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ғылыми зерттеу нәтижелері және ғылыми іс-сапарлары сөз болады.
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Кіріспе
Археология ғылымы дала
лық қазба жұмыстарынан ғана
тұрмайтыны
белгілі.
Мұның
астары зертханалық, камералдық,
кітапхана мен архивтік деңгейдегі
күрделі зерттеулерге ұласады. Қазба
жұмыстарында табылған жәдігерлерді
одан әрі ғылыми тұрғыда сөйлету
үшін осы аталған құрылымдар бір
арнада тоғысуы қажет. Оның ішінде
бірнеше күрделі бағыттардан тұратын
зертханалық зерттеулерді ерекше
атап өтуге болады. Археологиялық
барлау және қазба жұмыстарынан
табылған жәдігерлер мен алынған
үлгілер зертханалық зерттеулермен
ұштасқанда ғана өз нәтижесін
беріп, дұрыс әрі нақты тұжырымдар
жасауға алып келетіні анық. Бүгінде
Ә. Х. Марғұлан атындағы Археология
институтының құрылымында «Архео
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логиялық технология зертханасы»
қайта құрылып, отандық археология
ғылымының бір арнасы ретінде
дамып келеді.
Зертхана тарихы
Елімізде «Археологиялық тех
нология зертханасының» тарихы
1970 жылдардан басталады. 1963 жы
лы 17 мамырда КСРО ҒА Төр
алқасының «Археологияға жара
тылыстану
және
техникалық
ғылымдарды енгізу» туралы № 394
Қаулысына
байланысты
1971–
1972 жылдары сол кездегі ҚазКСР ҒА
Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих,
археология және этнография инс
титутының
құрамында
алғаш
рет зертхана ашу жұмыстары
жүргізілген
болатын.
Зертхана
атауы «Археологиялық технология»
деп аталып, алғашқы меңгерушісі
болып белгілі археолог, ғалым
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М. Қ. Қадырбаев тағайындалады
[ҚР БҒМ ҒК АИ архиві, 1-қ., 1-т.,
27-іс, 46-п.]. М. Қ. Қадырбаев
археологиялық зертхананың құрамын
жасақтау үшін, сол кездегі ғылыми
потенциалдың күшін пайдалануға
тырысқан. Бірқатар зерттеушілердің
тәжірибе
жинап,
жетілуін
қамтамасыз ету мақсатында Мәскеу,
Ленинград қалаларына ғылыми іссапарлар ұйымдастырған. Зертхана
құрамында
алғашқыда
зоолог
Л. А. Макарова – жануар сүйектері
бойынша, Т. М. Тепловодская
–
керамика
бойынша,
физик
Э. Ф. Кузнецова – метал бойынша
және т.б. көптеген ғалымдар қызмет
атқарады [Кузнецова, 1998, с. 9–10].
М. Қ. Қадырбаев 1982 ж. мезгілсіз
өмірден өтуіне байланысты, 1983 ж.
«Археологиялық технология» зерт
ханасы меңгерушісінің міндетін
уақытша
атқарушы
болып
С. М. Ақынжанов тағайындалады.
С. М. Ақынжанов зертхананың
толыққанды меңгерушісі болып
1984 ж. тағайындалған [ҚР БҒМ ҒК
АИ архиві, 1-қ., 1-т., 27-іс, 46-п.].
1990
жылы
22
ақпанда
ҚазКСР ҒА Тарих, археология
және этнография институтының
Ғылыми кеңесінде «Археологиялық
технология» зертханасының мең
герушісі болып Ж. Құрманқұлов
сайланады. Сол кезеңде зертхана өз
ішінде жаратылыстану ғылымиталдау әдістері және археологиялық
материалдар реставрациясы деген
екі бөлім жұмыс жасаған. Зертханалық
зерттеулердің
нәтижелері
өте
маңызды ғылыми мақалалар болып
жарыққа шыққаны белгілі. Сонымен
қатар, 1992 ж. С. М. Ақынжанов,
Л. А. Макарова және Т. Н. Нурумовтың
біріккен авторлығындағы «К истории
скотоводства и охоты в Казахстане

(по остеологическому материаллу
из археологических памятников
энеолита и бронзы)» еңбектері
[Ахинжанов и др., 1992], 1992 ж.
«Культура
древних
скотоводов
и
металлургов
Сарыарки
(по
материалам Северной Бетпакдалы)»
туралы
М. Қ. Қадырбаев
пен
Ж. Құрманқұловтың
еңбектері
[Кадырбаев, Курманкулов, 1992]
және 1994 ж. «Древняя металлургия
и гончарство Центрального Казах
стана» туралы Э. Ф. Кузнецова
мен Т. М. Тепловодскаяның еңбек
тері
[Кузнецова,
Тепловодская,
1994] жарық көрді. Өкінішке
орай, 1990 жылдары Қазақстан
экономикасындағы
тұрақсыздық
Институт құрылымына да өз әсерін
тигізбей қоймады. Ғылыми зерттеулер
аясы тарылумен қатар, зертхана
жұмысы да өз деңгейінде жұмыс
жасаудан қалып қойды.
«Археологиялық
технология
зертханасының» бүгінгі жағдайы
Соңғы жылдары Ә. Х. Марғұ
лан атындағы Археология институты
ғылым кеңістігінде ілгерілеушілікке
қол жеткізіп, тоқтап қалған зерт
хананың жұмысын қайта жандандыру
мәселесі көтерілді. Нәтижесінде,
Ә. Х. Марғұлан атындағы Археология
институтының директоры, т.ғ.д., ҚР
ҰҒА академигі Б. Ә. Байтанаевтың
тікелей бастамасымен Институттың
Ғылыми кеңесінің 2018 ж. 29 сәуірдегі
шешімі бойынша зертхана бұрынғы
атауы бойынша «Археологиялық
технология
зертханасы»
болып
қайта құрылды. Осы жылдан бастап
бұрынғы
зертханалық
жұмыс
бөлмелері қайта жөндеуге түсіп,
жаңа техникалық жабдықтар алуға
мүмкіндік жасалды. Бүгінде бұрынғы
атауы қайта қалпына келтірілген
«Археологиялық технология зерт
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ханасы» ортағасырлық өндірісін
зерттеуші
Е.
Ш.
Ақымбектің
басшылығымен өз жұмысын қайта
жалғастырып келеді.
Қазіргі
таңда
зертхана
құрамында
Б.
У.
Байшашов,
М. С. Шағырбаев және ресейлік
зерттеушілер П. А. Косинцев пен
Д. О. Гимранов остеологиялық
материалдармен жұмыс жасайтын –
археозоология бөлімі, А. Е. Ержанова,
Г. Б. Саргизова тас және сүйек
құралдардың типологиялық және
морфологиялық
құрылымымен
айналысатын – трасология бөлімі,
Е. Ш. Ақымбек, Ж. С. Калиева,
Е.
В.
Дубягина
керамикалық
бұйымдардың
морфологиясы,
жасалу техникасы мен технологиясы,
химиялық құрамы мен минералдық
қосылыстарын, керамика өндірісі
мен жасалу үдерістерін зерттейтін
– ежелгі және ортағасырлық
керамиканы
зерттеу
бөлімдері
ғылыми зерттеулерге ұласып, бірқатар
нәтижелерге қол жеткізіп отыр.
Алдағы уақытта зертхана құрамында
метал
бұйымдарды
қалпына
келтіретін – реставрация бөлімін іске
қосу жоспарда бар (сур. 1).
«Археологиялық
технология
зертханасының» мақсаты – жара
тылыстану ғылымдарының әдіс
тері арқылы кешенді ғылыми
зерттеулер жүргізу болып табылады.
Атқаруға тиісті негізгі міндеттері:
археологиялық зерттеулердегі жаңа
әдістерді меңгеру; зерттеу әдістерін
жетілдіру (нысандарды құжаттау
әдістерін
жүйелеу,
зертханалық
жұмыстарға үлгілер алу және
әртүрлі ғылыми талдаулардың дұрыс
қолданылуының жүйесін жасау);
зертхана жұмысына оқытушылар
мен студенттерді тартып, жас
мамандарды дайындау; кешенді
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зерттеу
нәтижелерін
ғылыми
айналымға енгізу; археологиялық
зерттеулерге жаңадан кірісіп келе
жатқан жас зерттеушілерді күрделі
ғылыми зерттеулерге араластыру.
Археозоологиялық зерттеулер
«Археологиялық технология
лар»
зертханасының
құрамын
дағы археозоология бөлімі отандық
және ресейлік Б. У. Байшашов,
П. А. Косинцев, Д. О. Гимранов,
М. С. Шағырбаев секілді белгілі
зоолог және археозоолог ғалым
дардың араласуымен бірқатар ежелгі
дәуірден ортағасырларға дейінгі
ескерткіштерден табылған жануар
сүйектеріне талдау жасады. Атап
айтқанда, тас дәуіріне тән Дерқұл
тұрағы, қола дәуірінің Серіктас ІІ
қонысы, Жезді ескерткіші, антикалық
кезеңмен
мерзімделетін
Бәбіш
Мола, Шірік Рабат, Іңкәр қала,
Қабыл қала, ортағасырлық Ақтөбе,
Қастек, Шеңгелді, Шу өңіріндегі
төрткүлдер тобы, Бурнооктябрьск
(Жылқышытөбе), ежелгі Сауран
(Қаратөбе),
Ақыртас
кешені,
Абылайкит ғибадатханасы және
т.б. ескерткіштердің остеологиялық
материалдары талданып, ғылыми
айналымға еніп отыр.
Зерттеу
жұмыстары
жа
нуар
сүйектерін
жануар
түр
леріне бөлуден бастап, қаңқа эле
менттері,
патологиялық
өзге
рістері, жануарлардың көне миг
рациялық
ареалы,
сүйектердің
морфометриялық өлшемдері, сойылу
кезеңдері секілді күрделі талдауларға
ұласады. Нәтижесінде, Қазақстан
территориясындағы тас дәуірінен
бастап
кейінгі
ортағасырларға
дейінгі жануарлар фаунасы мен мал
шаруашылығы және аңшылықтың
ерекшеліктері туралы тың мәлі
меттерге қол жеткізіп отырмыз.
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Сур. 1. Археологиялық технология зертханасының ұжымы. Солдан оңға қарай,
бірінші қатарда: Е. Ш. Ақымбек; екінші қатарда: А. Е. Ержанова, Г. Б. Саргизова,
Е. В. Дубягина, М. С. Шағырбаев, Ө. Доспембетов, Н. Нұрғали
Fig. 1. Archaeological Technology Laboratory Team. From left to right, on the front row
Y. Sh. Akymbek; on the second row: A. E. Erzhanova, G. B. Sargizova, E. V. Dubyagina,
M. S. Shagirbaev, U. Dospembetov, N. Nurgali

Трасологиялық зерттеулер
Зертхана құрамындағы трасо
логия бөлімі қазба жұмыстары
барысында табылған тас және
сүйек құралдардың морфологиялық
құрамына, жасалу тәсіліне техни
калық-типологиялық
сараптама
жасаумен
айналысып,
бірқатар
тас, қола және темір дәуірімен
мерзімделетін ескерткіштердің мате
риалдарына талдау жүргізіп келеді.
А. Е. Ержанова Қазақстанның
орталық аймағындағы қоныстардан
табылған құралдардың мыс бал
қытумен байланыстылығы, аталған
аймақтағы ескерткіштерден табыл
ған құрал түрлерінің ұқсастығы
барын, бірақ әр аймақтың тас
минералдарының өзгешелігіне бай

ланысты
өзіндік
ерекшеліктері
болатынын анықтауға қол жеткізіп
отыр.
Г. Б. Саргизова Талдысай қо
нысынан 1994–2019 жж. қазба
барысында алынған сүйек және
мүйізден жасалған, көлемі 284
дм3
болатын
материалдарға
трасологиялық сараптама жүргізді.
Оның
ішінде
өңделген
іздері
сақталған құралдар саны 495
дана екендігі анықталып отыр.
Құралдар арасында ірі қара малдың
сирағынан жасалған коньки және
жылқы ауыздығының бөлшектері
табылған.
Сүйектен
жасалған
құралдарды зерттеу барысында,
Талдысай
қонысынан
табылған
сүйектен және мүйізден жасалған
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құралдар басқа қола дәуіріне жата
тын ескерткіштердің артефактілеріне
ұқсас екендігі байқалады. Орталық
Қазақстан жеріндегі Атасу шағын
ауданындағы Мыржық, Ақ Мұстафа,
Ақмая
қоныстарынан
табылған
езгіштер (тупик) секілді Талдысай
езгіштері де жылқының төменгі сол
және оң жақтарынан дайындалған
[Кадырбаев, Курманкулов, 1992,
с. 246]. Ал сирақ сүйектен дайындалған
коньки типологиялық жағынан Кент
қонысынан табылған конькимен
сәйкес келеді [Варфоломеев и др.,
2017, с. 137].
Керамикалық зерттеулер
«Археологиялық
технология
зертханасының»
құрамындағы
ежелгі және ортағасырлық кера
миканы
зерттеу
бөлімі
қыш
бұйымдардың минералдық құрамын,
морфологиясын, ежелгі дәуірге тән
керамикалық бұйымдарда кездесетін
өрнектердің
техникалық
және
технологиялық жасалу әдістерін,
керамика жасу ісінің аймақтық даму
үдерістерін зерттеумен айналысып
келеді. Орта ғасырлардағы көзе
өндірісіндегі сырлы керамикалардың
пайда болуы, дамуы мен барысы да
зерттелініп жатыр. Қазақстанның
оңтүстік
және
оңтүстік-шығыс
өңірлеріндегі ортағасырлық ескерт
кіштерден табылған сырлы кера
микалардың сырының химиялық
құрамын
анықтау
бойынша
жаратылыстану
ғылымдарының
әдістерімен зерттеулер жүргізіліп,
көзе өндірісіне қатысты қызықты
мәліметтер алынды. Зертхананың
жұмысы Орталық Қазақстанның қола
және темір дәуірімен мерзімделетін
ескерткіштерінен табылған қыш
бұйымдарға, сонымен қатар ШуТалас өңірлерінің орта ғасырларға
жататын ескерткіштерінен жиналған
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керамикаларына пәнаралық зерт
теулер арқылы талдау жасаумен
көрініс тауып отыр.
Ғылыми іс-сапарлар жайында
«Археологиялық
техно
логиялар» зертханасының құрылу
қарсаңында отандық археология
ғылымында арнайы керамиканы, тас
жәдігерлерді және остеологиялық
материалдарды
зерттейтін
жас
мамандардың
жоқтығы
ескеріліп, Институт құрамындағы
бірқатар жас зерттеушілерді осы
салаларға
бағыттау
мәселесі
алға қойылды. Нәтижесінде Инс
титуттың кіші ғылыми қызметкері
М. С. Шағырбаевқа остеологиялық
материалдармен айналысу, архео
зоология бағыты бойынша маманда
ну ұсынылған болатын. Осы мәселені
шешудің алғашқы қадамдарының
бірі ретінде оны 2019 ж. желтоқсан
айында Ә. Х. Марғұлан атындағы
Археология
институтының
бас
шылығы Ресей Федерациясы, Ека
теринбург қаласында орналасқан
Ресей Ғылым академиясы Орал
бөлімінің Өсімдіктер мен жану
арлар
экологиясы
институты
«Палеоэкология» лабораториясына
ғылыми іс-сапарға жіберді [Ша
ғырбаев, 2019]. Ғылыми іс-сапардың
мақсаты жануар түрлеріне қарай
арнайы эталондар қорымен танысу,
археозоологиялық зерттеудің то
лық
жүйесін
(цикл)
меңгеру,
жануар
түрлерін
анықтаудағы
басты қиындықтардың бірі – сүйек
материалдардың
өзгеріс
үдеріс
терімен танысу және остеологиялық
материалдарды сақтау мен арнайы
электронды база құру мәселелерін
игеру болып табылады. Мұндай
тәжірибелік ғылыми іс-сапарларды
алдағы уақытта да ұйымдастыру
жоспарымызда бар. Жоғарыда аталған
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палеозоологтармен бірлесе жұмыс
жасау негізінде М. С. Шағырбаев
ондаған
ескерткіштердің
остео
логиялық материалдарын талдаудан
өткізіп, алғашқы зерттеу нәтижелерін
ғылыми айналымға енгізіп үлгерді.
А. Е. Ержанова
Орталық
Қазақстан
аймағынан
табылған
тас
құралдардың
типологиялық
және
морфологиялық
құрамын
салыстырмалы
түрде
зерттеу,
олардың қызметтік іздерін микро
скоп көмегімен қарап, микроіздерін
суретке түсіру, сипаттамасын жасау
мақсатында, 2019 ж. желтоқсан
айында
Ресей
Федерациясының
Самара, Қазан қалаларында ғылыми
іс-сапарға жіберілді.
Ежелгі дәуір керамикасын
зерттеумен айналысатын Е. В. Дубя
гина, қыш бұйымдардың техникатехнологиялық жасалу үдерісін,
шикізат
құрамы
мен
күйдіру
тәсілдерін пішіндеу әдістері мен
орнаментациясын керамикалық эта
лондар базасымен салыстырмалы
талдау
мақсатында
Ресей
Федерациясы, Самара қаласында
орналасқан Самара мемлекеттік
университетіне ғылыми іс-сапар
ға
жіберілді.
Ғылыми
тағы
лымдамалық іс-сапар барысында
Волга
мемлекеттік
әлеуметтікгуманитарлық академиясының аға
ғылыми қызметкері И. Н. Васильева
және
Самара
мемлекеттік

университетінің мәдениет тарихы
және
теориясы
кафедрасының
доценті Н. П. Салугинамен бірле
сіп, түрлі керамикалық коллекциялар
эталондарымен танысып шықты.
Ғылыми
тағылымдамалық
іс-сапар
нәтижесінде
зертхана
мамандары археология ғылымында
жиі қолданылатын ежелгі көзе
өндірісінің технологиясы және тас
құралдардың трасологиясы, сонымен
қатар остеологиялық материалдармен
жұмыс жасаудың бірқатар маңызды
әрі күрделі тәсілдерін игеруге қол
жеткізіп отыр.
Қорытынды
«Археологиялық
технология
зертханасы» өзінің даму тарихында
түрлі
қиыншылықтарды
бастан
өткергенімен,
бүгінде
қайта
жанданып, әрі қарай даму үстінде.
Бүгінде
зертхананың
бастапқы
мақсат-міндеті аздап өзгергенімен,
негізгі
өзегі
археозоология,
трасология,
керамика
салалары
болып қала береді. Жоғарыда атап
өткеніміздей, келешекте металды
зерттеумен байланысты бағыттарды
іске қосу жоспарда бар. Әрине, енді
ғана қайта құрудан өтіп жатқан
зертхананың құрылымы мен зерттеу
методологиясында
кемшіліктер
болуы заңды. Дегенмен, алдағы
жылдары бұл кемшіліктер жойылады
деп сенеміз.
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О РАБОТЕ «ЛАБОРАТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
в 2018–2019 гг.
Е. Ш. Акымбек, М. С. Шагирбаев
В статье рассматриваются некоторые итоги деятельности «Лаборатории
археологических
технологий»,
действующей
в
Институте
археологии
им. А. Х. Маргулана. В начале 1970-х годов М. К. Кадырбаев организовал эту
лабораторию. В ней проводились исследования по изучению керамики, палеометалла,
остеологических коллекций. В 1983–1990 гг. руководил лабораторией С. М. Ахинжанов,
продолжив исследования по прежним направлениям. В 1990 году Ж. Курманкулов
стал заведующим лабораторией. В этот период работа была организована по двум
направлениям: естественно-научные методы анализа и реставрация археологических
материалов. В 2018 г. лаборатория возобновлена, наряду с предыдущими
археозоологическими и керамическими исследованиями было начато изучение
трасологии изделий из камня и кости. В статье описываются результаты научных
исследований, а также стажировки научных сотрудников лаборатории за последние
два года.
Ключевые слова: археология, «Лаборатория археологических технологий»,
археозоология, керамика, трасология, стажировки
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OVERVIEW of the WORK of the «LABORATORY OF ARCHAEOLOGICAL
TECHNOLOGIES» for 2018–2019 years
Y. Sh. Akymbek, M. S. Shagirbayev
The article considers the study of the «Laboratory of Archaeological technologies»
opened in 2018–2019 as part of the A. Kh. Margulan Institute of Archeology. In the early
1970s, M. K. Kadyrbaev organized the laboratory and initially conducted research in the
field of archeology, ceramics and paleometal. In 1983–1990 the laboratory was headed by
S. M. Akynjanov and laboratory continued research in the previous directions. In 1990,
J. K. Kurmankulov became the head of the laboratory and the area of research was grouped
into two areas: natural science methods of analysis and restoration of archaeological
materials. In 2018 the work of laboratory was renewed, together with previously organized
archaeozoological and ceramic researches, studies began on the tracology of stone and bone
tools. The article describes the research results of studies and scientific trips of researchers of
these departments over the last two years.
Keywords: archaeology, «Laboratory of Archaeological technologies»,
archaeozoology, ceramics, tracology, scientific trip
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