерткіштерінің жинағын 

баспаға даярлау” тақырыбын орындау үшін Ә.Х.Марғұлан атындағы 

Археология институтымен 2004-2005 жылдар аралығында шаруашылық 

келісім-шарт жасалынып, Қызылорда облысының Шиелі мен 

Жаңақорған аудандарында барлау жұмыстары жүргізілді. 

- Археология ғылыми-зерттеу орталығы Қ.А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің гранты бойынша 2008 жылы 

«Ерте темір ғасырының Әшір обалар қорымы» және “Сығанақ 

алқабының суландыру жүйесі” атты екі ғылыми тақырып бойынша 

Әшір обасында қазба жұмыстарын және Сығанақ алқабында барлау 

жұмыстарын жүргізді. 

- ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің  2009-2013 жылдарға 

жариялаған мемлекеттік «Мәдени мұра» гранты бойынша «Мәдениет 

саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» бағдарламасы аясында 

«Тарихи-мәдени мұра нысаны - ортағасырлық Сығанақ қаласында 

археологиялық зерттеулер жүргізу» атты ғылыми жоба бойынша 

Сығанақ қаласында қазба жұмыстарын жүргізді. 

2012-2013 жылдары ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым 

комитеті тарапынан «Елдің зияткерлік әлеуеті» атты ғылымның даму 

приоритеті,  «Экономикалық, әлеуметтік және гуманитарлық 

салласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер» арнайы ғылыми 

бағыты бойынша, 055 «Ғылыми және/немесе ғылыми-техникалық 

қызмет» бюджеттік бағдарламасы, 101 «Ғылыми зерттеулерді гранттық 

қаржыландыру» жобасының аясында «Қаратаудың оңтүстік 

беткейіндегі ежелгі және ортағасырлық археологиялық ескерткіштердің 

сабақтастығы» атты ғылыми жоба бойынша Қарасуйір, Жасажырық 

қола дәуірінің қорымдарында, Жетітөбе ерте темір дәуірінің патшалық 

қорымында, Біресек, Қызылата өзендерінің бойындағы б.з.д. І 

мыңжылдық пен б.з. алғашқы ширегіне жататын жерлеу орындарында 

зерттеу жұмыстары жүргізілді. 

 

Республикалық және шетелдік ғылыми мекемелерімен біріккен 

экспедициялар: 

2002 жылдан бастап, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Археология 

ғылыми-зерттеу орталығы Ә.Х.Марғұлан атындағы Археология 

институтымен тасқа салынған суреттерді зерттеу мақсатында бірлескен 

экспедициялар ұйымдастырды.  

2002 жылы ОҚО Түлкібас ауданына қарасты, Талас Алатауының 

Қасқабұлақ шатқалында (т.д.б. 3500 м) және Қаратаудың Қарабастау 

шоқысында зерттеу жұмыстарын жүргізіп, оның нәтижесінде 500-ге 

жуық жартас суреттері бар жәдігерлер зерттеліп, ғылыми айналымға 

еңгізілді.  

2002 жылы Археология ғылыми-зерттеу орталығының 

қызметкерлері Үшөзен өзенінің арнасынан (Түркістан ауданы) ежелгі 

полеозоологиялық жануарлардың (динозавр) сүйектерін тапты. 



2008-2009 жылдар аралығында Археология орталығының 

қызметкерлері  Ә.Х.Марғұлан атындағы Археология институты мен 

Хейделберг университетімен бірлескен экспедициясына қатысып, 

Қаратаудың батыс бөлігінде орналасқан Сауысқандық тасқа салынған 

суреттерді зерттеді. 1100 жартаста орналасқан суреттерді зерттеу 

барысында, олардың бір бөлігінің көшірмелері түсіріліп, 

фотофиксациялары жасалды. Нәтижесінде бірнеше ғылыми мақалалар 

мен монография баспадан жарық көрді.   

- 2009 ж. тамыз айында А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің АҒЗО-ғы мен 

Тарих институтының (Жапония, Токио қ.) біріккен экспедициясы 

Жамбыл облысынында орналасқан Төменгі және Жоғарғы Барысқан 

қалашықтарында, Шу өзені бойында орналасқан Хантау, Алматы 

облысында Іле өзені бойындағы Тамғалытас, Шығыс Қазақстан 

облысында  Абылайкит, Таңбалытас, Берел және Қотанқарағай 

ескерткіштерінде болып, зерттеулер жүргізді. Экспедиция құрамында 

АҒЗО директоры, т.ғ.д., профессор С.Жолдасбаев, Токио қаласының 

Тарих институтының қызметкері проф. док. Чин Жи, док. Баржи Жин 

болды.   

- 2009 ж. тамыз айында  Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің АҒЗО-ғы 

мен Азия тарих қорының (Оңтүстік Корея, Сеул қ.) біріккен 

экспедициясы Оңтүстік Қазақстан облысынында орналасқан Арпаөзен, 

Қойбағар, Алматы облысында Ешкіөлмес, Баян-жүрек, Шығыс 

Қазақстан облысында Мойнақ, тасқа салынған суреттер орындарында 

зерттеулер жүргізді. Экспедиция құрамында Ә.Х.Марғұлан атындағы 

Археология институтының БҒҚ З.Самашев, АҒЗО ғылыми қызметкері 

С.Мургабаев, Азия тарихы қорының қызметкері профессор доктор 

Жанг Сеог Хо болды. Нәтижесінде бір монография жарық көрді.  

 
Ғылыми жобалар 

 

Қазіргі таңда Археология ғылыми-зерттеу орталығы екі ғылыми 

тақырып бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізуде: 

1. Қызылорда облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 

басқармасының Қызылорда облыстық тарихи және мәдени 

ескерткіштерді қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

тасырмасы бойынша 2014-2017 жылдары «Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданындағы Сығанақ қалашығына археологиялық зерттеу 

жұмыстарын жүргізу» атты ғылыми жоба. 

Зерттеудің негізігі мақсаты Ортағасырлық Сығанақ қаласыда 

зерттеу жүргізіп, материалдық және рухани мәдениетін, шаруашылық 

дәстүрін, әлеуметтік-экономикалық ахуалының негізгі элементерін 

қалпына келтіру болып табылады. Зерттеу барысында қаланың шығыс 

қақпасы, орталық мешіті ашылып, ортағасырлық Сығанақ қаласының 

суландыру жүйесі зерттелуде. 

2. ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 2015-

2017 жылдарға арналған 217 "Ғылымның дамуы", 102 «Ғылыми 

зерттеулерді гранттық қаржыландыру» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша «Үлкен Қаратаудың тасқа салынған суреттері» атты жоба. 

Зерттеу барысында Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан, Созақ 

аудандарында және Қызылорда облысы Шиелі және Жаңақорған 

аудандарында Қаратауға қарасты территориясында орналасқан 

Қызылшын, Төсбұлақ, Таңбалытас, Тектұрмас, Қараүңгір, Арыстанды, 

Қарасүйір, Қызылата петроглифтерде және Бағаналы қорымында  қазба 

жұмыстары жүргізілді.  

3. 2017-2018 жж. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің қаржыландыруымен «Оңтүстік Қазақстанның ежелгі, 

түркі кезеңі және ортағасырлық археологиялық ескерткіштерінің 

сабақтастығы» атты тақырып  бойынша зерттеулер жүргізілуде. Оның 

ішінде, Өкілеттік Кеңестің гранты бойынша келесі ғылыми жобалар: 



- «Отырардағы Сопы Данышпан төбесі»  

- «Мыңтөбе қорымы қазбалар» 

4. Шаруашылық келісім шарт бойынша «Болжамды "Этносаябақ" 

кешенінің құрылыс аумағына археологиялық зерттеу өткізу» атты жоба 

орындалды. 
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