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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министр міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 

бұйрығы негізінде бекітілген  типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (193 

қосымша). ҚР Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 

бұйрығымен өзгертулер енгізілген. 

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 

хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года 

№343 (Приложение 193). Внесены изменения приказом Министра образования 

и науки РК от 05 июля 2016 года №425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

 

 

 
@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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Пікір жазғандар: 

Төлеубаева  К.М. – тарих ғылымдарының докторы,  

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің 

профессоры 

Қаражан К.С. – тарих ғылымдарының докторы,  

 әль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің, тарих, 

археология және этнология факультетінің, Қазақстан тарихы кафедрасының 

профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Археология мен этнология жедел дамып жатқан ғылым бағытынан 

тарих ғылымдарының жеке саласына айналғаны белгілі. Бүгінгі күні, 

археология мен этнологияның бәсекеге қабілетті мамандары үш компонент 

негізінде бойынша қалыптасады: теоретикалық эрудиция, зерттеуәдістері мен 

техникасының толық меңгерілуі, жоғары ғылыми жауапкершілік. 

Оларбірбүтіндіқұрайды. Кәсіби түрде зерттеу әдістерін қолдана отырып, 

магистранттар оған жету жаңа білім арқылы мүмкін болатынын жақсы түсіну 

керек. Бар білімге жаңа білімді қоса отырып, оны археологтар мен этнолог 

мамандарды даярлауда жан-жақты қолдану қажет. Методологиялық 

дүниелерді ескерео тырып, қойылған мәселені шешудегі әдістерді таңдау 

жасалады. Белгілі бір мәселелерді зерттеу үшін осындай зерттеулерді 

ұйымдастыру және жоспарлау, жалпы объекінің негізін құрайтын әдіс-

тәсілдердің көмегімен біз керекті мағлұматтарды алуымыз керек. 

«Археология»,  «Этнология», «Археологиялық зерттеу әдістері», 

«Этнологиялық зерттеу әдістері» және т.б. пәннің алғы шарттары болыпта 

былады. Бұл пәндердің жүйелілігін сақтау «археология» және «этнология» 

пәндерін кешенді қарастыру міндетін және оларды зерттеу сабақтастығын, 

сонымен қатар, тарихи үдерістің ішкі логикасын айқындайды. 
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Бұл пәнді меңгеру үшін «Теоретикалық  археология»,  «Теоретикалық 

этнология», «Археологияның негізгі мәселелері», «Этнологияның негізгі 

мәселелері» және т.б. пәндер зерттелу керек. 

«Антропология», «Мәдениеттану», «Әлеуметтану», «Психология» 

өзара байланысты пәндер болып табылады. 

Пәннің оқытылуы барысында магистранттар білуі керек: 

- археологиялық және этнологиялық зерттеулердің әдістерін және 

әдістемесін;  

- археология және этнология саласындағы экспедицияларды 

ұйымдастыру және өткізу, жоспарлау, дайындау; 

- далалық зерттеулердің құрылымын, негізгі принциптерін; 

- далалықмәліметтердіңдереккөздерінанықтау; 

- алынғанбілімдерінтәжірибедеқолдану. 

Істей білуі керек: 

- оқу үдерісі кезінде археологиялық және этнологиялық 

зерттеулердің ұйымдастыру және жоспарлаудың теоретико-әдістемелік 

базасын қолдану; 

- экспедициялық жұмыстар кезіндегі далалық мәліметтерді ашу; 

- далалық мәліметтерді өңдеу және саралау; 

- археологиялық және этнологиялық экспедициялар бойынша есептер 

жазу. 

Дағдылануы керек: 

- экспедициялық зерттеуді тәжірибе негізінде ұйымдастыра білу; 

- археолого-этнологиялық экспедицияны жоспарлау әдістерін білу; 

- далалық күнделік жүргізу және жасалған жұмыстар бойынша есеп 

жазу; 

- теоретикалық білімі бойынша жеке ғылыми жұмыстар жүргізе алу. 

Құзыр етті болуы:  

- архео-этнологиялық зерттеуде жаңа инновациялық 

технологияларды қолдану; 

- археология және этнология ғылымдары дамуындағы заманауи 

заңдылықтар мен тенденцияларды білу.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Кіріспе 

2 
Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың мақсаты мен 

міндеттері. Археологиялық зерттеу туралы түсінік 

3 
Қазіргі жағдайдағы археологиялық зерттеулердің әдіснамасы. 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың алғы шарттары 

4 
Археологиялық зерттеулерді ұйымдастыруға алынатын лицензияға 

қажетті құжаттар. Археологиялық зерттеу келісімі 

5 Археологиялық экспедицияға дайындық жұмыстары. Археологиялық 
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экспедицияны ұйымдастыру 

6 Археологиялық экспедиция кезінде алынған материалдарды саралау 

7 

Ғылыми жобаны даярлау. Ғылыми жобаға қажетті заттар мен 

материалдық базасын анықтау. Ғылыми жобаны іске асыру кезінде 

атқарылатын жұмыстар 

8 
Археологиялық деректерді талдау. Ғылыми жобаның деректік 

базасын жасау. Табылған заттарды құжаттау және музейлерге өткізу 

9 
Ғылыми мақала, еңбек жазуға даярлық. Археологиялық есепті жазу, 

оған қойылатын талаптар және оны тіркеу жұмыстары 

10 Этнологиялық зерттеу жүргізудің жалпы концепциясы 

11 Этнологиялық зерттеудің методологиясы 

12 Этнологиялық зерттеудің стратегиялық жоспары 

13 Этнологиялық зерттеудің негізгі элементтері 

14 Алдын-ала немесе пилотажды зерттеуді ұйымдастыру 

15 Далалық этнологиялық зерттеу 

16 Далалық этнологиялық мәліметтерді өңдеу және талдау 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты: археологиялық және этнологиялық зерттеулерді 

жоспарлау мен ұйымдастыруды көрсету. 

Пәннің міндеті зерттеу ерекшеліктерімен танысумен қатар 

археологиялық және этнологиялық зерттеудің әдістері-қазба ережелері, 

далалық материалдарды сараптау, жинауды білу. 

Археолого-этнологиялық зерттеу затын ерте және қазіргі қоғам 

құрайды: материалды, рухани, тұрмыстық, этногенетикалық, әлеуметтік және 

т.б. Зерттеу объектісі – бұл тарихи реконструкцияға негіз болатын заттай 

деректер, этностар және этностық қоғамдар, адамдар тобы. 

Зерттеудің негізгі әдістері: деректану, интерпретациялық, дескрептивті, 

типологиялық, аналитикалық, салыстырмалы-тарихи, жүйелі. 

Методологиялық дүниелерді ескере отырып, қойылған мәселені 

шешудегі әдістерді таңдау жасалады. Белгілі бір мәселелерді зерттеу үшін 

осындай зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, жалпы объекінің негізін 

құрайтын әдіс-тәсілдердің көмегімен біз керекті мағлұматтарды алуымыз 

керек. 

Дайындық кезеңі. Археологиялық және этнологиялық негізгі объектіні 

таңдау. Зерттеліп жатқан объект бойынша магистранттарды белгілі 

дереккөздермен әдебиеттермен алдын ала таныстыру. 

Бастапқы кезең. Ұйымдастырылып жатқан экспедициялардың 

қауіпсіздік техникасымен және еңбек жағдайларымен таныстыру. 

Далалаық кезең. Негізгі зерттеу объектілерімен - табиғи, ландшафты 

ортада әртүрлі археологиялық ескерткіштермен, артефактілермен,  

материалдық мәдениет және қолданбалы өнер заттарымен; рухани мәдениет 
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үлгілерімен, фольклор, отбасы және тұрмыс, зерттеліп жатқан этностардың 

салт-жораларымен жұмыс істеу; негізгі дағдыларды білу, мәліметтерді жинау 

және ұйымдастыру әдістерін бекіту. 

Қорытынды кезең. Археологиялық қазба мен этнографиялық 

мәліметтерді жинау жұмыстарының аяқталуы. Жұмыс жерінен 

магистранттарды және дала жабдықтарын шығару. 

Есепті жазу мен мәліметтерді өңдеу. Есеп құжаттарын даярлау. 

Қазылған және жиналған бастапқы материалдарды стационарлы түрде өңдеу 

(атрибуция, сипаттау, классификация, заттарды мерзімдеу және т.б.). 

 

НЕГІЗІ БӨЛІМ 

 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың мақсаты мен 

міндеттері. Археологиялық зерттеу туралы түсінік 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың негізгі мақсаты – 

археологиялық зерттеулердің толық көрінісін қалыптастыру. Зерттеулерді 

жүйелі ұйымдастыру арқылы ежелгі және орта ғасырлар тарихын қалпына 

келтіру. Зерттеулерді ұйымдастырудың мақсаты төмендегідей міндеттерден 

тұрады:  

1. Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың барлық сатыларын 

қадағалау. 

2. Зерттеулерді ұйымдастыру туралы археолог-ғалымдардың ғылыми 

тұжырымдарын білу. 

Археологиялық зерттеу туралы түсінік археологияның негізгі 

түсінігімен тікелей астасып жатыр. Олар – археологиялық мәдениет, 

археологиялық ескерткіш, археологиялық қабат. Осыларға жүйелі түрде 

сатылап жұмыс жүргізу арқылы археологиялық зерттеу түсінігін 

қалыптастыру. 

 

Қазіргі жағдайдағы археологиялық зерттеулердің әдіснамасы. 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың алғы шарттары 

Әдіснама – археологияны жеке тарихи пән ретінде тануға қатысты 

теориялық зерттеулердің ерекше саласы, оның өткен тарихты зерттеу мен 

қалпына келтіруде өзіндік деректері бар. Оның мақсаты: әдіс 

құрылымындағы іргелі түсінік аппаратын талдау және жетілдіру. 

Археологиялық зерттеулердің әдіснамалық негізі тарихи принципке, 

жүйелілік пен пәнаралық танымға бағытталған. Іргелі түсінік: археологиялық 

дерек, түрі, әдістері, археологиялық мәдениет, тарихи-мәдени қауым, 

археологиялық зерттеулер тәртібі, археологиялық түсініктің деңгейі.  

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың алғы шарттары 

археологиялық барлау, іздестіру және қазба жұмыстарына бағытталады. Олар 

Қазақстан Республикасының «Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және 

пайдалану туралы» 1992 жылғы 2 шілдедегі Заңы 40 бабы аясында 

жүргізіледі.  
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Қазақстан аумағындағы археологиялық зерттеулер нәтижесінде 

Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің жеке және заңды 

тұлғалары алған материалдар мен олжалар ғылыми тіркелгеннен және 

өңделгеннен кейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік музейлеріне 

беру қағидалары 

 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастыруға алынатын 

лицензияға қажетті құжаттар. Археологиялық зерттеу келісімі 

Археологиялық зерттеулер жүргізу үшін қажетті лицензия алу қызметі 

онлайн арқылы («электрондық лицензиялау» www.elicense.kz порталында) 

жүргізіледі. 

1. «Қызметке онлайн тапсырыс беру» батырмасы бойынша өту, осыдан 

кейін жаңа терезеде «электрондық лицензиялау» порталы ашылады. 

2. «Электрондық лицензиялау» порталында Жүйеге кіру немесе 

тіркелу. 

3. «Қызметке онлайн тапсырыс беру» батырмасын басқаннан кейін 

ашылатын «электрондық лицензиялау» порталының бетінде қызметтің 

қажетті түрін таңдау және «Әрі қарай» батырмасы бойынша өту. 

4. Қызметтің паспортында құжаттар пакетімен танысу және «Қызметке 

онлайн тапсырыс беру» батырмасы бойынша өту. 

5. Қажетті мәліметтерді көрсетіп, өтінішті толтыру және өз ЭЦҚ қою. 

6. Берілген өтініштің мәртебесін Жеке кабинетте «Менің өтінішім» 

тарауында қадағалау. Рұқсатты алу туралы «Менің рұқсаттама құжаттарым», 

хабарлама алу туралы - «Менің хабрламаларым » тарауынан біле аласыз. 

Лицензия алу үшін: 

1. жеке басты куәландыратын құжат және (немесе) көрсетілетін 

қызметті алушының өкілі жүгінген кезде заңды тұлғаның сенімхаты немесе 

нотариалдық куәландырылған сенімхат (жеке тұлға үшін) (жеке басты 

сәйкестендіру үшін талап етіледі); 

2. өтiнiш; 

3. бюджетке лицензияны алу үшiн лицензиялық алымды төлегенiн 

растайтын құжат; 

4. тарих пен мәдениет ескерткiштерiнде археологиялық жұмыстарды 

жүзеге асыруға қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi туралы 

мәлiметтер нысаны; 

5. мамандандырылған жабдықтар бойынша мәліметтер нысаны. 

Тарих және мәдениет ескерткiштерiнде археологиялық жұмыстарын 

жүзеге асыру жөнiндегi лицензияны алуға көрсетiлетiн қызметтi алушылар 

үшiн қосымша: 

Көрсетiлетiн қызметтi алушының тарих және мәдениет 

ескерткiштерiнде археологиялық жұмыстарды жүзеге асыру құқығы, 

археология саласында ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

субъектісі ретінде аккредитациясы бар ғылыми ұйымның ұсынымхаты. 

 

http://elicense.kz/Account/LogOn?returnUrl=%2F%3Flang%3Dkk
http://elicense.kz/Account/Register
http://egov.kz/cms/kk/information/eds/getecp
https://elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchRequest
https://elicense.kz/Licenses/Index
https://elicense.kz/Notice2/MyNotices
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400000140#z57
http://egov.kz/sites/default/files/pril2_3_063_mkskaz.doc1.docx
http://egov.kz/sites/default/files/pril4_5_063_mkskaz.doc1.docx
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Археологиялық экспедицияға дайындық жұмыстары.  

Археологиялық экспедицияны ұйымдастыру 

Археологиялық экспедицияға дайындық жұмыстарының дұрыс 

жүгізілуі археологиялық зерттеулерге қажетті заттар мен құжаттардан 

тұрады. Олар: лицензия немесе ашық парақ; тарихи-мұрағаттық және 

библиогарфиялық зерттеулер; тарихи жоспарлар мен құжаттардың 

көшірмесін алу; тарихи-топографиялық сипаттағы (тарихи құрылысты 

қалпына келтіруде 3D-модельді және басқаларды пайдалану) мақсаттарды 

шешу үшін көзбен шолу арқылы жасалынған арнайы әдістерді қолдану (оның 

ішінде GIS-технологияны қолдану); бар болған жағдайда тарихи 

жоспарларды қазіргі масштабқа ауыстыру; тарихи-гидрологиялық схеманы 

жасау; палеландшафты талдау; тарихи жазбаларды жинау, түсіндірме 

жазбаларды жасау. 

Экспедицияға қажетті құрал-жабдықтар мен керек-жарақтарды 

даярлау. 

Археологиялық экспедиция – бұрынғы өткен ата-бабаларымыздың 

өмірі және олардың қоғамы жөнінде ғылыми білім алуға бағытталған 

зерттеумен тікелей байланысты.  

Археологиялық экспедицияны ұйымдастыру мен оның барысы 

бекітілген ғылыми әдістемелер тәртібімен жүргізіледі: археологиялық 

зерттеу; рұқсат қағаз (ашық парақ); археологиялық жобалау; археологиялық 

барлау; археологиялық қазба; археологиялық бақылау; археологиялық 

қадағалау. 

 

Археологиялық экспедиция кезінде алынған материалдарды 

саралау 

Археологиялық қазба барысында алынған материалдарды өңдеу мен 

ары қарай зерттеу жұмыстың негізгі кезеңіне жатады. Бұл археологтың 

қандай әдісті қолдануына байланысты. Ескерткіш пен табылған 

артефактілердің хронологиясын анықтау мен жүйелеу үшін типологиялық 

әдіс қолданылады. Ол еңбек құралының, керамикасының, қаруының және т.б. 

әр түрлі белгілері: пішін ерекшелігі, материалы, өрнегі және т.б. бойынша 

жүйелеуге негізделген. Заттың бір түрінің жалпы белгісі бойынша 

эволюциялық-типологиялық қатарына орналастырылады. Осыдан кейін 

оларды бір-бірімен салыстыру. Әр кезеңге (қабатқа) тән пішіндер анықталып, 

дамуы жазылады. Бір ескерткіштің әртүрі бөлігінен және көрші 

ескерткіштерден табылған заттардың пішіні және т.б. бір-біріне ұқсас келуін 

бір уақытқа жатады деп есептеуге болады.  

Материалдарды жаппай өңдеу барысында археологияда біркелкі 

белгілерін анықтауға, сыныптауға және салыстыруға негізделген сандық 

(статистикалық) талдау кеңінен қолданылады. 

 

Ғылыми жобаны даярлау.  
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Ғылыми жобаға қажетті заттар мен материалдық базасын 

анықтау. Ғылыми жобаны іске асыру кезінде атқарылатын жұмыстар 

Ғылыми конкурстық құжаттар ғылым саласындағы уәкілетті органның 

2011 жылғы 18 ақпандағы  Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» 

Заңын іске асыру шеңберінде, ғылыми, ғылыми-техникалық жобаларды 

жүзеге асыруды гранттық қаржыландыру конкурсына қатысуға өтінімді 

дайындау үшін 2011 жылы 25 мамырдағы №575 Қазақстан Республикасы 

Үкіметі бекіткен Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті 

базалық, гранттық, бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру қаулысына 

сәйкес жасалынады.  

Конкурсқа ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің 

аккредиттелген субъектісінің, сонымен бірге білімнің автономды ұйымының 

қатысуға құқығы бар, олардың төмендегідей құжаттары болуы шарт:  

1) ілеспе хат; 

2) ұсынылып отырған материалдар мен ғылыми этикетті сақтау 

ережелері мен қағидалары туралы өтінім; 

3) жобаның қысқаша сипаттамасы;  

4) конкурсқа қатысу туралы өтінім;  

5) өтініш берушінің аккредиттелгені жөніндегі куәліктің көшірмесі; 

6) қосымша шарттарды орындау туралы міндеттеме; 

7) жоспарланған ғылыми зерттеулерді қамтамасыз етудегі қажетті 

ғылыми құрал-жабдықтар (аталған жобаны жүзеге асыру барысында 

қолданылатын), жеке немесе басқа ұйымнан басшысы қол қойған (дөңгелек 

мөрмен расталған) немесе жоба конкурсын орындаушы жеке тұлға және 

оның ғылыми жетекшісінен жалға алынғандығы туралы өтініш. 

 

Археологиялық деректерді талдау. Ғылыми жобаның деректік 

базасын жасау. Табылған заттарды құжаттау және музейлерге өткізу 
«Археологиялық дерек» ұғымын археологияны іргелі түсіну қатарына 

жатқызуға болады.  

Табылған артефактілерден археологиялық деректер қалыптасады. 

Түсінік пен анықтама екі түрлі. Шешімнің бір мағынасыздығының себебі. 

Археологиялық деректердің ерекшелігі – қазылған артефакт қалдықтарынан 

хабар беру үшін шынайы алғашқы кейпін, тіл ортасы жоғында оның толық 

болмаса да бөлшекті түрде ауызша берілуімен байланысты оны 

қалыптастыру қажеттілігі. Археологиялық деректердің құндылығының 

пайыздық шынайылығы жоғары. Археологиялық деректерді қалыптастыру 

әдістемелік тәсілдердің әртүрлілігімен байланысты. 

Археологтар, археологиялық деректер бойынша мамандар 

компьютермен таныс болғаннан кейін машина есептеуіш мәліметтердің 

арнайы архивін жасай бастады. Бірінші кезекте компьютерге далалық 

құжаттар – есептер мен сызбалар енгізіледі. Мәліметтер базасы далалық 

тіркеулерді енгізу үшін қосымша құрал ретінде пайдаланылады. 

Проблемалы-бағыттық база деп аталатын мәселелерді шешу барысында 
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қолданылатын бұйымдар тізімін жасау да жүргізілуде. Мәліметтер базасын 

жспарлау материалдың ерекшелігі мен қойылған міндетті түсінуге 

көмектеседі.  

Қазба барысында табылған заттар, ол керамика сынығы немесе 

жазбаша көрнекті ескерткіш болсын есепке алынып, тіркелу керек. Дегенмен 

жеке немесе жаппай есепке алу әртүрлі болады. Археологиялық 

ескерткіштердің түрі үшін де жеке және жаппай табылым әр түрлі.  

Заңды және жеке тұлғалардың табылған материалдарды музейлерге 

тапсыруы материалдарды қабылдау-беру актісі және бұйым тәртіпке сай 

үлгіде рәсімделеді.  

 

Ғылыми мақала, еңбек жазуға даярлық. 

Археологиялық есепті жазу, оған қойылатын талаптар және оны 

тіркеу жұмыстары 

Ғылыми мақала ретінде жазуға даярлық кезінде мыналар ескерілуі 

керек: еңбекте қарастырылатын мәселенің қисынын келтіру; осы мәселе 

төңірегінде материалдарды қайта қарап шығу; осы тақырыпта тың мәселені 

көтеруді ойластыру; ғылыми деректерді қарау; өз пікірінді енгізетіндей сол 

проблеманы ақырғы рет тұжырымдау; мақаланың жоспарын жасау – кіріспе 

бөлімі, негізгі бөлім (бірнеше бөлімге бөлу), қорытынды бөлім, сілтеме, 

пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 

Негізгі бөлім жасылғаннан кейін кіріспе мен қорытындыға көшу – 

қысқаша кіріспе мәліметтер, мәселе бойынша жұмыстарға өзіндік сыни баға 

беру, зерттеу себебі, сіздің ғылыми болжамыңыздың мәні, тақырыптың 

өзектілігі мен мақала жоспары; қорытындыда материалдарды қорыту керек. 

Археологиялық есеп ең алдыменбарлау немесе қазба барысында 

алынған материалдарды ғылыми беруден тұрады. Ол бізге қалдырып кеткен 

ескерткіш арқылы сол қоғамның тарихын толық ашуы мүмкін. Есеп ашық 

қағаздың нұсқаулық талабына және «Есепті ұсыну ережесіне» сай 

ұсынылады.  

Кез келген ғылыми есеп төмендегідей белгілерге сай болуы керек: 

ықшамдылық. Есеп нақты және керекті ақпарат ықшамды баяндалуы; есеп 

бірінші бетінің дұрыс рәсімделуінен басталуы; орындаушылардың тізімі; 

реферат; мазмұнының дұрыс жасалуы; кіріспе; негізгі бөлім; қорытынды; 

пайдаланылған әдеректер тізімі; қосымша. Қосымшада ғылыми 

жариялымдар, иллюстрациялар мен күнтізбелік жоспар беріледі.  

Тіркеу және ақпараттық картасы болуы шарт.  

 

Этнологиялық зерттеу жүргізудің жалпы концепциясы 

Этнологиялық зерттеудің бағдарламасын дайындау екі бөлімнен 

тұрады. 

Методологиялық бөлімінде мәселе қойылып, зерттеу нысаны 

көрсетіліп, мақсаты мен міндеті анықталады, негізгі түсініктер дәйектеледі, 

зерттеу нысанының алдын-ала жүйелік талдауы жасалып, зерттеу гипотезасы 
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қалыптасады. Әдістемелік-ұйымдастыру бөлімі тұңғыш ақпаратты жинау 

әдіс-тәсілдерін, этнографиялық зерттеу мен бақылау нысанын,  жиналған 

далалық материалдарды өңдеу тәсілдерін анықтайды. Бағдарламаға сонымен 

қатар жұмысты жүргізу уақыты, орындаушылардың тізімі, шығындардың 

есебі кіреді. Зерттеу бағдарламасы қойылған мақсаттарды жоспарлауға 

байланысты жасалады. Оның жалпы бағыты сайып келгенде тәжірибелік 

қызығушылыққа жауап береді. Бағдарлама зерттеу жұмысының кезеңдері, 

орындау мерзімдері, қажетті ресурстар көрсетілген жұмыс жоспарымен 

толықтырылады.  

 

Этнологиялық зерттеудің методологиясы 

Ұстанымдар, әдістер, тәсілдер және ғылыми таным құралдары туралы 

арнайы оқыту үшін методология түсінігін:  

а) құрылым, логикалық ұйымдастыру, шығармашылық әдістері мен 

құралдары туралы оқытуда;  

ә) ғылыми таным құру түрлері мен әдістері, қағидаларын оқытуда 

қолдану қажет. 

Этнологиялық зерттеудің методологиясы әртүрлі әдіс-тәсілдердің 

жүйесінен тұрады. Зерттеу барысында ол этнологиядағы түрлі ғылыми 

мектептердің ерекшелігіне байланысты қолданылады. Мұндай 

методологиялық зерттеу үш деңгейлі құрылымнан тұрады:  

а) танымдық сипаттағы білім; 

 ә) құрылым, қағида, ереже және жалпы ғылыми зерттеу әдісі туралы 

теориялық білім;  

б) нақты зерттеу мақсаты мен танымдық жағдайға байланысты 

тақырыптық байланыс. 

Этнологиялық зерттеудің методологиясы құрылымында келесі 

деңгейлерді атап көрсетуге болады:  

а) ғылыми танымның тақырыптық аймағын анықтауда қажетті білім 

жүйесі;  

б) зерттеу мақсатын қою және шешу;  

в) ғылыми тезаурус құру, пән ерекшелігі,оны міндетті құрылымда 

қолдану;  

г) жеке ғылыми-зерттеу мақсатын шешу әдісі. 

Теорияны құрудың түрлі тәсілдері бары белгілі: теориялық тұрғыдан 

типологиялық бөлу, қарапайым эмпирикалық жалпыламадан метатеорияға 

өту. Ғылыми теорияның қарапайым түрі «сипаттама-жазба» қағидасына, яғни 

ғылыми түсініктегі жеке және жалпыға сәйкес келеді.  

Басқа ғылымдар сияқты этнология тарих ғылымының бір саласы 

ретінде жалпы методологиялық негіздерге, сонымен қатар өзіндік жеке 

принциптерге: тарихилық, жүйелік, шынайылық, сәйкестік, салыстырмалық, 

құндылық және т.б. сүйенеді.   

 

Этнологиялық зерттеудің стратегиялық жоспары 
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Зерттеудің стратегиялық жоспарын таңдауға негіз – эмпирикалық 

мәлімет жинауға дейінгі білімді анықтау және одан гипотеза құру мүмкіндігі. 

Зерттеу жүргізудің төрт негізгі жолы бар:  

1) формулятивті (барлау), мәселені анықтауға және гипотеза құру 

бағытталған;  

2) сипаттамалық, қазіргі этномәдени процесстер мен құбылыстарды 

зерттеудегі сандық-сапалық әдіс; 

3) тәжірибелік-аналитикалық, аз ғана уақыт аралығында ақпарат алу 

мақсатында, бір реттік стационарлық зертеуде қолданылады; 

4) салыстырмалы, зерттеу процесстерінің негізгі бағыттарын 

анықтауда, белгілі уақыт аралығындағы мәліметтерді салыстыру. Аталған 

зерттеу аймақтық, әлеуметтік-мәдени ерекшелікке байланысты жүргізіледі. 

Зерттеу барысында аталған көрсеткіштердің бірнешесі немесе барлығы 

қолданылуы мүмкін.   

  

Этнологиялық зерттеудің негізгі элементтері  

Теориялық-қолданбалы этнологиялық зерттеу ірі әлеуметтік мәселенің 

бағыттар мен негізгі кезеңдерін қамтитын зерттеу бағдарламасы шеңберінде 

жүргізіледі.  Этнологиялық зертеудің жұмыс жоспарын төрт уақытша кезеңге 

бөлуге болады:  

1) Болашақ бағдарламаның бір бөлігі ретінде аталған зерттеудің 

теориялық концепциясы мен бағдарламасын жасауға кететін уақыт. Оған 

жалпы зерттеуге кететін уақыттың үштен бір бөлігі жұмсалады.  

2) далалық кезең, мәліметтерді жинау, өңдеу. Оған берілген уақыттың 

20% кетеді.  

3) алынған мәліметтерді өңдеу, талдау, аралық ғылыми есептер кіреді. 

Берілген уақыттың 40% жұмсалады.  

4) қорытынды есептерді жасау уақыты мен басылымдар, шамамен 

уақыттың 10% құрайды.  

 

 Алдын-ала немесе пилотажды зерттеуді ұйымдастыру 

Негізгі мақсат бастапқы мәліметтерді жинау процедурасына 

бағытталған әдістерді сараптау, мәлімет жинау тәсілдері, нысандардағы 

далалық этнологиялық жұмыстарды ұйымдастыру, бақылау нысанын таңдау.  

Аталған кезеңдегі басты мақсат далалық жұмыстың барлық бағыттарындағы 

тұрақтылықтың сақталуы.  Келесі қызмет – зерттеу нысанындағы жауапты 

информатарлармен байланысты орнату, әрі қарайғы бірігіп жұмыс жасауды 

қамтамасыз ету. Зерттеу мүшелерінің дайындық деңгейі нақтыланып, 

қойылған міндеттерді түсіну. Жоспарланған информаторлар мен 

респонденттерді таңдаудың іске асуын тексеру қажеттілігі, екі фактордан 

тұратын: алынатын ақпарат сипаты мен бақылау нысанына қол жеткізуге 

байланысты жүргізілетін сауалнама ауқымы бағаланады.   

Тізімнен таңдалып алынған немесе басқа жолмен зерттелетін 

информаторлар  түрлі жағдайларға байланысты: басқа жаққа жол жүруге, 
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ауруға, қолының бос болмауына, күткен жерде тұрмауына және т.б. болмай 

қалуы мүмкін. Жоғарыда келтірілген ұйымдастырудағы қиыншылықтар 

информаторлар санын анықтауға толық мүмкіндік береді, соған қарамастан 

нәтижесінде далалық этнологиялық  мәлімет жоспарланған көлемде алынуы 

тиіс.  

Далалық этнологиялық зерттеу  

Далалық зерттеу – стационарлық нысандарда қажетті материалдарды 

жаппай жинау. Тікелей және қосымша сұрақтар жазылған анкета 

респонденттерге таратылады. Сұхбаттасу алдын-ала дайындалған сұрақтарды 

әрбір жеке адамға қою арқылы жүргізіліп, алынған жауаптар бағдарламаға 

сәйкес тіркеледі.  Сұхбаттасу (қалыптасқан, нысанды, еркін) жұмысы орнына 

немесе тұратын жеріне байланысты жүргізіледі. Бақылау әдісі бастапқы 

эмпирикалық мәліметтерді бағытталған, жүйелі түрде жинауға мүмкіндік 

береді. Басты жетістігі адамның жасаған іс-әрекеттіне қатысты элементтер 

мен оқиғаны сол кезде тіркеуге болады. Стационарлық әдіс. Маршруттық 

және бұтақтық зерттеу. Далалық этнологиялық тәжірибе: маңызды сабақ 

және кемшілік. «Зерттеу жағдайы» әдісі. Мәліметтерді тіркеу тәсілі. Далалық 

күнделік.  Аудио- және видеожазбалар. 

Осы кезеңдегі ұйымдастыруға қойылатын талаптар: нұсқауды толық 

орындау, алынған материалдардың шынайы болуын қадағалау, жиналған 

мәліметтерді мақсатты сақтау жүйесі. Алынған мәліметтер апробоциялық 

жүйе бойынша топталады: бақылау мәліметтері, құжат, фотосурет және т.б. 

 

Далалық этнологиялық мәліметтерді өңдеу және талдау 

Алынған мәліметтерді өңдеу және талдау зерттеу міндеттеріне сәйкес 

кезең-кезеңімен жүргізіледі. Логикалық міндеттер бірнеше жұмыстарға 

ұласады. Жиналған мәліметтер тексеріледі – толық және қосымша. Талдау 

барысы ашық талқыланып, алынған мәліметерді зерттеушілер айтып 

отырады, аралық қорытындылар басқа мамандармен талқыға салынады. 

Пікірталас барысында қосымша зерттеулер қажет ететін жаңа идеялар пайда 

болады.  

Зерттеу нәтижесі есеп түрінде немесе басылымда жарық көреді. 

Қорытынды есеп барлық тұжырымдардың негіздемесі мен шынайылығын 

жеке талдауға, басқа міндеттерге қол жеткізу үшін эмпирикалық 

мәліметтерді қолдануға мүмкіндік береді.  

Есепте барлық мәліметтер мен тұжырымдар тізбектеліп, нақты 

төмендегідей принциптерге сүйене отырып көрсетіледі:  

1) зерттеудің мақсаты мен міндетін көрсету;  

2) зерттеу бағдарламасының негізгі идеясы мен концептуальды 

сызбасы;  

3) бастапқы мәліметтерді жинау процедурасын сипаттау;  

4) қойылған мәселе бойынша алынған мәліметтерді сараптау және 

талдау;  

5) зерттеудің теориялық және тәжірибелік нәтижелері;  
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6) аталған зерттеуде тексерілмеген мәселелер болашақтағы зерттеуде 

қойылып, жаңа гипотезе ұсыну;  

7) деректер мен әдебиеттер тізімі;  

8) қосымша. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ  

 

1. Археологиялық зерттеу туралы түсінік. 

2 Археологиялық зерттеулерді ұйымдастыру. 

3. Археологиялық зерттеулерді басқару. 

4. Ғылыми жобаны (бағдарламаны) жасауға даярлық. 

5. Ғылыми жобаның түсіндірме хатын даярлау. 

6. Археологиялық жұмысты жоба жасаумен байланыстыру. 

7. Археологиялық жоба құжаттарының ерекшеліктері 

8. Археологиялық ескерткіштерді сақтау шаралары. 

9. Аналитикалық тәжірибе және жазу өнері. 

10. Тарихи ортада зерттеу нысанының орны. 

11. Ғылыми есептің безендірілуі, құрылымы және мазмұны. 

12. Этнологиялық зерттеулер концепциясының ұйымдастыру-

әдістемелік бөлімі. 

13. Этнология және этнометодология 

14. Далалық зерттеулердің тарихы. 

15.Этнологиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлаудың 

бағдарламасы. 

16. Этнологиялық зерттеулердің құрылымы мен методологиялық 

деңгейі. 

17. Этнологиялық зерттеулердің аналитикалық-тәжірибелік жоспары. 

18. Этнологиялық зерттеулердің далалық кезеңдері. 

19. Пилотаждық зерттеулердің ерекшелігі. 

20. Бақылау этнологиядағы алғашқы эмпирикалық мәліметтерді 

мақсатты және жүйелі жинау әдісі ретінде. 

21. Этнологиядағы маршрутты және шоғырлы зерттеулер. 

22. Этнологиядағы әлеуметтанулық зерттеулер. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жобаның мақсаты мен міндеттері. 

2.Зерттеудің негіздемесі, өзектілігі, ғылыми және практикалық 

құндылығы 

3. Теориялық даярлық және әдістемелік тәжірибе. 

4. Қазақстанның тарихи-мәдени мұраларының жағдайы 
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5. Тарихи-мәдени мұраға қарсы қылмыс түрлері және олармен 

күресудің жолдары 

6. Археология ескерткіштердегі келісім шартты бекіту және оның 

орындалу шаралары 

7. Ескерткіш жайлы алғашқы мәліметтер 

8. Ұйымдастыру және басқару. 

9. Мәдени саясаттың отандық және шет елдік тәжірибесі 

10. Әлемдік археологияның даму тенденциясы 

11. Этнологиялық зерттеулер бағдарламасының негізгі талаптары. 

12. Бағдарламаның әдіснамалық бөлімі. 

13. Бағдарламаның тәртіптік бөлімі. 

14. Далалық этнологияның зерттеу сұрақтары. 

15. Далалық зерттеулердің логикасы. 

16. Далалық зерттеулерді алдын ала ұйымдастыру.  

17. Далалық зерттеулердің кезеңдері. 

18. Далалық жағдайда орынды таңдау және оған қол жеткізу.  

19. Далалық жағдайға ену стратегиясы. 

20. Мәліметтерді бақылау және жинау. 

21. Далалық белгілердің түрлері. 

22. Далалық зерттеулердің этикалық дилеммасы.  
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профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Археология мен этнология жедел дамып жатқан ғылым бағытынан 

тарих ғылымдарының жеке саласына айналғаны белгілі. Бүгінгі күні, 

археология мен этнологияның бәсекеге қабілетті мамандары үш компонент 

негізінде бойынша қалыптасады: теоретикалық эрудиция, зерттеуәдістері мен 

техникасының толық меңгерілуі, жоғары ғылыми жауапкершілік. 

Оларбірбүтіндіқұрайды. Кәсіби түрде зерттеу әдістерін қолдана отырып, 

магистранттар оған жету жаңа білім арқылы мүмкін болатынын жақсы түсіну 

керек. Бар білімге жаңа білімді қоса отырып, оны археологтар мен этнолог 

мамандарды даярлауда жан-жақты қолдану қажет. Методологиялық 

дүниелерді ескерео тырып, қойылған мәселені шешудегі әдістерді таңдау 

жасалады. Белгілі бір мәселелерді зерттеу үшін осындай зерттеулерді 

ұйымдастыру және жоспарлау, жалпы объекінің негізін құрайтын әдіс-

тәсілдердің көмегімен біз керекті мағлұматтарды алуымыз керек. 

«Археология»,  «Этнология», «Археологиялық зерттеу әдістері», 

«Этнологиялық зерттеу әдістері» және т.б. пәннің алғы шарттары болыпта 

былады. Бұл пәндердің жүйелілігін сақтау «археология» және «этнология» 

пәндерін кешенді қарастыру міндетін және оларды зерттеу сабақтастығын, 

сонымен қатар, тарихи үдерістің ішкі логикасын айқындайды. 



19 

 

Бұл пәнді меңгеру үшін «Теоретикалық  археология»,  «Теоретикалық 

этнология», «Археологияның негізгі мәселелері», «Этнологияның негізгі 

мәселелері» және т.б. пәндер зерттелу керек. 

«Антропология», «Мәдениеттану», «Әлеуметтану», «Психология» 

өзара байланысты пәндер болып табылады. 

Пәннің оқытылуы барысында магистранттар білуі керек: 

- археологиялық және этнологиялық зерттеулердің әдістерін және 

әдістемесін; 

- археология және этнология саласындағы экспедицияларды 

ұйымдастыру және өткізу, жоспарлау, дайындау; 

- далалық зерттеулердің құрылымын, негізгі принциптерін; 

- далалықмәліметтердіңдереккөздерінанықтау; 

- алынғанбілімдерінтәжірибедеқолдану. 

Істей білуі керек: 

- оқу үдерісі кезінде археологиялық және этнологиялық 

зерттеулердің ұйымдастыру және жоспарлаудың теоретико-әдістемелік 

базасын қолдану; 

- экспедициялық жұмыстар кезіндегі далалық мәліметтерді ашу; 

- далалық мәліметтерді өңдеу және саралау; 

- археологиялық және этнологиялық экспедициялар бойынша есептер 

жазу. 

Дағдылануы керек: 

- экспедициялық зерттеуді тәжірибе негізінде ұйымдастыра білу; 

- археолого-этнологиялық экспедицияны жоспарлау әдістерін білу; 

- далалық күнделік жүргізу және жасалған жұмыстар бойынша есеп 

жазу; 

- теоретикалық білімі бойынша жеке ғылыми жұмыстар жүргізе алу. 

Құзыр етті болуы:  

- архео-этнологиялық зерттеуде жаңа инновациялық 

технологияларды қолдану; 

- археология және этнология ғылымдары дамуындағы заманауи 

заңдылықтар мен тенденцияларды білу. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Кіріспе 

2 Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың мақсаты мен 

міндеттері. Археологиялық зерттеу туралы түсінік 

3 Қазіргі жағдайдағы археологиялық зерттеулердің әдіснамасы. 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың алғы шарттары 

4 Археологиялық зерттеулерді ұйымдастыруға алынатын лицензияға 

қажетті құжаттар. Археологиялық зерттеу келісімі 

5 Археологиялық экспедицияға дайындық жұмыстары. Археологиялық 



20 

 

экспедицияны ұйымдастыру 

6 Этнологиялық зерттеу жүргізудің жалпы концепциясы 

7 Этнологиялық зерттеудің методологиясы 

8 Этнологиялық зерттеудің стратегиялық жоспары 

9 Этнологиялық зерттеудің негізгі элементтері 

10 Алдын-ала немесе пилотажды зерттеуді ұйымдастыру 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты: археологиялық және этнологиялық зерттеулерді 

жоспарлау мен ұйымдастыруды көрсету. 

Пәннің міндеті зерттеу ерекшеліктерімен танысумен қатар 

археологиялық және этнологиялық зерттеудің әдістері-қазба ережелері, 

далалық материалдарды сараптау, жинауды білу. 

Археолого-этнологиялық зерттеу затын ерте және қазіргі қоғам 

құрайды: материалды, рухани, тұрмыстық, этногенетикалық, әлеуметтік және 

т.б. Зерттеу объектісі – бұл тарихи реконструкцияға негіз болатын заттай 

деректер, ; этностар және этностық қоғамдар, адамдар тобы. 

Зерттеудің негізгі әдістері: деректану, интерпретациялық, дескрептивті, 

типологиялық, аналитикалық, салыстырмалы-тарихи, жүйелі. 

Методологиялық дүниелерді ескере отырып, қойылған мәселені 

шешудегі әдістерді таңдау жасалады. Белгілі бір мәселелерді зерттеу үшін 

осындай зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, жалпы объекінің негізін 

құрайтын әдіс-тәсілдердің көмегімен біз керекті мағлұматтарды алуымыз 

керек. 

Дайындық кезеңі. Археологиялық және этнологиялық негізгі объектіні 

таңдау. Зерттеліп жатқан объект бойынша магистранттарды белгілі 

дереккөздермен әдебиеттермен алдын ала таныстыру. 

Бастапқы кезең. Ұйымдастырылып жатқан экспедициялардың 

қауіпсіздік техникасымен және еңбек жағдайларымен таныстыру. 

Далалаық кезең. Негізгі зерттеу объектілерімен - табиғи, ландшафты 

ортада әртүрлі археологиялық ескерткіштермен, артефактілермен,  

материалдық мәдениет және қолданбалы өнер заттарымен; рухани мәдениет 

үлгілерімен, фольклор, отбасы және тұрмыс, зерттеліп жатқан этностардың 

салт-жораларымен жұмыс істеу; негізгі дағдыларды білу, мәліметтерді жинау 

және ұйымдастыру әдістерін бекіту. 

Қорытынды кезең. Археологиялық қазба мен этнографиялық 

мәліметтерді жинау жұмыстарының аяқталуы. Жұмыс жерінен 

магистранттарды және дала жабдықтарын шығару. 

Есепті жазу мен мәліметтерді өңдеу. Есеп құжаттарын даярлау. 

Қазылған және жиналған бастапқы материалдарды стационарлы түрде өңдеу 

(атрибуция, сипаттау, классификация, заттарды мерзімдеу және т.б.). 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың мақсаты мен 

міндеттері. Археологиялық зерттеу туралы түсінік 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың негізгі мақсаты – 

археологиялық зерттеулердің толық көрінісін қалыптастыру. Зерттеулерді 

жүйелі ұйымдастыру арқылы ежелгі және орта ғасырлар тарихын қалпына 

келтіру. Зерттеулерді ұйымдастырудың мақсаты төмендегідей міндеттерден 

тұрады:  

1. Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың барлық сатыларын 

қадағалау. 

2. Зерттеулерді ұйымдастыру туралы археолог-ғалымдардың ғылыми 

тұжырымдарын білу. 

Археологиялық зерттеу туралы түсінік археологияның негізгі 

түсінігімен тікелей астасып жатыр. Олар – археологиялық мәдениет, 

археологиялық ескерткіш, археологиялық қабат. Осыларға жүйелі түрде 

сатылап жұмыс жүргізу арқылы археологиялық зерттеу түсінігін 

қалыптастыру. 

 

Қазіргі жағдайдағы археологиялық зерттеулердің әдіснамасы. 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың алғы шарттары 

Әдіснама – археологияны жеке тарихи пән ретінде тануға қатысты 

теориялық зерттеулердің ерекше саласы, оның өткен тарихты зерттеу мен 

қалпына келтіруде өзіндік деректері бар. Оның мақсаты: әдіс 

құрылымындағы іргелі түсінік аппаратын талдау және жетілдіру. 

Археологиялық зерттеулердің әдіснамалық негізі тарихи принципке, 

жүйелілік пен пәнаралық танымға бағытталған. Іргелі түсінік: археологиялық 

дерек, түрі, әдістері, археологиялық мәдениет, тарихи-мәдени қауым, 

археологиялық зерттеулер тәртібі, археологиялық түсініктің деңгейі.  

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың алғы шарттары 

археологиялық барлау, іздестіру және қазба жұмыстарына бағытталады. Олар 

Қазақстан Республикасының «Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және 

пайдалану туралы» 1992 жылғы 2 шілдедегі Заңы 40 бабы аясында 

жүргізіледі.  

Қазақстан аумағындағы археологиялық зерттеулер нәтижесінде 

Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің жеке және заңды 

тұлғалары алған материалдар мен олжалар ғылыми тіркелгеннен және 

өңделгеннен кейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік музейлеріне 

беру қағидалары 

 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастыруға алынатын 

лицензияға қажетті құжаттар. Археологиялық зерттеу келісімі 
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Археологиялық зерттеулер жүргізу үшін қажетті лицензия алу қызметі 

онлайн арқылы («электрондық лицензиялау» www.elicense.kz порталында) 

жүргізіледі. 

«Қызметке онлайн тапсырыс беру» батырмасы бойынша өту, осыдан 

кейін жаңа терезеде «электрондық лицензиялау» порталы ашылады. 

«Электрондық лицензиялау» порталында Жүйеге кіру немесе тіркелу. 

«Қызметке онлайн тапсырыс беру» батырмасын басқаннан кейін 

ашылатын «электрондық лицензиялау» порталының бетінде қызметтің 

қажетті түрін таңдау және «Әрі қарай» батырмасы бойынша өту. 

Қызметтің паспортында құжаттар пакетімен танысу және «Қызметке 

онлайн тапсырыс беру» батырмасы бойынша өту 

Қажетті мәліметтерді көрсетіп, өтінішті толтыру және өз ЭЦҚ қою. 

Берілген өтініштің мәртебесін Жеке кабинетте «Менің өтінішім» 

тарауында қадағалау. Рұқсатты алу туралы «Менің рұқсаттама құжаттарым», 

хабарлама алу туралы - «Менің хабрламаларым » тарауынан біле аласыз. 

Лицензия алу үшін: 

1. жеке басты куәландыратын құжат және (немесе) көрсетілетін 

қызметті алушының өкілі жүгінген кезде заңды тұлғаның сенімхаты немесе 

нотариалдық куәландырылған сенімхат (жеке тұлға үшін) (жеке басты 

сәйкестендіру үшін талап етіледі); 

2. өтiнiш; 

3. бюджетке лицензияны алу үшiн лицензиялық алымды төлегенiн 

растайтын құжат; 

4. тарих пен мәдениет ескерткiштерiнде археологиялық жұмыстарды 

жүзеге асыруға қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi туралы 

мәлiметтер нысаны; 

5. мамандандырылған жабдықтар бойынша мәліметтер нысаны. 

Тарих және мәдениет ескерткiштерiнде археологиялық жұмыстарын 

жүзеге асыру жөнiндегi лицензияны алуға көрсетiлетiн қызметтi алушылар 

үшiн қосымша: 

Көрсетiлетiн қызметтi алушының тарих және мәдениет ескерткiштерiнде 

археологиялық жұмыстарды жүзеге асыру құқығы, археология саласында 

ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде 

аккредитациясы бар ғылыми ұйымның ұсынымхаты. 

 

Археологиялық экспедицияға дайындық жұмыстары.  

Археологиялық экспедицияны ұйымдастыру 

Археологиялық экспедицияға дайындық жұмыстарының дұрыс 

жүгізілуі археологиялық зерттеулерге қажетті заттар мен құжаттардан 

тұрады. Олар:  

 лицензия немесе ашық парақ;  

 тарихи-мұрағаттық және библиогарфиялық зерттеулер;  

 тарихи жоспарлар мен құжаттардың көшірмесін алу;  

http://elicense.kz/Account/LogOn?returnUrl=%2F%3Flang%3Dkk
http://elicense.kz/Account/Register
http://egov.kz/cms/kk/information/eds/getecp
https://elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchRequest
https://elicense.kz/Licenses/Index
https://elicense.kz/Notice2/MyNotices
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400000140#z57
http://egov.kz/sites/default/files/pril2_3_063_mkskaz.doc1.docx
http://egov.kz/sites/default/files/pril4_5_063_mkskaz.doc1.docx


23 

 

 тарихи-топографиялық сипаттағы (тарихи құрылысты қалпына 

келтіруде 3D-модельді және басқаларды пайдалану) мақсаттарды шешу үшін 

көзбен шолу арқылы жасалынған арнайы әдістерді қолдану (оның ішінде 

GIS-технологияны қолдану);  

 бар болған жағдайда тарихи жоспарларды қазіргі масштабқа 

ауыстыру;  

 тарихи-гидрологиялық схеманы жасау;  

 палеландшафты талдау;  

 тарихи жазбаларды жинау, түсіндірме жазбаларды жасау. 

Экспедицияға қажетті құрал-жабдықтар мен керек-жарақтарды 

даярлау. 

Археологиялық экспедиция – бұрынғы өткен ата-бабаларымыздың 

өмірі және олардың қоғамы жөнінде ғылыми білім алуға бағытталған 

зерттеумен тікелей байланысты.  

Археологиялық экспедицияны ұйымдастыру мен оның барысы 

бекітілген ғылыми әдістемелер тәртібімен жүргізіледі: археологиялық 

зерттеу; рұқсат қағаз (ашық парақ); археологиялық жобалау; археологиялық 

барлау; археологиялық қазба; археологиялық бақылау; археологиялық 

қадағалау. 

 

Этнологиялық зерттеу жүргізудің жалпы концепциясы 

Этнологиялық зерттеудің бағдарламасын дайындау екі бөлімнен 

тұрады. 

Методологиялық бөлімінде мәселе қойылып, зерттеу нысаны 

көрсетіліп, мақсаты мен міндеті анықталады, негізгі түсініктер дәйектеледі, 

зерттеу нысанының алдын-ала жүйелік талдауы жасалып, зерттеу гипотезасы 

қалыптасады. Әдістемелік-ұйымдастыру бөлімі тұңғыш ақпаратты жинау 

әдіс-тәсілдерін, этнографиялық зерттеу мен бақылау нысанын,  жиналған 

далалық материалдарды өңдеу тәсілдерін анықтайды. Бағдарламаға сонымен 

қатар жұмысты жүргізу уақыты, орындаушылардың тізімі, шығындардың 

есебі кіреді. Зерттеу бағдарламасы қойылған мақсаттарды жоспарлауға 

байланысты жасалады. Оның жалпы бағыты сайып келгенде тәжірибелік 

қызығушылыққа жауап береді. Бағдарлама зерттеу жұмысының кезеңдері, 

орындау мерзімдері, қажетті ресурстар көрсетілген жұмыс жоспарымен 

толықтырылады.  

 

Этнологиялық зерттеудің методологиясы 

Ұстанымдар, әдістер, тәсілдер және ғылыми таным құралдары туралы 

арнайы оқыту үшін методология түсінігін:  

а) құрылым, логикалық ұйымдастыру, шығармашылық әдістері мен 

құралдары туралы оқытуда;  

ә) ғылыми таным құру түрлері мен әдістері, қағидаларын оқытуда 

қолдану қажет. 
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Этнологиялық зерттеудің методологиясы әртүрлі әдіс-тәсілдердің 

жүйесінен тұрады. Зерттеу барысында ол этнологиядағы түрлі ғылыми 

мектептердің ерекшелігіне байланысты қолданылады. Мұндай 

методологиялық зерттеу үш деңгейлі құрылымнан тұрады:  

а) танымдық сипаттағы білім;  

ә) құрылым, қағида, ереже және жалпы ғылыми зерттеу әдісі туралы 

теориялық білім;  

б) нақты зерттеу мақсаты мен танымдық жағдайға байланысты 

тақырыптық байланыс. 

Этнологиялық зерттеудің методологиясы құрылымында келесі 

деңгейлерді атап көрсетуге болады:  

а) ғылыми танымның тақырыптық аймағын анықтауда қажетті білім 

жүйесі;  

б) зерттеу мақсатын қою және шешу;  

в) ғылыми тезаурус құру, пән ерекшелігі,оны міндетті құрылымда 

қолдану;  

г) жеке ғылыми-зерттеу мақсатын шешу әдісі. 

Теорияны құрудың түрлі тәсілдері бары белгілі: теориялық тұрғыдан 

типологиялық бөлу, қарапайым эмпирикалық жалпыламадан метатеорияға 

өту. Ғылыми теорияның қарапайым түрі «сипаттама-жазба» қағидасына, яғни 

ғылыми түсініктегі жеке және жалпыға сәйкес келеді.  

Басқа ғылымдар сияқты этнология тарих ғылымының бір саласы 

ретінде жалпы методологиялық негіздерге, сонымен қатар өзіндік жеке 

принциптерге: тарихилық, жүйелік, шынайылық, сәйкестік, салыстырмалық, 

құндылық және т.б. сүйенеді.   

 

Этнологиялық зерттеудің стратегиялық жоспары 

Зерттеудің стратегиялық жоспарын таңдауға негіз – эмпирикалық 

мәлімет жинауға дейінгі білімді анықтау және одан гипотеза құру мүмкіндігі. 

Зерттеу жүргізудің төрт негізгі жолы бар:  

1) формулятивті (барлау), мәселені анықтауға және гипотеза құру 

бағытталған;  

2) сипаттамалық, қазіргі этномәдени процесстер мен құбылыстарды 

зерттеудегі сандық-сапалық әдіс; 

3) тәжірибелік-аналитикалық, аз ғана уақыт аралығында ақпарат алу 

мақсатында, бір реттік стационарлық зертеуде қолданылады;  

4) салыстырмалы, зерттеу процесстерінің негізгі бағыттарын 

анықтауда, белгілі уақыт аралығындағы мәліметтерді салыстыру.  

Аталған зерттеу аймақтық, әлеуметтік-мәдени ерекшелікке байланысты 

жүргізіледі. Зерттеу барысында аталған көрсеткіштердің бірнешесі немесе 

барлығы қолданылуы мүмкін.   

 

Этнологиялық зерттеудің негізгі элементтері  
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Теориялық-қолданбалы этнологиялық зерттеу ірі әлеуметтік мәселенің 

бағыттар мен негізгі кезеңдерін қамтитын зерттеу бағдарламасы шеңберінде 

жүргізіледі.  Этнологиялық зертеудің жұмыс жоспарын төрт уақытша кезеңге 

бөлуге болады:  

1) болашақ бағдарламаның бір бөлігі ретінде аталған зерттеудің 

теориялық концепциясы мен бағдарламасын жасауға кететін уақыт. Оған 

жалпы зерттеуге кететін уақыттың үштен бір бөлігі жұмсалады;  

2) далалық кезең, мәліметтерді жинау, өңдеу. Оған берілген уақыттың 

20% кетеді;  

3) алынған мәліметтерді өңдеу, талдау, аралық ғылыми есептер кіреді. 

Берілген уақыттың 40% жұмсалады; 

4) қорытынды есептерді жасау уақыты мен басылымдар, шамамен 

уақыттың 10% құрайды.  

 

Алдын-ала немесе пилотажды зерттеуді ұйымдастыру 

Негізгі мақсат бастапқы мәліметтерді жинау процедурасына 

бағытталған әдістерді сараптау, мәлімет жинау тәсілдері, нысандардағы 

далалық этнологиялық жұмыстарды ұйымдастыру, бақылау нысанын таңдау.  

Аталған кезеңдегі басты мақсат далалық жұмыстың барлық бағыттарындағы 

тұрақтылықтың сақталуы.  Келесі қызмет – зерттеу нысанындағы жауапты 

информатарлармен байланысты орнату, әрі қарайғы бірігіп жұмыс жасауды 

қамтамасыз ету. Зерттеу мүшелерінің дайындық деңгейі нақтыланып, 

қойылған міндеттерді түсіну. Жоспарланған информаторлар мен 

респонденттерді таңдаудың іске асуын тексеру қажеттілігі, екі фактордан 

тұратын: алынатын ақпарат сипаты мен бақылау нысанына қол жеткізуге 

байланысты жүргізілетін сауалнама ауқымы бағаланады.   

Тізімнен таңдалып алынған немесе басқа жолмен зерттелетін 

информаторлар  түрлі жағдайларға байланысты: басқа жаққа жол жүруге, 

ауруға, қолының бос болмауына, күткен жерде тұрмауына және т.б. болмай 

қалуы мүмкін. Жоғарыда келтірілген ұйымдастырудағы қиыншылықтар 

информаторлар санын анықтауға толық мүмкіндік береді, соған қарамастан 

нәтижесінде далалық этнологиялық  мәлімет жоспарланған көлемде алынуы 

тиіс.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Археологиялық зерттеу туралы түсінік. 

2 Археологиялық зерттеулерді ұйымдастыру. 

3. Археологиялық зерттеулерді басқару. 

4. Ғылыми жобаны (бағдарламаны) жасауға даярлық. 

5. Ғылыми жобаның түсіндірме хатын даярлау. 

6. Археологиялық жұмысты жоба жасаумен байланыстыру. 

7. Археологиялық жоба құжаттарының ерекшеліктері 
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8. Археологиялық ескерткіштерді сақтау шаралары. 

9. Аналитикалық тәжірибе және жазу өнері. 

10. Тарихи ортада зерттеу нысанының орны. 

11. Ғылыми есептің безендірілуі, құрылымы және мазмұны. 

12. Этнологиялық зерттеулер концепциясының ұйымдастыру-

әдістемелік бөлімі. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жобаның мақсаты мен міндеттері. 

2.Зерттеудің негіздемесі, өзектілігі, ғылыми және практикалық 

құндылығы 

3. Теориялық даярлық және әдістемелік тәжірибе. 

4. Қазақстанның тарихи-мәдени мұраларының жағдайы 

5. Тарихи-мәдени мұраға қарсы қылмыс түрлері және олармен 

күресудің жолдары 

6. Археология ескерткіштердегі келісім шартты бекіту және оның 

орындалу шаралары 

7. Ескерткіш жайлы алғашқы мәліметтер 

8. Ұйымдастыру және басқару. 

9. Мәдени саясаттың отандық және шет елдік тәжірибесі 

10. Әлемдік археологияның даму тенденциясы 

11. Этнологиялық зерттеулер бағдарламасының негізгі талаптары. 

12. Бағдарламаның әдіснамалық бөлімі.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Археология мен этнология жедел дамып жатқан ғылым бағытынан 

тарих ғылымдарының жеке саласына айналғаны белгілі. Бүгінгі күні, 

археология мен этнологияның бәсекеге қабілетті мамандары үш компонент 

негізінде бойынша қалыптасады: теоретикалық эрудиция, зерттеуәдістері мен 

техникасының толық меңгерілуі, жоғары ғылыми жауапкершілік. 

Оларбірбүтіндіқұрайды. Кәсіби түрде зерттеу әдістерін қолдана отырып, 

магистранттар оған жету жаңа білім арқылы мүмкін болатынын жақсы түсіну 

керек. Бар білімге жаңа білімді қоса отырып, оны археологтар мен этнолог 

мамандарды даярлауда жан-жақты қолдану қажет. Методологиялық 

дүниелерді ескерео тырып, қойылған мәселені шешудегі әдістерді таңдау 

жасалады. Белгілі бір мәселелерді зерттеу үшін осындай зерттеулерді 

ұйымдастыру және жоспарлау, жалпы объекінің негізін құрайтын әдіс-

тәсілдердің көмегімен біз керекті мағлұматтарды алуымыз керек. 

«Археология»,  «Этнология», «Археологиялық зерттеу әдістері», 

«Этнологиялық зерттеу әдістері» және т.б. пәннің алғы шарттары болыпта 

былады. Бұл пәндердің жүйелілігін сақтау «археология» және «этнология» 

пәндерін кешенді қарастыру міндетін және оларды зерттеу сабақтастығын, 

сонымен қатар, тарихи үдерістің ішкі логикасын айқындайды. 
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Бұл пәнді меңгеру үшін «Теоретикалық  археология»,  «Теоретикалық 

этнология», «Археологияның негізгі мәселелері», «Этнологияның негізгі 

мәселелері» және т.б. пәндер зерттелу керек. 

«Антропология», «Мәдениеттану», «Әлеуметтану», «Психология» 

өзара байланысты пәндер болып табылады. 

Пәннің оқытылуы барысында магистранттар білуі керек: 

- археологиялық және этнологиялық зерттеулердің әдістерін және 

әдістемесін.  

- археология және этнология саласындағы экспедицияларды 

ұйымдастыру және өткізу, жоспарлау, дайындау; 

- далалық зерттеулердің құрылымын, негізгі принциптерін; 

- далалықмәліметтердіңдереккөздерінанықтау; 

- алынғанбілімдерінтәжірибедеқолдану; 

Істей білуі керек: 

- оқу үдерісі кезінде археологиялық және этнологиялық 

зерттеулердің ұйымдастыру және жоспарлаудың теоретико-әдістемелік 

базасын қолдану; 

- экспедициялық жұмыстар кезіндегі далалық мәліметтерді ашу; 

- далалық мәліметтерді өңдеу және саралау; 

- археологиялық және этнологиялық экспедициялар бойынша есептер 

жазу. 

Дағдылануы керек: 

- экспедициялық зерттеуді тәжірибе негізінде ұйымдастыра білу; 

- археолого-этнологиялық экспедицияны жоспарлау әдістерін білу; 

- далалық күнделік жүргізу және жасалған жұмыстар бойынша есеп 

жазу; 

- теоретикалық білімі бойынша жеке ғылыми жұмыстар жүргізе алу. 

Құзыр етті болуы:  

- архео-этнологиялық зерттеуде жаңа инновациялық 

технологияларды қолдану; 

- археология және этнология ғылымдары дамуындағы заманауи 

заңдылықтар мен тенденцияларды білу. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Кіріспе 

2 
Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың мақсаты мен 

міндеттері. Археологиялық зерттеу туралы түсінік 

3 
Қазіргі жағдайдағы археологиялық зерттеулердің әдіснамасы. 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың алғы шарттары 

4 
Археологиялық зерттеулерді ұйымдастыруға алынатын лицензияға 

қажетті құжаттар. Археологиялық зерттеу келісімі 

5 Археологиялық экспедицияға дайындық жұмыстары. 
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Археологиялық экспедицияны ұйымдастыру 

6 Этнологиялық зерттеу жүргізудің жалпы концепциясы 

7 Этнологиялық зерттеудің методологиясы 

8 Этнологиялық зерттеудің стратегиялық жоспары 

9 Этнологиялық зерттеудің негізгі элементтері 

10 Алдын-ала немесе пилотажды зерттеуді ұйымдастыру 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты: археологиялық және этнологиялық зерттеулерді 

жоспарлау мен ұйымдастыруды көрсету. 

Пәннің міндеті зерттеу ерекшеліктерімен танысумен қатар 

археологиялық және этнологиялық зерттеудің әдістері-қазба ережелері, 

далалық материалдарды сараптау, жинауды білу. 

Археолого-этнологиялық зерттеу затын ерте және қазіргі қоғам 

құрайды: материалды, рухани, тұрмыстық, этногенетикалық, әлеуметтік және 

т.б. Зерттеу объектісі – бұл тарихи реконструкцияға негіз болатын заттай 

деректер, ; этностар және этностық қоғамдар, адамдар тобы. 

Зерттеудің негізгі әдістері: деректану, интерпретациялық, дескрептивті, 

типологиялық, аналитикалық, салыстырмалы-тарихи, жүйелі. 

Методологиялық дүниелерді ескере отырып, қойылған мәселені 

шешудегі әдістерді таңдау жасалады. Белгілі бір мәселелерді зерттеу үшін 

осындай зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, жалпы объекінің негізін 

құрайтын әдіс-тәсілдердің көмегімен біз керекті мағлұматтарды алуымыз 

керек. 

Дайындық кезеңі. Археологиялық және этнологиялық негізгі объектіні 

таңдау. Зерттеліп жатқан объект бойынша магистранттарды белгілі 

дереккөздермен әдебиеттермен алдын ала таныстыру. 

Бастапқы кезең. Ұйымдастырылып жатқан экспедициялардың 

қауіпсіздік техникасымен және еңбек жағдайларымен таныстыру. 

Далалаық кезең. Негізгі зерттеу объектілерімен - табиғи, ландшафты 

ортада әртүрлі археологиялық ескерткіштермен, артефактілермен,  

материалдық мәдениет және қолданбалы өнер заттарымен; рухани мәдениет 

үлгілерімен, фольклор, отбасы және тұрмыс, зерттеліп жатқан этностардың 

салт-жораларымен жұмыс істеу; негізгі дағдыларды білу, мәліметтерді жинау 

және ұйымдастыру әдістерін бекіту. 

Қорытынды кезең. Археологиялық қазба мен этнографиялық 

мәліметтерді жинау жұмыстарының аяқталуы. Жұмыс жерінен 

магистранттарды және дала жабдықтарын шығару. 

Есепті жазу мен мәліметтерді өңдеу. Есеп құжаттарын даярлау. 

Қазылған және жиналған бастапқы материалдарды стационарлы түрде өңдеу 

(атрибуция, сипаттау, классификация, заттарды мерзімдеу және т.б.). 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың мақсаты мен 

міндеттері. Археологиялық зерттеу туралы түсінік 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың негізгі мақсаты – 

археологиялық зерттеулердің толық көрінісін қалыптастыру. Зерттеулерді 

жүйелі ұйымдастыру арқылы ежелгі және орта ғасырлар тарихын қалпына 

келтіру. Зерттеулерді ұйымдастырудың мақсаты төмендегідей міндеттерден 

тұрады:  

1. археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың барлық сатыларын 

қадағалау, 

2. зерттеулерді ұйымдастыру туралы археолог-ғалымдардың ғылыми 

тұжырымдарын білу. 

Археологиялық зерттеу туралы түсінік археологияның негізгі 

түсінігімен тікелей астасып жатыр. Олар – археологиялық мәдениет, 

археологиялық ескерткіш, археологиялық қабат. Осыларға жүйелі түрде 

сатылап жұмыс жүргізу арқылы археологиялық зерттеу түсінігін 

қалыптастыру. 

 

Қазіргі жағдайдағы археологиялық зерттеулердің әдіснамасы. 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың алғы шарттары 

Әдіснама – археологияны жеке тарихи пән ретінде тануға қатысты 

теориялық зерттеулердің ерекше саласы, оның өткен тарихты зерттеу мен 

қалпына келтіруде өзіндік деректері бар. Оның мақсаты: әдіс 

құрылымындағы іргелі түсінік аппаратын талдау және жетілдіру. 

Археологиялық зерттеулердің әдіснамалық негізі тарихи принципке, 

жүйелілік пен пәнаралық танымға бағытталған. Іргелі түсінік: археологиялық 

дерек, түрі, әдістері, археологиялық мәдениет, тарихи-мәдени қауым, 

археологиялық зерттеулер тәртібі, археологиялық түсініктің деңгейі.  

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастырудың алғы шарттары 

археологиялық барлау, іздестіру және қазба жұмыстарына бағытталады. Олар 

Қазақстан Республикасының «Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және 

пайдалану туралы» 1992 жылғы 2 шілдедегі Заңы 40 бабы аясында 

жүргізіледі.  

Қазақстан аумағындағы археологиялық зерттеулер нәтижесінде 

Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің жеке және заңды 

тұлғалары алған материалдар мен олжалар ғылыми тіркелгеннен және 

өңделгеннен кейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік музейлеріне 

беру қағидалары 

 

Археологиялық зерттеулерді ұйымдастыруға алынатын лицензияға 

қажетті құжаттар. Археологиялық зерттеу келісімі 
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Археологиялық зерттеулер жүргізу үшін қажетті лицензия алу қызметі 

онлайн арқылы («электрондық лицензиялау» www.elicense.kz порталында) 

жүргізіледі. 

 «Қызметке онлайн тапсырыс беру» батырмасы бойынша өту, осыдан 

кейін жаңа терезеде «электрондық лицензиялау» порталы ашылады; 

 «Электрондық лицензиялау» порталында Жүйеге кіру немесе 

тіркелу; 

 «Қызметке онлайн тапсырыс беру» батырмасын басқаннан кейін 

ашылатын «электрондық лицензиялау» порталының бетінде қызметтің 

қажетті түрін таңдау және «Әрі қарай» батырмасы бойынша өту; 

 қызметтің паспортында құжаттар пакетімен танысу және «Қызметке 

онлайн тапсырыс беру» батырмасы бойынша өту; 

 қажетті мәліметтерді көрсетіп, өтінішті толтыру және өз ЭЦҚ қою. 

Берілген өтініштің мәртебесін Жеке кабинетте «Менің өтінішім» 

тарауында қадағалау. Рұқсатты алу туралы «Менің рұқсаттама құжаттарым», 

хабарлама алу туралы - «Менің хабрламаларым » тарауынан біле аласыз. 

Лицензия алу үшін: 

 жеке басты куәландыратын құжат және (немесе) көрсетілетін 

қызметті алушының өкілі жүгінген кезде заңды тұлғаның сенімхаты немесе 

нотариалдық куәландырылған сенімхат (жеке тұлға үшін) (жеке басты 

сәйкестендіру үшін талап етіледі); 

 өтiнiш; 

 бюджетке лицензияны алу үшiн лицензиялық алымды төлегенiн 

растайтын құжат; 

 тарих пен мәдениет ескерткiштерiнде археологиялық жұмыстарды 

жүзеге асыруға қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi туралы 

мәлiметтер нысаны; 

 мамандандырылған жабдықтар бойынша мәліметтер нысаны. 

Тарих және мәдениет ескерткiштерiнде археологиялық жұмыстарын 

жүзеге асыру жөнiндегi лицензияны алуға көрсетiлетiн қызметтi алушылар 

үшiн қосымша: 

- көрсетiлетiн қызметтi алушының тарих және мәдениет 

ескерткiштерiнде археологиялық жұмыстарды жүзеге асыру құқығы, 

археология саласында ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

субъектісі ретінде аккредитациясы бар ғылыми ұйымның ұсынымхаты. 

 

Археологиялық экспедицияға дайындық жұмыстары.  

Археологиялық экспедицияны ұйымдастыру 

Археологиялық экспедицияға дайындық жұмыстарының дұрыс жүгізілуі 

археологиялық зерттеулерге қажетті заттар мен құжаттардан тұрады. Олар: 

лицензия немесе ашық парақ; тарихи-мұрағаттық және библиогарфиялық 

зерттеулер; тарихи жоспарлар мен құжаттардың көшірмесін алу; тарихи-

топографиялық сипаттағы (тарихи құрылысты қалпына келтіруде 3D-

модельді және басқаларды пайдалану) мақсаттарды шешу үшін көзбен шолу 

http://elicense.kz/Account/LogOn?returnUrl=%2F%3Flang%3Dkk
http://elicense.kz/Account/Register
http://egov.kz/cms/kk/information/eds/getecp
https://elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchRequest
https://elicense.kz/Licenses/Index
https://elicense.kz/Notice2/MyNotices
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400000140#z57
http://egov.kz/sites/default/files/pril2_3_063_mkskaz.doc1.docx
http://egov.kz/sites/default/files/pril4_5_063_mkskaz.doc1.docx
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арқылы жасалынған арнайы әдістерді қолдану (оның ішінде GIS-

технологияны қолдану); бар болған жағдайда тарихи жоспарларды қазіргі 

масштабқа ауыстыру; тарихи-гидрологиялық схеманы жасау; 

палеландшафты талдау; тарихи жазбаларды жинау, түсіндірме жазбаларды 

жасау. 

Экспедицияға қажетті құрал-жабдықтар мен керек-жарақтарды даярлау. 

Археологиялық экспедиция – бұрынғы өткен ата-бабаларымыздың өмірі 

және олардың қоғамы жөнінде ғылыми білім алуға бағытталған зерттеумен 

тікелей байланысты.  

Археологиялық экспедицияны ұйымдастыру мен оның барысы 

бекітілген ғылыми әдістемелер тәртібімен жүргізіледі: археологиялық 

зерттеу; рұқсат қағаз (ашық парақ); археологиялық жобалау; археологиялық 

барлау; археологиялық қазба; археологиялық бақылау; археологиялық 

қадағалау. 

 

Этнологиялық зерттеу жүргізудің жалпы концепциясы 

Этнологиялық зерттеудің бағдарламасын дайындау екі бөлімнен тұрады. 

Методологиялық бөлімінде мәселе қойылып, зерттеу нысаны көрсетіліп, 

мақсаты мен міндеті анықталады, негізгі түсініктер дәйектеледі, зерттеу 

нысанының алдын-ала жүйелік талдауы жасалып, зерттеу гипотезасы 

қалыптасады. Әдістемелік-ұйымдастыру бөлімі тұңғыш ақпаратты жинау 

әдіс-тәсілдерін, этнографиялық зерттеу мен бақылау нысанын,  жиналған 

далалық материалдарды өңдеу тәсілдерін анықтайды. Бағдарламаға сонымен 

қатар жұмысты жүргізу уақыты, орындаушылардың тізімі, шығындардың 

есебі кіреді. Зерттеу бағдарламасы қойылған мақсаттарды жоспарлауға 

байланысты жасалады. Оның жалпы бағыты сайып келгенде тәжірибелік 

қызығушылыққа жауап береді. Бағдарлама зерттеу жұмысының кезеңдері, 

орындау мерзімдері, қажетті ресурстар көрсетілген жұмыс жоспарымен 

толықтырылады.  

 

Этнологиялық зерттеудің методологиясы 

Ұстанымдар, әдістер, тәсілдер және ғылыми таным құралдары туралы 

арнайы оқыту үшін методология түсінігін: а) құрылым, логикалық 

ұйымдастыру, шығармашылық әдістері мен құралдары туралы оқытуда; ә) 

ғылыми таным құру түрлері мен әдістері, қағидаларын оқытуда қолдану 

қажет. 

Этнологиялық зерттеудің методологиясы әртүрлі әдіс-тәсілдердің 

жүйесінен тұрады. Зерттеу барысында ол этнологиядағы түрлі ғылыми 

мектептердің ерекшелігіне байланысты қолданылады. Мұндай 

методологиялық зерттеу үш деңгейлі құрылымнан тұрады:  

а) танымдық сипаттағы білім;  

ә) құрылым, қағида, ереже және жалпы ғылыми зерттеу әдісі туралы 

теориялық білім;  
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б) нақты зерттеу мақсаты мен танымдық жағдайға байланысты 

тақырыптық байланыс. 

Этнологиялық зерттеудің методологиясы құрылымында келесі 

деңгейлерді атап көрсетуге болады:  

а) ғылыми танымның тақырыптық аймағын анықтауда қажетті білім 

жүйесі;  

б) зерттеу мақсатын қою және шешу;  

в) ғылыми тезаурус құру, пән ерекшелігі,оны міндетті құрылымда 

қолдану;  

г) жеке ғылыми-зерттеу мақсатын шешу әдісі. 

Теорияны құрудың түрлі тәсілдері бары белгілі: теориялық тұрғыдан 

типологиялық бөлу, қарапайым эмпирикалық жалпыламадан метатеорияға 

өту. Ғылыми теорияның қарапайым түрі «сипаттама-жазба» қағидасына, яғни 

ғылыми түсініктегі жеке және жалпыға сәйкес келеді.  

Басқа ғылымдар сияқты этнология тарих ғылымының бір саласы ретінде 

жалпы методологиялық негіздерге, сонымен қатар өзіндік жеке 

принциптерге: тарихилық, жүйелік, шынайылық, сәйкестік, салыстырмалық, 

құндылық және т.б. сүйенеді.   

 

Этнологиялық зерттеудің стратегиялық жоспары 

Зерттеудің стратегиялық жоспарын таңдауға негіз – эмпирикалық 

мәлімет жинауға дейінгі білімді анықтау және одан гипотеза құру мүмкіндігі. 

Зерттеу жүргізудің төрт негізгі жолы бар:  

1) формулятивті (барлау), мәселені анықтауға және гипотеза құру 

бағытталған; 

2) сипаттамалық, қазіргі этномәдени процесстер мен құбылыстарды 

зерттеудегі сандық-сапалық әдіс;  

3) тәжірибелік-аналитикалық, аз ғана уақыт аралығында ақпарат алу 

мақсатында, бір реттік стационарлық зертеуде қолданылады.  

4) салыстырмалы, зерттеу процесстерінің негізгі бағыттарын анықтауда, 

белгілі уақыт аралығындағы мәліметтерді салыстыру.  

Аталған зерттеу аймақтық, әлеуметтік-мәдени ерекшелікке байланысты 

жүргізіледі. Зерттеу барысында аталған көрсеткіштердің бірнешесі немесе 

барлығы қолданылуы мүмкін.   

 

Этнологиялық зерттеудің негізгі элементтері  

Теориялық-қолданбалы этнологиялық зерттеу ірі әлеуметтік мәселенің 

бағыттар мен негізгі кезеңдерін қамтитын зерттеу бағдарламасы шеңберінде 

жүргізіледі.  Этнологиялық зертеудің жұмыс жоспарын төрт уақытша кезеңге 

бөлуге болады:  

1) Болашақ бағдарламаның бір бөлігі ретінде аталған зерттеудің 

теориялық концепциясы мен бағдарламасын жасауға кететін уақыт. Оған 

жалпы зерттеуге кететін уақыттың үштен бір бөлігі жұмсалады.  
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2) далалық кезең, мәліметтерді жинау, өңдеу. Оған берілген уақыттың 

20% кетеді.  

3) алынған мәліметтерді өңдеу, талдау, аралық ғылыми есептер кіреді. 

Берілген уақыттың 40% жұмсалады.  

4) қорытынды есептерді жасау уақыты мен басылымдар, шамамен 

уақыттың 10% құрайды.  

 

Алдын-ала немесе пилотажды зерттеуді ұйымдастыру 

Негізгі мақсат бастапқы мәліметтерді жинау процедурасына бағытталған 

әдістерді сараптау, мәлімет жинау тәсілдері, нысандардағы далалық 

этнологиялық жұмыстарды ұйымдастыру, бақылау нысанын таңдау.  Аталған 

кезеңдегі басты мақсат далалық жұмыстың барлық бағыттарындағы 

тұрақтылықтың сақталуы.  Келесі қызмет – зерттеу нысанындағы жауапты 

информатарлармен байланысты орнату, әрі қарайғы бірігіп жұмыс жасауды 

қамтамасыз ету. Зерттеу мүшелерінің дайындық деңгейі нақтыланып, 

қойылған міндеттерді түсіну. Жоспарланған информаторлар мен 

респонденттерді таңдаудың іске асуын тексеру қажеттілігі, екі фактордан 

тұратын: алынатын ақпарат сипаты мен бақылау нысанына қол жеткізуге 

байланысты жүргізілетін сауалнама ауқымы бағаланады.   

Тізімнен таңдалып алынған немесе басқа жолмен зерттелетін 

информаторлар  түрлі жағдайларға байланысты: басқа жаққа жол жүруге, 

ауруға, қолының бос болмауына, күткен жерде тұрмауына және т.б. болмай 

қалуы мүмкін. Жоғарыда келтірілген ұйымдастырудағы қиыншылықтар 

информаторлар санын анықтауға толық мүмкіндік береді, соған қарамастан 

нәтижесінде далалық этнологиялық  мәлімет жоспарланған көлемде алынуы 

тиіс.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Археологиялық зерттеу туралы түсінік. 

2 Археологиялық зерттеулерді ұйымдастыру. 

3. Археологиялық зерттеулерді басқару. 

4. Ғылыми жобаны (бағдарламаны) жасауға даярлық. 

5. Ғылыми жобаның түсіндірме хатын даярлау. 

6. Археологиялық жұмысты жоба жасаумен байланыстыру. 

7. Археологиялық жоба құжаттарының ерекшеліктері 

8. Археологиялық ескерткіштерді сақтау шаралары. 

9. Аналитикалық тәжірибе және жазу өнері. 

10. Тарихи ортада зерттеу нысанының орны. 

11. Ғылыми есептің безендірілуі, құрылымы және мазмұны. 

12. Этнологиялық зерттеулер концепциясының ұйымдастыру-

әдістемелік бөлімі. 
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МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жобаның мақсаты мен міндеттері. 

2.Зерттеудің негіздемесі, өзектілігі, ғылыми және практикалық 

құндылығы 

3. Теориялық даярлық және әдістемелік тәжірибе. 

4. Қазақстанның тарихи-мәдени мұраларының жағдайы 

5. Тарихи-мәдени мұраға қарсы қылмыс түрлері және олармен күресудің 

жолдары 

6. Археология ескерткіштердегі келісім шартты бекіту және оның 

орындалу шаралары 

7. Ескерткіш жайлы алғашқы мәліметтер 

8. Ұйымдастыру және басқару. 

9. Мәдени саясаттың отандық және шет елдік тәжірибесі 

10. Әлемдік археологияның даму тенденциясы 

11. Этнологиялық зерттеулер бағдарламасының негізгі талаптары. 

12. Бағдарламаның әдіснамалық бөлімі.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Известно, что археология и этнология из быстро развивающегося 

научного направления превратилась в самостоятельные отрасли 

исторической науки. Сегодня профессиональное мастерство 

конкурентоспособных кадров-археологов и этнологов формируются из трех 

составляющих: теоретической эрудиции, совершенного владения методами и 

техникой исследования, высокой научной ответственностью. Они образуют 

одно целое. Профессионально владея приемами исследования, магистранты 

обязаны хорошо представлять себе, как достичь их с помощью нового 

знания. Присовокупляя новое знание к уже имеющемуся, необходимо 

действенно использовать его для всесторонней подготовки 

профессиональных кадров археологов и этнологов. 

Все это осуществляется с учетом методологических посылок, которые 

играют важную роль, прежде всего в выборе тех или иных приемов для 

изучения поставленной проблемы. Конструирование организации и 

планирования таких исследований для изучения тех или иных поставленных 

проблем, так или иначе, включает исходные посылки, касающиеся природы 

объекта в целом и отсюда – способов, с помощью которых мы должны 

извлечь необходимые сведения. 

Пререквизитами дисциплины являются такие курсы, как «Археология»,  

«Этнологии», «Методы археологических исследований», «Методы 
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этнологических исследований» и др. В соблюдении этой последовательности 

дисциплин отражается принцип и требование комплексного подхода к 

преподаванию дисциплин «археология» и «этнология» и непрерывность их 

изучения, а также внутренняя логика исторического процесса. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, получаемые в 

ходе изучения таких предметов, как  «Теоретическая  археология»,  

«Теоретическая этнологии», «Фундаментальные проблемы археологии», 

«Фундаментальные проблемы этнологии» и др. 

Смежными дисциплинами являются «Антропология», «Культурогия», 

«Социология», «Психология» и другие. В ходе изучения  курса магистранты 

должны:  

знать: 
– методологию и методику археологических и этнологических 

исследований;   

–подготовку, планирование, основные этапы организации и 

проведенияэкспедиционных исследований в области археологии и 

этнологии; 

– понятия, основные принципы и структуру полевых исследований; 

– выявление источников и необходимых полевых материалов; 

– применение получаемых знаний на практике. 

уметь: 

– использовать в учебном процессе теоретико-методологическую базу 

организации и планирования археолого-этнологических исследований; 

–выявлять полевые материалы,полученныев процессеэкспедиционных 

работ; 

– обрабатывать и анализироватьнепосредственные полевые 

материалы; 

– составлять отчеты по результатам архееологических и 

этнологических экспедиций. 

иметь навыки:  

–практическоговладения организацией экспедиционных исследований; 

– знания методики планирования археолого-этнологических 

экаспедиций; 

– ведения полевых дневников и написания отчетов по итогам 

проведенных работ; 

– посредством теоретических знаний уметьсамостоятельно 

проводить научные исследования. 

быть компетентными: 

– в применении новых инновационных технологий в области 

археолого-этнологических исследований; 

– знании закономерностей и тенденций современного развития 

археологической и этнологической науки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 



40 

 

 

№ Наименование темы 

1 Введение 

2 
Цель и задачи организации археологических исследований. Понятие 

археологические исследования  

3 
Современная методология археологических исследований. 

Предпосылки организации археологических исследований  

4 
Документы для получения лицензии организации археологических 

исследований. Согласования археологических исследований  

5 
Подготовительные работы к археологической экспедиции. 

Организация археологической экспедиции 

6 
Классификация материалов полученного при археологических 

экспедициях 

7 

Подготовка научного проекта. Определение предметов и  

материальной базы необходимой для научного проекта. Работы при 

реализации научного проекта  

8 
Анализ археологических источников. Создание базы источников 

научного проекта. Документация находок и передача музеям.   

9 
Подготовка к написанию научной статьи и трудов. Написание 

археологические отчетов и его требование, регистрационные работы   

10 Общая концепция осуществления этнологического исследования 

11 Методология этнологических исследований  

12 Стратегический план этнологического исследования 

13 Главные элементы этнологического исследования 

14 
Организация предварительного или пилотажного этнологического 

исследования 

15 Непосредственное полевое этнологическое исследование 

16 Обработка и анализ полевых этнологических материалов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цельпреподаваемой дисциплины: показатьорганизацию и 

планированиеархеологических и этнологических исследований. 

Задачей дисциплины является знакомство магистрантов, как с 

особенностями исследования, так и с методами и процедурой археолого-

этнологического исследования – системой более или менее 

формализованных правил раскопок, сбора, обработки, анализа артефактов и 

полевых материалов. 

Предмет археолого-этнологического исследования составляют древнее 

и современное общество во всей его совокупности аспектов: материального, 

духовного, бытового, этногенетического, социального и пр. Объекты же 

исследования – это прежде всего вещественные источники, являющиеся 
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основой для исторических реконструкций; этносы и этнические общности, 

группы людей. 

Основными методами исследования являются источниковедческий, 

интерпретационный, дескрептивный, типологический, аналитический, 

сравнительно-исторический и системный. 

Конструирование организации и планирования таких исследований для 

изучения тех или иных поставленных проблем, так или иначе, включает 

исходные посылки, касающиеся природы объекта в целом и отсюда – 

способов, с помощью которых мы должны извлечь необходимые сведения. 

Подготовительный этап.Выбор основного объекта археологического и 

этнологического исследования. Предварительное знакомство магистрантов с 

имеющимися источниками и литературой по объекту (теме) исследования.  

Начальный этап. Знакомство и инструктаж с основными правилами 

безопасности и здоровых условий труда в организуемых экспедициях. 

Полевой этап. Работа с основными объектами исследования – 

разнообразными археологическимиартефактами и памятниками,предметами 

материальной культуры и прикладного искусства  в естественной и 

природно-ландшафтной среде; образцами духовной культуры, фольклора, 

семьи и быта, обрядов и обычаев изучаемых этносов; закрепление основных 

навыков, приемов и методов организации и сбора материалов. 

Завершающий этап.Окончание работы по археологическим раскопкам 

и сбору этнографических материалов. Вывоз магистрантов и полевого 

оборудования с места работы. 

Обработка материалов и составление отчетов.Подготовка отчетной 

документации. Стационарная обработка раскопанных и собранных 

первичных материалов (атрибуция, описание, классификация, датировка 

предметов и др). 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель и задачи организации археологических исследований.  

Понятие археологические исследования 

Основная цель организации археологических исследований – 

формирование полной картины археологических исследовании. 

Реконструкция древней и средневековой истории на основе систематично 

организованных исследовании. Цель организации исследовании состоит из 

следующих задач:  

1. наблюдение всех периодов организации археологических 

исследований; 

2. знать научные утверждения ученых археологов об организации 

исследований.  

Понятия об археологических исследованиях взаимосвязано с 

основными понятиями археологии. Это – археологическая культура, 
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археологический памятник, археологической слой. На основе системачичных 

работ можно формировать понятие об археологических исследованиях.  

 

Современная методология археологических исследований. 

Предпосылки организации археологических исследований 

Методология – особая область теоретических исследований, 

касающаяся самопознания археологии как самостоятельной исторической 

дисциплины, обладающей своими источниками и методами в изучении и 

реконструкции обществ прошлого. Её задачи: анализ и совершенствование 

фундаментальных понятийного аппарата, структуры методов. Основы 

археологической методологии строятся на принципе историзма, системности 

и междисциплинарности познания.  

Фундаментальные понятия: археологические источники, типы, методы, 

археологическая культура, культурно-историческая общность, процедура 

археологических исследований, уровни археологического познания.  

Все археологические исследование проводится соответствии со статьей 

40 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охpане и 

использовании объектов истоpико-культуpного наследия».  

Правила передачи в государственные музеи Республики Казахстан 

после научной фиксации и обработки материалов и находок, полученных 

физическими и юридическими лицами Республики Казахстан и других 

государств в результате археологических исследований на территории 

Казахстана 

 

Документы для получения лицензии организации археологических 

исследований. Согласования археологических исследований 

Получение лицензию на археологического исследование выполняется 

через услугу онлайн (на портале «электронного лицензирования» 

www.elicense.kz): 

 перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн», после чего в новом 

окне откроется портал «электронного лицензирования»; 

 авторизоваться или зарегистрироваться на портале «электронного 

лицензирования»; 

 на странице портала «электронного лицензирования», открывшейся 

после нажатия кнопки «Заказать услугу онлайн», перейти по ссылке «Подать 

заявление»; 

 заполнить заявление и подписать вашей ЭЦП; 

 отследить статус поданного заявления можно в разделе «Мои 

заявления». О получении разрешения можете узнать в разделе «Мои 

разрешительные документы», о получении уведомления - в разделе «Мои 

уведомления». 

Для получения лицензии: 

- заявление; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z920002900_#z45
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z920002900_#z45
https://www.elicense.kz/Account/LogOn
http://www.elicense.kz/Account/Register
http://egov.kz/cms/ru/information/eds/getecp
https://elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchRequest
https://elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchRequest
https://elicense.kz/Licenses/Index
https://elicense.kz/Licenses/Index
https://elicense.kz/Licenses/NotificationsRd
https://elicense.kz/Licenses/NotificationsRd
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000140#z57
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- документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации 

услугополучателя); 

- копию документа, подтверждающего уплату в бюджет 

лицензионного сбора за выдачу лицензии; 

- форма сведений о соответствии квалификационным требованиям для 

осуществления археологических (или) научно-реставрационных работ на 

памятниках истории и культуры; 

- форма сведений о специализированном оборудовании. 

Дополнительно для услугополучателей на получение лицензии по 

осуществлению археологических работ на памятниках истории и культуры: 

Копия рекомендательного письма научной организации в области 

археологии на право осуществления услугополучателем археологических 

работ на памятниках истории и культуры, имеющей аккредитацию в качестве 

субъекта научной и (или) научно-технической деятельности. 

 

Подготовительные работы к археологической экспедиции. 

Организация археологической экспедиции 

Предварительные работы включают: историко-архивные и 

библиографические исследования; копирование исторических планов и 

документов; применение специальных методов визуальной аналитики (в том 

числе с привлечением GIS-технологий) для решения задач историко-

топографического характера (реконструкция исторической застройки, 

построение 3D-моделей и другие); перевод исторических планов в 

современный масштаб; разработка историко-гидрографической схемы; 

анализ палеоландшафта; составление исторической записки, составление 

пояснительной записки. 

Археологические экспедиция – исследования, направленные на 

получение научных знаний о жизни предшествующих поколений людей и их 

сообществ. 

Проведение целенаправленных земляных работ в границах территорий 

объектов культурного наследия, а также в границах территорий выявленных 

объектов культурного наследия, в том числе с целью поиска и изъятия 

движимых объектов археологического наследия без их изучения в 

соответствии с утверждёнными в установленном порядке научными 

методиками археологическими исследованиями не являются. 

Археологические экспедиция проводятся по утверждённым в 

установленном порядке научным методикам: археологические исследование; 

разрешение (открытый лист); археологическое проектирование; 

археологические разведки; археологические раскопки; археологические 

наблюдения; археологический надзор.  

 

Классификация материалов полученного при археологических 

экспедициях 

http://egov.kz/sites/default/files/pril2_3_063_mks.doc_0.docx
http://egov.kz/sites/default/files/pril4_5_063_mks.doc.docx
http://egov.kz/sites/default/files/pril4_5_063_mks.doc.docx
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Для систематизации и определения хронологии памятника и 

найденных артефактов используется типологический метод. Он основан 

классификации орудий труда, керамики, оружия и т.п. по самым разным 

признакам: специфическим чертам формы, материалу, орнаментам и т.п. По 

общим признакам вещи одного типа размещаются в эволюционно-

типологические ряды. После этого они сравниваются друг с другом. 

Выявляются характерные формы каждого из периодов (слоев) и описывается 

эволюция. Принято считать, что близкие по форме и т.п. вещи, 

обнаруженные в разных частях одного памятника и на соседних памятниках 

относятся к одному периоду времени.  

В археологии при обработке массового материала широко 

применяются методы количественного (статистического) анализа, 

основанные на выявлении, классификации и сопоставлении однородных 

признаков. 

 

Подготовка научного проекта. Определение предметов и  

материальной базы необходимой для научного проекта. Работы при 

реализации научного проекта 

Научная конкурсная документация разработана уполномоченным 

органом в области науки в рамках реализации Закона Республики Казахстан 

«О науке» от 18 февраля 2011 года, в соответствии с Правилами базового, 

грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-

технической деятельности, утвержденными постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 для подготовки заявок на 

участие в конкурсе на грантовое финансирование реализации научных, 

научно-технических проектов. 

В конкурсе вправе принимать участие аккредитованные субъекты 

научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономные 

организации образования и их организации, которыми представляются 

следующие документы:  

- сопроводительное письмо; 

- заявление о достоверности предоставляемых материалов и 

соблюдении норм и принципов научной этики; 

- краткое описание Проекта;  

- заявка на участие в конкурсе;  

- копия свидетельства об аккредитации Заявителя; 

- обязательства о выполнении дополнительных условий; 

- заявление об обеспечении планируемых научных исследований 

необходимым научным оборудованием (которые будут использованы при 

реализации данного проекта), собственным или арендуемым в других 

организациях, подписанное руководителем организации (заверяется круглой 

печатью) или физическим лицом исполнителем конкурсного проекта и его 

научным руководителем. 
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Анализ археологических источников. Создание базы источников 

научного проекта. Документация находок и передача музеям. 

Археологические источники» – фундаментальное понятие археологии. 

От артефакта к формированию источника. Многообразие понятий и 

определений. Причины неоднозначности решений. Специфика 

археологических источников – необходимость их формирования, связанная с 

объективной первоначальной не предназначенностью для передачи 

сообщений ископаемых остатков артефактов, их вербальности, почти полное 

отсутствием языковой среды, в неполноте и фрагментарности. Достоинство 

археологических источников – высокий процент объективности. 

Формирование археологических источников связано с разнообразием 

методических подходов 

Археологи, специалисты по археологическим источникам, знакомство 

с компьютером начинают, как правило, с создания персональных архивов 

машиночитаемых данных. В первую очередь в компьютер вводится полевая 

документация - отчеты и чертежи. Базы данных используются в качестве 

вспомогательного средства, преимущественно для ввода полевых описей. 

Практикуется также составление списков вещей, используемых при решении 

какой-либо проблемы - так называемые проблемно-ориентированные базы. 

Однако проектирование баз данных предполагает знание специфики 

материала и осознание поставленных задач 

Найденные в раскопе вещи, будь то черепки или уникальные 

памятники письменности, должны быть учтены и зарегистрированы. Однако 

учет индивидуальных (имеющих специфическую, присущую только им 

форму и содержание) и массовых находок различен. Понятие 

индивидуальных и массовых находок для каждого вида археологических 

памятников также различно. 

Передача материалов и находок юридическими и физическими лицами 

в государственный музей оформляется актом приема-передачи материалов и 

находок по форме согласно правилам. 

 

Подготовка к написанию научной статьи и трудов. Написание 

археологические отчетов и его требование, регистрационные работы 

При подготовке написании научных статей по результатам 

археологических исследовании нужно обратить внимание на следующее: 

формирование проблемы рассматриваемые в статье; обратить внимание к 

материалам по данной проблематике; рассмотрение ранее неизвестные 

материалы по данной теме; обращение к научным источникам; 

окончательное формирование проблемы, по которой вы сможете внести свои 

собственные идеи; подготовка плана научной статьи: вступительная часть, 

основную часть (в ней желательно выделить подразделы), заключительная 

часть, ссылки; список использованной литературы. 

После написания основной части приступайте к составлению 

вступления и заключения. Вступление должно содержать: краткие вводные 
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сведения; вашу критическую оценку имеющихся работ по проблеме; 

причины исследования; суть вашей научной гипотезы; актуальность темы; 

план статьи. 

Археологический отчет представляет прежде всего научную фиксацию 

материалов, полученных разведками или раскопками. Он должен возможно 

полнее раскрывать историю того общества, которое оставило нам данный 

памятник. Отчет составляется согласно требованиям инструкции к 

открытому листу и «Правилам представления отчетов». 

Любой отчет должен обязательно соответствовать следующим 

критериям: краткость. В отчете необходимо четко и лаконично изложить всю 

необходимую информацию, прибегая к простому деловому языку; отчет 

должен начинаться с правильно оформленного титульного листа (обязателен 

для больших отчетов); список исполнителей; реферат; четкая структура; 

введение; основная часть; выводы; список использованных источников; 

приложения. В приложение представляются научного публикация; 

иллюстрация и календарного плана.  

Информационная и регистрационная карта. 

 

Общая концепция осуществления этнологического исследования 

Подготовка продуманной и гибкой программы этнологического 

исследования, которая состоит из двух частей. В методологической части 

формулируются проблемы, дается указание объекта или предмета 

исследования, определяются цели и задачи, уточняются и интерпретируются 

основные понятия, указывается предварительный системный анализ объекта 

исследования, формулируется гипотеза исследования. Организационно-

методическая содержит указание приемов и методов сбора первичной 

информации, выбор изучаемого объекта этнографического наблюдения и 

исследования, способы обработки выявленных полевых материалов. 

Программа  должна также содержать  сроки проведения работы, список 

исполнителей, смету расходов. Программа исследования исходит в 

зависимости от планируемых в исследовании целей, ее общая 

направленность отвечает в конечном счете практическим интересам. 

Программа дополняется рабочим планом, в котором упорядочиваются этапы 

работы, сроки осуществления исследования, оцениваются необходимые 

ресурсы и т. д. 

 

Методология этнологических исследований 

Использование понятия методологии для обозначения специального 

учения о принципах, способах, методах и средствах научного познания:  

а) как учения о структуре, логической организации, методах и 

средствах деятельности;  

б) учения о принципах, способах и формах построения научного 

познания.  
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Методология этнологических исследований состоит из разнообразных 

систем методов, которые используются в процессе исследования в 

соответствии со спецификой различных научных школ в этнологии. Такая 

методология исследования имеет трехуровневую структуру:  

а) знания познавательного характера;  

б) теоретические знания о сущности, структуре, принципах, правилах и 

методах научного исследования вообще;  

в) предметная привязанность к определенному типу исследовательских 

задач и познавательных ситуаций. 

В структуре методологии этнологического исследования можно 

выделить следующие уровни:  

а) систему необходимого знания, определяющего предметную область 

научного познания;  

б) постановку и решение определенного класса исследовательских 

задач;  

в) формирование научного тезауруса, модели предмета и используемые 

в качестве объяснительных конструктов;  

г) способы решения отдельных научно-исследовательских задач.  

Известны разнообразные способы структурирования теорий, типологии 

классификации теоретических подходов, от простых эмпирических 

обобщений до метатеории. Наиболее простая концепция научной теории 

сводится к констатации «описание – объяснение», которые соответствуют 

научным понятиям частного (единичного) и общего (типичного).  

Как и любая другая наука, этнология, как составная часть исторической 

науки, опирается как на общие методологические основы, так и на свои 

специфические принципы, главными из которых являются: историзм, 

системность, объективность, синхронность, диахронность, ценностность, 

ретроспективность, сравнительность  подхода и т.д. 

 

Стратегический план этнологического исследования 

Основная предпосылка для выбора стратегического плана 

исследования – состояние наших знаний к моменту сбора эмпирических 

данных и отсюда – возможность для разработки гипотез. Существует четыре 

основных варианта стратегии исследовательского поиска.  

1. формулятивный (разведывательный), направленный на выявление 

проблем и формулировку гипотез.  

2. описательный (дескриптивный), применяемый при исследовании 

качественно-количественных особенностей современных этнокультурных 

процессов и явлений.  

3. аналитико-экспериментальный, используемый при выявлении 

функциональных взаимосвязей исследуемого объекта. Обычно практикуется 

при  разовом стационарном обследований, в котором сбор данных осуще-

ствляется в максимально короткие сроки во избежание искажающих 

временных воздействий.  
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4. повторно-сравнительный, практикуемый для выявления основных 

тенденций исследуемых процессов, предполагающий сопоставление данных 

в конкретном временном интервале. Указанное исследование может 

проводиться также и в рамках одного временного интервала для того, чтобы 

установить общность и специфику изучаемых вопросов в региональном, 

социально-культурном и других разрезах. Нередко в том или ином 

исследовании могут сочетаться все или несколько из указанных стадий.  

 

Главные элементы этнологического исследования 

Теоретико-прикладные этнологические исследования выполняются, 

как правило, в рамках перспективной исследовательской программы, в 

которой должны быть предусмотрены направления и наиболее важные 

стадии разработки достаточно крупной социальной проблемы.  

Главные элементы рабочего плана такого этнологического 

исследования можно подразделить на четыре временных этапа. 1. Период 

разработки теоретической концепции и программы данного исследования как 

составной части перспективной программы. На реализацию этой стадии 

отводится одна треть всего времени, отведенного на исследование. 2. 

Полевой период, т.е. время на сбор первичных данных их подготовку для их 

последующей обработки – примерно 20% отведенного времени. 3. Период 

обработки и анализа данных, включая промежуточные научные отчеты по 

итогам предварительного анализа, – около 40% времени на все исследование. 

4. Время на оформление итоговых отчетов и публикаций – примерно 10% 

времени. 

 

Организация предварительного или пилотажного исследования 

Целью такого, направленного на  процедуру сбора первичных данных, 

является апробация методик, способов сбора данных, организации полевых 

этнологических работ на объектах и, наконец, выбор объектов наблюдений. 

Основная цель данного этапа действенность надежности всех звеньев 

полевой работы. Следующая важная функция – установление 

непосредственного контакта с ответственными информаторами на объекте 

исследования, обеспечить их сотрудничество в дальнейшей работе. Вместе с 

тем уточняется уровень подготовки участников исследования, понимание 

поставленных задач. Необходимость проверки действий по осуществлению 

запланированной выборки информаторов, респондентов и оценки 

предстоящего объема опроса, который зависит от двух основных факторов: 

характера выявляемой информации и доступности объектов наблюдения. 

Учитывание того обстоятельства, что  нередко отобранные по спискам или 

иным путем обследуемые информаторы по тем или иным обстоятельствам 

могут оказатся недоступными: находятся в отъезде, больны, слишком заняты, 

вовсе не проживают или не работают там, где мы ожидаем их найти и т.п. 

Перечисленные выше организационные трудности позволяют определить 

реальную картину первоначального отбора необходимого количества 
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информаторов или собеседников, необходимых для того, чтобы в итоге 

получить запланированный объем полевых этнологических данных. 

 

Непосредственное полевое этнологическое обследование 

Полевое обследование – массовый сбор необходимых материалов на 

стационарных объектах. Анкетирование респондентов посредством 

опросных листов с прямыми и косвенными вопросами. Интервьюирование по 

заранее предусмотренным вопросам с каждым отдельным человеком и 

фиксированием полученных ответов согласно программе. Интервью 

(формализованное, фокусированное, свободное) по месту работы, занятий 

или по месту жительства. Наблюдение как метод целенаправленного, 

систематического сбора первичных эмпирических данных, основным 

преимуществом которой является фиксация событий и элементов 

человеческого поведения в момент их  совершения, в то время как другие 

методы сбора первичных данных основываются на предварительных или 

ретроспективных суждениях индивидов. Стационарный метод. Маршрутное 

и кустовое обследование. Полевая этнологическая практика: ценный опыт и 

недостатки. Метод «исследования случая». Способ фиксации материала. 

Полевой дневник. Аудио- и видеозаписи.  

Основные требования организации на этом этапе: четкое соблюдение 

инструкций, контроль доброкачественности исходных данных по мере их 

поступления, целесообразная система хранения собранных материалов. 

Полученные данные группируются по апробированной системе: материалы 

наблюдений, документов, фотографий, опросов, необходимые для их 

последующей обработки и т.д. 

 

Обработка и анализ полевых материалов 

Обработка и анализ данных осуществляются в соответствии с задачами 

исследования поэтапно. Логические задачи переводятся теперь в серию работ 

с исходными и производными признаками. В этой серии заданий 

проверяются собранные материалы – полные или косвенными, 

опосредованными чем-то еще. Важны систематические обсуждения по ходу 

анализа, сообщения участников исследования о добытых результатах, 

обсуждения промежуточных итогов с другими специалистами. В этих 

дискуссиях возникают новые догадки, требующие дополнительного изучения 

материала. 

Подведение итогов происходит в виде отчета или публикации. 

Итоговый отчет производится так, чтобы дать возможность самостоятельно 

проанализировать обоснованность и достоверность всех выводов, а также 

при желании воспользоваться эмпирическими данными для постановки иных 

задач. Поэтому в отчете придерживаются максимальной последовательности 

и ясности изложения всех данных и выводов, придерживаясь следующих 

принципов:  

1) изложение целей и задач исследования;  
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2) основные идеи программы исследования и концептуальная схема;  

3) описание основных процедур сбора первичных данных;  

4) изложение и анализ полученных данных по поставленным 

проблемам;  

5) теоретические и практические выводы из исследования;  

6) постановка вопросов для дальнейшего изучения, выдвижение новых 

гипотез, которые не могли быть проверены в данном исследовании;  

7) список источников и литературы;  

8) приложения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Понятие об археологических исследованиях. 

2. Организация археологических исследований. 

3. Управление археологическими исследованиями. 

4. Подготовка научного проекта (программы).  

5. Подготовка пояснительной записки научного проекта.  

6. Связать археологические работы с разработками проекта.  

7. Спецификация документации археологического проекта. 

8. Охранные меры археологических памятников. 

9. Аналитический эксперимент и письменное искусство.  

10. Место объекта исследования в исторической среде. 

11. Оформление научного отчета, структура и содержание. 

12. Организационно-методическая часть концепции этнологического 

исследования. 

13. Этнология и этнометодология. 

14. История полевых исследований. 

15. Программа организации и планирования этнологических 

исследований. 

16. Структура и уровни методологии этнологических исследований. 

17. Аналитико-экспериментальный план этнологических 

исследований. 

18. Полевой период этнологических исследований. 

19. Особенности пилотажного исследования. 

20. Наблюдение как метод целенаправленного и систематического 

сбора первичных эмпирических данных в этнологии. 

21. Маршрутное и кустовое обследование в этнологии. 

22. Социологические исследования в этнологии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Цель и задачи проекта. 
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2. Обоснование исследования, актуальность, научное и практическое 

значение. 

3. Теоретическая подготовка и методологическая практика. 

4. Состояние историко-культурного наследия Казахстана. 

5. Виды нарушении историко-культурного наследия и пути борьбы. 

6. Утверждения согласовании археологического памятника и ее меры 

выполнения. 

7. Первоначальные сведение о памятнике. 

8. Организация и управление. 

9. Отечественная и зарубежная практика культурной политики. 

10. Тенденция развития мировой археологии. 

11. Основные требование к программе этнологического исследования. 

12. Методологический раздел программы. 

13. Процедурный раздел программы. 

14. Исследовательские вопросы полевой этнологии. 

15. Логика полевого исследования. 

16. Первоначальная организация полевого исследования. 

17. Этапы полевого исследования. 

18. Выбор места в поле и получение доступа к нему. 

19. Стратегия вхождения в поле. 

20. Наблюдение и сбор данных. 

21. Типы полевых заметок. 

22. Этические дилеммы полевого исследования. 
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(научное и педагогическое направление) 
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Авторы: 

Калыш А.Б. - доктор исторических наук, профессор кафедры 

археологии, этнологии и музеологии 
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Рецензенты: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Известно, что археология и этнология из быстро развивающегося 

научного направления превратилась в самостоятельные отрасли 

исторической науки. Сегодня профессиональное мастерство 

конкурентоспособных кадров-археологов и этнологов формируются из трех 

составляющих: теоретической эрудиции, совершенного владения методами и 

техникой исследования, высокой научной ответственностью. Они образуют 

одно целое. Профессионально владея приемами исследования, магистранты 

обязаны хорошо представлять себе, как достичь их с помощью нового 

знания. Присовокупляя новое знание к уже имеющемуся, необходимо 

действенно использовать его для всесторонней подготовки 

профессиональных кадров археологов и этнологов. 

Все это осуществляется с учетом методологических посылок, которые 

играют важную роль, прежде всего в выборе тех или иных приемов для 

изучения поставленной проблемы. Конструирование организации и 

планирования таких исследований для изучения тех или иных поставленных 

проблем, так или иначе, включает исходные посылки, касающиеся природы 

объекта в целом и отсюда – способов, с помощью которых мы должны 

извлечь необходимые сведения. 

Пререквизитами дисциплины являются такие курсы, как «Археология»,  

«Этнологии», «Методы археологических исследований», «Методы 
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этнологических исследований» и др. В соблюдении этой последовательности 

дисциплин отражается принцип и требование комплексного подхода к 

преподаванию дисциплин «археология» и «этнология» и непрерывность их 

изучения, а также внутренняя логика исторического процесса. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, получаемые в 

ходе изучения таких предметов, как  «Теоретическая  археология»,  

«Теоретическая этнологии», «Фундаментальные проблемы археологии», 

«Фундаментальные проблемы этнологии» и др. 

Смежными дисциплинами являются «Антропология», «Культурогия», 

«Социология», «Психология» и другие. В ходе изучения  курса магистранты 

должны:  

знать: 
– методологию и методику археологических и этнологических 

исследований;   

–подготовку, планирование, основные этапы организации и 

проведенияэкспедиционных исследований в области археологии и 

этнологии; 

– понятия, основные принципы и структуру полевых исследований; 

– выявление источников и необходимых полевых материалов; 

– применение получаемых знаний на практике. 

уметь: 

– использовать в учебном процессе теоретико-методологическую базу 

организации и планирования археолого-этнологических исследований; 

–выявлять полевые материалы,полученныев процессеэкспедиционных 

работ; 

– обрабатывать и анализироватьнепосредственные полевые 

материалы; 

– составлять отчеты по результатам архееологических и 

этнологических экспедиций. 

иметь навыки:  

–практическоговладения организацией экспедиционных исследований; 

– знания методики планирования археолого-этнологических 

экаспедиций; 

– ведения полевых дневников и написания отчетов по итогам 

проведенных работ; 

– посредством теоретических знаний уметьсамостоятельно 

проводить научные исследования. 

быть компетентными: 

– в применении новых инновационных технологий в области 

археолого-этнологических исследований; 

– знании закономерностей и тенденций современного развития 

археологической и этнологической науки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Наименование темы 

1 Введение 

2 
Цель и задачи организации археологических исследований. Понятие 

археологические исследования  

3 
Современная методология археологических исследований. 

Предпосылки организации археологических исследований  

4 
Документы для получения лицензии организации археологических 

исследований. Согласования археологических исследований  

5 
Подготовительные работы к археологической экспедиции. 

Организация археологической экспедиции 

6 Общая концепция осуществления этнологического исследования 

7 Методология этнологических исследований  

8 Стратегический план этнологического исследования 

9 Главные элементы этнологического исследования 

10 
Организация предварительного или пилотажного этнологического 

исследования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподаваемой дисциплины: показать организацию и 

планирование археологических и этнологических исследований. 

Задачей дисциплины является знакомство магистрантов, как с 

особенностями исследования, так и с методами и процедурой археолого-

этнологического исследования – системой более или менее 

формализованных правил раскопок, сбора, обработки, анализа артефактов и 

полевых материалов. 

Предмет археолого-этнологического исследования составляют древнее 

и современное общество во всей его совокупности аспектов: материального, 

духовного, бытового, этногенетического, социального и пр. Объекты же 

исследования – это прежде всего вещественные источники, являющиеся 

основой для исторических реконструкций; этносы и этнические общности, 

группы людей. 

Основными методами исследования являются источниковедческий, 

интерпретационный, дескрептивный, типологический, аналитический, 

сравнительно-исторический и системный. 

Конструирование организации и планирования таких исследований для 

изучения тех или иных поставленных проблем, так или иначе, включает 

исходные посылки, касающиеся природы объекта в целом и отсюда – 

способов, с помощью которых мы должны извлечь необходимые сведения. 

Подготовительный этап.Выбор основного объекта археологического и 

этнологического исследования. Предварительное знакомство магистрантов с 

имеющимися источниками и литературой по объекту (теме) исследования.  



56 

 

Начальный этап. Знакомство и инструктаж с основными правилами 

безопасности и здоровых условий труда в организуемых экспедициях. 

Полевой этап. Работа с основными объектами исследования – 

разнообразными археологическимиартефактами и памятниками,предметами 

материальной культуры и прикладного искусства  в естественной и 

природно-ландшафтной среде; образцами духовной культуры, фольклора, 

семьи и быта, обрядов и обычаев изучаемых этносов; закрепление основных 

навыков, приемов и методов организации и сбора материалов. 

Завершающий этап.Окончание работы по археологическим раскопкам 

и сбору этнографических материалов. Вывоз магистрантов и полевого 

оборудования с места работы. 

Обработка материалов и составление отчетов.Подготовка отчетной 

документации. Стационарная обработка раскопанных и собранных 

первичных материалов (атрибуция, описание, классификация, датировка 

предметов и др). 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель и задачи организации археологических исследований.  

Понятие археологические исследования 

Основная цель организации археологических исследований – 

формирование полной картины археологических исследовании. 

Реконструкция древней и средневековой истории на основе систематично 

организованных исследовании. Цель организации исследовании состоит из 

следующих задач:  

1. наблюдение всех периодов организации археологических 

исследований; 

2. знать научные утверждения ученых археологов об организации 

исследований.  

Понятия об археологических исследованиях взаимосвязано с 

основными понятиями археологии. Это – археологическая культура, 

археологический памятник, археологической слой. На основе системачичных 

работ можно формировать понятие об археологических исследованиях.  

 

Современная методология археологических исследований. 

Предпосылки организации археологических исследований 

Методология – особая область теоретических исследований, 

касающаяся самопознания археологии как самостоятельной исторической 

дисциплины, обладающей своими источниками и методами в изучении и 

реконструкции обществ прошлого. Её задачи: анализ и совершенствование 

фундаментальных понятийного аппарата, структуры методов. Основы 

археологической методологии строятся на принципе историзма, системности 

и междисциплинарности познания.  
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Фундаментальные понятия: археологические источники, типы, методы, 

археологическая культура, культурно-историческая общность, процедура 

археологических исследований, уровни археологического познания.  

Все археологические исследование проводится соответствии со статьей 

40 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охpане и 

использовании объектов истоpико-культуpного наследия».  

Правила передачи в государственные музеи Республики Казахстан 

после научной фиксации и обработки материалов и находок, полученных 

физическими и юридическими лицами Республики Казахстан и других 

государств в результате археологических исследований на территории 

Казахстана 

 

Документы для получения лицензии организации археологических 

исследований. Согласования археологических исследований 

Получение лицензию на археологического исследование выполняется 

через услугу онлайн (на портале «электронного лицензирования» 

www.elicense.kz): 

 перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн», после чего в новом 

окне откроется портал «электронного лицензирования»; 

 авторизоваться или зарегистрироваться на портале «электронного 

лицензирования»; 

 на странице портала «электронного лицензирования», открывшейся 

после нажатия кнопки «Заказать услугу онлайн», перейти по ссылке «Подать 

заявление»; 

 заполнить заявление и подписать вашей ЭЦП; 

 отследить статус поданного заявления можно в разделе «Мои 

заявления». О получении разрешения можете узнать в разделе «Мои 

разрешительные документы», о получении уведомления - в разделе «Мои 

уведомления». 

Для получения лицензии: 

1. заявление; 

2. документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации 

услугополучателя); 

3. копию документа, подтверждающего уплату в бюджет 

лицензионного сбора за выдачу лицензии; 

4. форма сведений о соответствии квалификационным требованиям для 

осуществления археологических (или) научно-реставрационных работ на 

памятниках истории и культуры; 

5. форма сведений о специализированном оборудовании. 

Дополнительно для услугополучателей на получение лицензии по 

осуществлению археологических работ на памятниках истории и культуры: 

Копия рекомендательного письма научной организации в области 

археологии на право осуществления услугополучателем археологических 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z920002900_#z45
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z920002900_#z45
https://www.elicense.kz/Account/LogOn
http://www.elicense.kz/Account/Register
http://egov.kz/cms/ru/information/eds/getecp
https://elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchRequest
https://elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchRequest
https://elicense.kz/Licenses/Index
https://elicense.kz/Licenses/Index
https://elicense.kz/Licenses/NotificationsRd
https://elicense.kz/Licenses/NotificationsRd
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000140#z57
http://egov.kz/sites/default/files/pril2_3_063_mks.doc_0.docx
http://egov.kz/sites/default/files/pril4_5_063_mks.doc.docx
http://egov.kz/sites/default/files/pril4_5_063_mks.doc.docx
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работ на памятниках истории и культуры, имеющей аккредитацию в качестве 

субъекта научной и (или) научно-технической деятельности. 

 

Подготовительные работы к археологической экспедиции. 

Организация археологической экспедиции 

Предварительные работы включают: историко-архивные и 

библиографические исследования; копирование исторических планов и 

документов; применение специальных методов визуальной аналитики (в том 

числе с привлечением GIS-технологий) для решения задач историко-

топографического характера (реконструкция исторической застройки, 

построение 3D-моделей и другие); перевод исторических планов в 

современный масштаб; разработка историко-гидрографической схемы; 

анализ палеоландшафта; составление исторической записки, составление 

пояснительной записки. 

Археологические экспедиция – исследования, направленные на 

получение научных знаний о жизни предшествующих поколений людей и их 

сообществ. 

Проведение целенаправленных земляных работ в границах территорий 

объектов культурного наследия, а также в границах территорий выявленных 

объектов культурного наследия, в том числе с целью поиска и изъятия 

движимых объектов археологического наследия без их изучения в 

соответствии с утверждёнными в установленном порядке научными 

методиками археологическими исследованиями не являются. 

Археологические экспедиция проводятся по утверждённым в 

установленном порядке научным методикам: археологические исследование; 

разрешение (открытый лист); археологическое проектирование; 

археологические разведки; археологические раскопки; археологические 

наблюдения; археологический надзор.  

 

Общая концепция осуществления этнологического исследования 

Подготовка продуманной и гибкой программы этнологического 

исследования, которая состоит из двух частей. В методологической части 

формулируются проблемы, дается указание объекта или предмета 

исследования, определяются цели и задачи, уточняются и интерпретируются 

основные понятия, указывается предварительный системный анализ объекта 

исследования, формулируется гипотеза исследования. Организационно-

методическая содержит указание приемов и методов сбора первичной 

информации, выбор изучаемого объекта этнографического наблюдения и 

исследования, способы обработки выявленных полевых материалов. 

Программа  должна также содержать  сроки проведения работы, список 

исполнителей, смету расходов. Программа исследования исходит в 

зависимости от планируемых в исследовании целей, ее общая 

направленность отвечает в конечном счете практическим интересам. 

Программа дополняется рабочим планом, в котором упорядочиваются этапы 
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работы, сроки осуществления исследования, оцениваются необходимые 

ресурсы и т. д. 

 

Методология этнологических исследований 

Использование понятия методологии для обозначения специального 

учения о принципах, способах, методах и средствах научного познания:  

а) как учения о структуре, логической организации, методах и 

средствах деятельности;  

б) учения о принципах, способах и формах построения научного 

познания. Методология этнологических исследований состоит из 

разнообразных систем методов, которые используются в процессе 

исследования в соответствии со спецификой различных научных школ в 

этнологии. Такая методология исследования имеет трехуровневую 

структуру:  

а) знания познавательного характера;  

б) теоретические знания о сущности, структуре, принципах, правилах и 

методах научного исследования вообще;  

в) предметная привязанность к определенному типу исследовательских 

задач и познавательных ситуаций. 

В структуре методологии этнологического исследования можно 

выделить следующие уровни:  

а) систему необходимого знания, определяющего предметную область 

научного познания;  

б) постановку и решение определенного класса исследовательских 

задач;  

в) формирование научного тезауруса, модели предмета и используемые 

в качестве объяснительных конструктов;  

г) способы решения отдельных научно-исследовательских задач. 

Известны разнообразные способы структурирования теорий, типологии 

классификации теоретических подходов, от простых эмпирических 

обобщений до метатеории.  

Наиболее простая концепция научной теории сводится к констатации 

«описание – объяснение», которые соответствуют научным понятиям 

частного (единичного) и общего (типичного).  

Как и любая другая наука, этнология, как составная часть исторической 

науки, опирается как на общие методологические основы, так и на свои 

специфические принципы, главными из которых являются: историзм, 

системность, объективность, синхронность, диахронность, ценностность, 

ретроспективность, сравнительность  подхода и т.д. 

 

Стратегический план этнологического исследования 

Основная предпосылка для выбора стратегического плана 

исследования – состояние наших знаний к моменту сбора эмпирических 
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данных и отсюда – возможность для разработки гипотез. Существует четыре 

основных варианта стратегии исследовательского поиска.  

1. Формулятивный (разведывательный), направленный на выявление 

проблем и формулировку гипотез.  

2. Описательный (дескриптивный), применяемый при исследовании 

качественно-количественных особенностей современных этнокультурных 

процессов и явлений.  

3. Аналитико-экспериментальный, используемый при выявлении 

функциональных взаимосвязей исследуемого объекта. Обычно практикуется 

при  разовом стационарном обследований, в котором сбор данных осуще-

ствляется в максимально короткие сроки во избежание искажающих 

временных воздействий.  

4. Повторно-сравнительный, практикуемый для выявления основных 

тенденций исследуемых процессов, предполагающий сопоставление данных 

в конкретном временном интервале. Указанное исследование может 

проводиться также и в рамках одного временного интервала для того, чтобы 

установить общность и специфику изучаемых вопросов в региональном, 

социально-культурном и других разрезах. Нередко в том или ином 

исследовании могут сочетаться все или несколько из указанных стадий.  

 

Главные элементы этнологического исследования 

Теоретико-прикладные этнологические исследования выполняются, 

как правило, в рамках перспективной исследовательской программы, в 

которой должны быть предусмотрены направления и наиболее важные 

стадии разработки достаточно крупной социальной проблемы.  

Главные элементы рабочего плана такого этнологического 

исследования можно подразделить на четыре временных этапа:  

1. Период разработки теоретической концепции и программы данного 

исследования как составной части перспективной программы. На реализацию 

этой стадии отводится одна треть всего времени, отведенного на 

исследование.  

2. Полевой период, т.е. время на сбор первичных данных их подготовку 

для их последующей обработки – примерно 20% отведенного времени.  

3. Период обработки и анализа данных, включая промежуточные 

научные отчеты по итогам предварительного анализа, – около 40% времени 

на все исследование.  

4. Время на оформление итоговых отчетов и публикаций – примерно 

10% времени. 

 

Организация предварительного или пилотажного исследования 

Целью такого, направленного на  процедуру сбора первичных данных, 

является апробация методик, способов сбора данных, организации полевых 

этнологических работ на объектах и, наконец, выбор объектов наблюдений. 

Основная цель данного этапа действенность надежности всех звеньев 
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полевой работы. Следующая важная функция – установление 

непосредственного контакта с ответственными информаторами на объекте 

исследования, обеспечить их сотрудничество в дальнейшей работе. Вместе с 

тем уточняется уровень подготовки участников исследования, понимание 

поставленных задач. Необходимость проверки действий по осуществлению 

запланированной выборки информаторов, респондентов и оценки 

предстоящего объема опроса, который зависит от двух основных факторов: 

характера выявляемой информации и доступности объектов наблюдения. 

Учитывание того обстоятельства, что  нередко отобранные по спискам или 

иным путем обследуемые информаторы по тем или иным обстоятельствам 

могут оказатся недоступными: находятся в отъезде, больны, слишком заняты, 

вовсе не проживают или не работают там, где мы ожидаем их найти и т.п. 

Перечисленные выше организационные трудности позволяют определить 

реальную картину первоначального отбора необходимого количества 

информаторов или собеседников, необходимых для того, чтобы в итоге 

получить запланированный объем полевых этнологических данных. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Понятие об археологических исследованиях. 

2. Организация археологических исследований. 

3. Управление археологическими исследованиями. 

4. Подготовка научного проекта (программы).  

5. Подготовка пояснительной записки научного проекта.  

6. Связать археологические работы с разработками проекта.  

7. Спецификация документации археологического проекта. 

8. Охранные меры археологических памятников. 

9. Аналитический эксперимент и письменное искусство.  

10. Место объекта исследования в исторической среде. 

11. Оформление научного отчета, структура и содержание. 

12. Организационно-методическая часть концепции этнологического 

исследования. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Цель и задачи проекта. 

2. Обоснование исследования, актуальность, научное и практическое 

значение. 

3. Теоретическая подготовка и методологическая практика. 

4. Состояние историко-культурного наследия Казахстана. 

5. Виды нарушении историко-культурного наследия и пути борьбы. 

6. Утверждения согласовании археологического памятника и ее меры 

выполнения. 
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7. Первоначальные сведение о памятнике. 

8. Организация и управление. 

9. Отечественная и зарубежная практика культурной политики. 

10. Тенденция развития мировой археологии. 

11. Основные требование к программе этнологического исследования. 

12. Методологический раздел программы. 
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6. Фаган Б., Де Корс К. Археология. В начале. – Москва: Техносфера, 

2007. – 592 с. 

7. Жлобин С.П., Чернякевич И.С. Полевая этнография (Теория и 

практика полевых исследований). – Брест: БрГУ, 2015. – 232 с. 

8. Хакимов Р.С. Историческая этнология: парадигма и 

инструментарий. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани, 2012. – 440 

с. 

9. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. 4-е 

изд. – М.: Дашков и К, 2013. – 240 с. 

10. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е. Качественные методы. 

Полевые этнологические исследования. – СПб.: Алетейя, 2014. – 352 с. 

 

Дополнительная: 

1. Археология: Учебник / Под редакцией академика РАН В.Л. Янина. 

– М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2006. – 608 с. 

2. Каменецкий И.С. Археология (I. Введение. II. Археология и другие 

науки): Учебное пособие.-М.: МГУКИ, 1999. 

3. Коробов Д.С. Основы геоинформатики в археологии.  – М.: Изд-во 

МГУ, 2011. – 224 с. 

4. Омаров Ғ.Қ. Практикалық археология: Оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2014. – 110 б. 

5. Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: Хронология, периодизация, 

теория, модель. – М. : Либроком, 2010. – 192 с. 

6. Верняев И.И., Новожидлов А.Г. Создание электронного архива 

полевых этнографических материалов МГУ и СПбГУ: итоги и реализация 
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7. Козьмин В.А., Бузин В.С. Этнология (этнография): учебник. – М.: 

Юрайт, 2016. – 438 с. 
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OPNIAE 5301  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОЛОГИИ 

 

(профильное направление) 

 

Объем - 1 кредит 

 

Авторы: 

Калыш А.Б. - доктор исторических наук, профессор кафедры 

археологии, этнологии и музеологии 

Омаров Г.К. - кандидат исторических наук, доцент кафедры 

археологии, этнологии и музеологии 

Акымбек Е.Ш. - PhD доктор кафедры археологии, этнологии и 

музеологии 

 

Рецензенты: 

Толеубаева К.М. - доктор исторических наук, профессор  

Казахского национального педагогического университета имени Абая 

Каражан К.С. - доктор исторических наук, профессор факультета 

истории, археологии и этнологии, кафедры истории Казахстана, 

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Известно, что археология и этнология из быстро развивающегося 

научного направления превратилась в самостоятельные отрасли 

исторической науки. Сегодня профессиональное мастерство 

конкурентоспособных кадров-археологов и этнологов формируются из трех 

составляющих: теоретической эрудиции, совершенного владения методами и 

техникой исследования, высокой научной ответственностью. Они образуют 

одно целое. Профессионально владея приемами исследования, магистранты 

обязаны хорошо представлять себе, как достичь их с помощью нового 

знания. Присовокупляя новое знание к уже имеющемуся, необходимо 

действенно использовать его для всесторонней подготовки 

профессиональных кадров археологов и этнологов. 

Все это осуществляется с учетом методологических посылок, которые 

играют важную роль, прежде всего в выборе тех или иных приемов для 

изучения поставленной проблемы. Конструирование организации и 

планирования таких исследований для изучения тех или иных поставленных 

проблем, так или иначе, включает исходные посылки, касающиеся природы 

объекта в целом и отсюда – способов, с помощью которых мы должны 

извлечь необходимые сведения. 

Пререквизитами дисциплины являются такие курсы, как «Археология»,  

«Этнологии», «Методы археологических исследований», «Методы 
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этнологических исследований» и др. В соблюдении этой последовательности 

дисциплин отражается принцип и требование комплексного подхода к 

преподаванию дисциплин «археология» и «этнология» и непрерывность их 

изучения, а также внутренняя логика исторического процесса. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, получаемые в 

ходе изучения таких предметов, как  «Теоретическая  археология»,  

«Теоретическая этнологии», «Фундаментальные проблемы археологии», 

«Фундаментальные проблемы этнологии» и др. 

Смежными дисциплинами являются «Антропология», «Культурогия», 

«Социология», «Психология» и другие. В ходе изучения  курса магистранты 

должны:  

знать: 
– методологию и методику археологических и этнологических 

исследований;   

–подготовку, планирование, основные этапы организации и 

проведенияэкспедиционных исследований в области археологии и 

этнологии; 

– понятия, основные принципы и структуру полевых исследований; 

– выявление источников и необходимых полевых материалов; 

– применение получаемых знаний на практике. 

уметь: 

– использовать в учебном процессе теоретико-методологическую базу 

организации и планирования археолого-этнологических исследований; 

–выявлять полевые материалы,полученныев процессеэкспедиционных 

работ; 

– обрабатывать и анализироватьнепосредственные полевые 

материалы; 

– составлять отчеты по результатам архееологических и 

этнологических экспедиций. 

иметь навыки:  

–практическоговладения организацией экспедиционных исследований; 

– знания методики планирования археолого-этнологических 

экаспедиций; 

– ведения полевых дневников и написания отчетов по итогам 

проведенных работ; 

– посредством теоретических знаний уметьсамостоятельно 

проводить научные исследования. 

быть компетентными: 

– в применении новых инновационных технологий в области 

археолого-этнологических исследований; 

– знании закономерностей и тенденций современного развития 

археологической и этнологической науки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Наименование темы 

1 Введение 

2 
Цель и задачи организации археологических исследований. 

Понятие археологические исследования  

3 
Современная методология археологических исследовании. 

Предпосылки организации археологических исследований  

4 
Документы для получения лицензии организации археологических 

исследований. Согласования археологических исследований  

5 
Подготовительные работы к археологической экспедиции. 

Организация археологической экспедиции 

6 Общая концепция осуществления этнологического исследования 

7 Методология этнологических исследований  

8 Стратегический план этнологического исследования 

9 Главные элементы этнологического исследования 

10 
Организация предварительного или пилотажного этнологического 

исследования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподаваемой дисциплины: показать организацию и 

планирование археологических и этнологических исследований. 

Задачей дисциплины является знакомство магистрантов, как с 

особенностями исследования, так и с методами и процедурой археолого-

этнологического исследования – системой более или менее 

формализованных правил раскопок, сбора, обработки, анализа артефактов и 

полевых материалов. 

Предмет археолого-этнологического исследования составляют древнее 

и современное общество во всей его совокупности аспектов: материального, 

духовного, бытового, этногенетического, социального и пр. Объекты же 

исследования – это прежде всего вещественные источники, являющиеся 

основой для исторических реконструкций; этносы и этнические общности, 

группы людей. 

Основными методами исследования являются источниковедческий, 

интерпретационный, дескрептивный, типологический, аналитический, 

сравнительно-исторический и системный. 

Конструирование организации и планирования таких исследований для 

изучения тех или иных поставленных проблем, так или иначе, включает 

исходные посылки, касающиеся природы объекта в целом и отсюда – 

способов, с помощью которых мы должны извлечь необходимые сведения. 

Подготовительный этап.Выбор основного объекта археологического и 

этнологического исследования. Предварительное знакомство магистрантов с 

имеющимися источниками и литературой по объекту (теме) исследования.  
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Начальный этап. Знакомство и инструктаж с основными правилами 

безопасности и здоровых условий труда в организуемых экспедициях. 

Полевой этап. Работа с основными объектами исследования – 

разнообразными археологическимиартефактами и памятниками,предметами 

материальной культуры и прикладного искусства  в естественной и 

природно-ландшафтной среде; образцами духовной культуры, фольклора, 

семьи и быта, обрядов и обычаев изучаемых этносов; закрепление основных 

навыков, приемов и методов организации и сбора материалов. 

Завершающий этап.Окончание работы по археологическим раскопкам 

и сбору этнографических материалов. Вывоз магистрантов и полевого 

оборудования с места работы. 

Обработка материалов и составление отчетов.Подготовка отчетной 

документации. Стационарная обработка раскопанных и собранных 

первичных материалов (атрибуция, описание, классификация, датировка 

предметов и др). 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель и задачи организации археологических исследований.  

Понятие археологические исследования 

Основная цель организации археологических исследований – 

формирование полной картины археологических исследовании. 

Реконструкция древней и средневековой истории на основе систематично 

организованных исследовании. Цель организации исследовании состоит из 

следующих задач:  

 наблюдение всех периодов организации археологических 

исследований; 

 знать научные утверждения ученых археологов об организации 

исследований.  

Понятия об археологических исследованиях взаимосвязано с 

основными понятиями археологии. Это – археологическая культура, 

археологический памятник, археологической слой. На основе системачичных 

работ можно формировать понятие об археологических исследованиях.  

 

Современная методология археологических исследований. 

Предпосылки организации археологических исследований 

Методология – особая область теоретических исследований, 

касающаяся самопознания археологии как самостоятельной исторической 

дисциплины, обладающей своими источниками и методами в изучении и 

реконструкции обществ прошлого. Её задачи: анализ и совершенствование 

фундаментальных понятийного аппарата, структуры методов. Основы 

археологической методологии строятся на принципе историзма, системности 

и междисциплинарности познания.  



68 

 

Фундаментальные понятия: археологические источники, типы, методы, 

археологическая культура, культурно-историческая общность, процедура 

археологических исследований, уровни археологического познания.  

Все археологические исследование проводится соответствии со статьей 

40 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охpане и 

использовании объектов истоpико-культуpного наследия».  

Правила передачи в государственные музеи Республики Казахстан 

после научной фиксации и обработки материалов и находок, полученных 

физическими и юридическими лицами Республики Казахстан и других 

государств в результате археологических исследований на территории 

Казахстана 

 

Документы для получения лицензии организации археологических 

исследований. Согласования археологических исследований 

Получение лицензию на археологического исследование выполняется 

через услугу онлайн (на портале «электронного лицензирования» 

www.elicense.kz): 

 перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн», после чего в новом 

окне откроется портал «электронного лицензирования»; 

 авторизоваться или зарегистрироваться на портале «электронного 

лицензирования»; 

 на странице портала «электронного лицензирования», открывшейся 

после нажатия кнопки «Заказать услугу онлайн», перейти по ссылке «Подать 

заявление»; 

 заполнить заявление и подписать вашей ЭЦП; 

 отследить статус поданного заявления можно в разделе «Мои 

заявления». О получении разрешения можете узнать в разделе «Мои 

разрешительные документы», о получении уведомления - в разделе «Мои 

уведомления». 

Для получения лицензии: 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации 

услугополучателя); 

- копию документа, подтверждающего уплату в бюджет 

лицензионного сбора за выдачу лицензии; 

- форма сведений о соответствии квалификационным требованиям для 

осуществления археологических (или) научно-реставрационных работ на 

памятниках истории и культуры; 

- форма сведений о специализированном оборудовании. 

Дополнительно для услугополучателей на получение лицензии по 

осуществлению археологических работ на памятниках истории и культуры: 

Копия рекомендательного письма научной организации в области 

археологии на право осуществления услугополучателем археологических 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z920002900_#z45
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z920002900_#z45
https://www.elicense.kz/Account/LogOn
http://www.elicense.kz/Account/Register
http://egov.kz/cms/ru/information/eds/getecp
https://elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchRequest
https://elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchRequest
https://elicense.kz/Licenses/Index
https://elicense.kz/Licenses/Index
https://elicense.kz/Licenses/NotificationsRd
https://elicense.kz/Licenses/NotificationsRd
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000140#z57
http://egov.kz/sites/default/files/pril2_3_063_mks.doc_0.docx
http://egov.kz/sites/default/files/pril4_5_063_mks.doc.docx
http://egov.kz/sites/default/files/pril4_5_063_mks.doc.docx
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работ на памятниках истории и культуры, имеющей аккредитацию в качестве 

субъекта научной и (или) научно-технической деятельности. 

 

Подготовительные работы к археологической экспедиции. 

Организация археологической экспедиции 

Предварительные работы включают: историко-архивные и 

библиографические исследования; копирование исторических планов и 

документов; применение специальных методов визуальной аналитики (в том 

числе с привлечением GIS-технологий) для решения задач историко-

топографического характера (реконструкция исторической застройки, 

построение 3D-моделей и другие); перевод исторических планов в 

современный масштаб; разработка историко-гидрографической схемы; 

анализ палеоландшафта; составление исторической записки, составление 

пояснительной записки. 

Археологические экспедиция – исследования, направленные на 

получение научных знаний о жизни предшествующих поколений людей и их 

сообществ. 

Проведение целенаправленных земляных работ в границах территорий 

объектов культурного наследия, а также в границах территорий выявленных 

объектов культурного наследия, в том числе с целью поиска и изъятия 

движимых объектов археологического наследия без их изучения в 

соответствии с утверждёнными в установленном порядке научными 

методиками археологическими исследованиями не являются. 

Археологические экспедиция проводятся по утверждённым в 

установленном порядке научным методикам:  

 археологические исследование;  

 разрешение (открытый лист);  

 археологическое проектирование;  

 археологические разведки;  

 археологические раскопки;  

 археологические наблюдения;  

 археологический надзор.  

 

Общая концепция осуществления этнологического исследования 

Подготовка продуманной и гибкой программы этнологического 

исследования, которая состоит из двух частей. В методологической части 

формулируются проблемы, дается указание объекта или предмета 

исследования, определяются цели и задачи, уточняются и интерпретируются 

основные понятия, указывается предварительный системный анализ объекта 

исследования, формулируется гипотеза исследования. Организационно-

методическая содержит указание приемов и методов сбора первичной 

информации, выбор изучаемого объекта этнографического наблюдения и 

исследования, способы обработки выявленных полевых материалов. 

Программа  должна также содержать  сроки проведения работы, список 
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исполнителей, смету расходов. Программа исследования исходит в 

зависимости от планируемых в исследовании целей, ее общая 

направленность отвечает в конечном счете практическим интересам. 

Программа дополняется рабочим планом, в котором упорядочиваются этапы 

работы, сроки осуществления исследования, оцениваются необходимые 

ресурсы и т. д. 

 

Методология этнологических исследований 

Использование понятия методологии для обозначения специального 

учения о принципах, способах, методах и средствах научного познания:  

а) как учения о структуре, логической организации, методах и 

средствах деятельности;  

б) учения о принципах, способах и формах построения научного 

познания.  

Методология этнологических исследований состоит из разнообразных 

систем методов, которые используются в процессе исследования в 

соответствии со спецификой различных научных школ в этнологии. Такая 

методология исследования имеет трехуровневую структуру:  

а) знания познавательного характера;  

б) теоретические знания о сущности, структуре, принципах, правилах и 

методах научного исследования вообще;  

в) предметная привязанность к определенному типу исследовательских 

задач и познавательных ситуаций. 

В структуре методологии этнологического исследования можно 

выделить следующие уровни:  

а) систему необходимого знания, определяющего предметную область 

научного познания;  

б) постановку и решение определенного класса исследовательских 

задач;  

в) формирование научного тезауруса, модели предмета и используемые 

в качестве объяснительных конструктов;  

г) способы решения отдельных научно-исследовательских задач.  

Известны разнообразные способы структурирования теорий, типологии 

классификации теоретических подходов, от простых эмпирических 

обобщений до метатеории. Наиболее простая концепция научной теории 

сводится к констатации «описание – объяснение», которые соответствуют 

научным понятиям частного (единичного) и общего (типичного).  

Как и любая другая наука, этнология, как составная часть исторической 

науки, опирается как на общие методологические основы, так и на свои 

специфические принципы, главными из которых являются: историзм, 

системность, объективность, синхронность, диахронность, ценностность, 

ретроспективность, сравнительность  подхода и т.д. 

 

Стратегический план этнологического исследования 
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Основная предпосылка для выбора стратегического плана 

исследования – состояние наших знаний к моменту сбора эмпирических 

данных и отсюда – возможность для разработки гипотез. Существует четыре 

основных варианта стратегии исследовательского поиска: 

 1. Формулятивный (разведывательный), направленный на выявление 

проблем и формулировку гипотез.  

2. Описательный (дескриптивный), применяемый при исследовании 

качественно-количественных особенностей современных этнокультурных 

процессов и явлений.  

3. Аналитико-экспериментальный, используемый при выявлении 

функциональных взаимосвязей исследуемого объекта. Обычно практикуется 

при  разовом стационарном обследований, в котором сбор данных осуще-

ствляется в максимально короткие сроки во избежание искажающих 

временных воздействий.  

4. Повторно-сравнительный, практикуемый для выявления основных 

тенденций исследуемых процессов, предполагающий сопоставление данных 

в конкретном временном интервале. Указанное исследование может 

проводиться также и в рамках одного временного интервала для того, чтобы 

установить общность и специфику изучаемых вопросов в региональном, 

социально-культурном и других разрезах. Нередко в том или ином 

исследовании могут сочетаться все или несколько из указанных стадий.  

 

Главные элементы этнологического исследования 

Теоретико-прикладные этнологические исследования выполняются, 

как правило, в рамках перспективной исследовательской программы, в 

которой должны быть предусмотрены направления и наиболее важные 

стадии разработки достаточно крупной социальной проблемы.  

Главные элементы рабочего плана такого этнологического 

исследования можно подразделить на четыре временных этапа:  

1. Период разработки теоретической концепции и программы данного 

исследования как составной части перспективной программы. На реализацию 

этой стадии отводится одна треть всего времени, отведенного на 

исследование.  

2. Полевой период, т.е. время на сбор первичных данных их подготовку 

для их последующей обработки – примерно 20% отведенного времени.  

3. Период обработки и анализа данных, включая промежуточные 

научные отчеты по итогам предварительного анализа, – около 40% времени 

на все исследование.  

4. Время на оформление итоговых отчетов и публикаций – примерно 

10% времени. 

 

Организация предварительного или пилотажного исследования 

Целью такого, направленного на  процедуру сбора первичных данных, 

является апробация методик, способов сбора данных, организации полевых 
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этнологических работ на объектах и, наконец, выбор объектов наблюдений. 

Основная цель данного этапа действенность надежности всех звеньев 

полевой работы. Следующая важная функция – установление 

непосредственного контакта с ответственными информаторами на объекте 

исследования, обеспечить их сотрудничество в дальнейшей работе. Вместе с 

тем уточняется уровень подготовки участников исследования, понимание 

поставленных задач. Необходимость проверки действий по осуществлению 

запланированной выборки информаторов, респондентов и оценки 

предстоящего объема опроса, который зависит от двух основных факторов: 

характера выявляемой информации и доступности объектов наблюдения. 

Учитывание того обстоятельства, что  нередко отобранные по спискам или 

иным путем обследуемые информаторы по тем или иным обстоятельствам 

могут оказатся недоступными: находятся в отъезде, больны, слишком заняты, 

вовсе не проживают или не работают там, где мы ожидаем их найти и т.п. 

Перечисленные выше организационные трудности позволяют определить 

реальную картину первоначального отбора необходимого количества 

информаторов или собеседников, необходимых для того, чтобы в итоге 

получить запланированный объем полевых этнологических данных. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Понятие об археологических исследованиях. 

2. Организация археологических исследований. 

3. Управление археологическими исследованиями. 

4. Подготовка научного проекта (программы).  

5. Подготовка пояснительной записки научного проекта.  

6. Связать археологические работы с разработками проекта.  

7. Спецификация документации археологического проекта. 

8. Охранные меры археологических памятников. 

9. Аналитический эксперимент и письменное искусство.  

10. Место объекта исследования в исторической среде. 

11. Оформление научного отчета, структура и содержание. 

12. Организационно-методическая часть концепции этнологического 

исследования. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Цель и задачи проекта. 

2. Обоснование исследования, актуальность, научное и практическое 

значение. 

3. Теоретическая подготовка и методологическая практика. 

4. Состояние историко-культурного наследия Казахстана. 

5. Виды нарушении историко-культурного наследия и пути борьбы. 
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6. Утверждения согласовании археологического памятника и ее меры 

выполнения. 

7. Первоначальные сведение о памятнике. 

8. Организация и управление. 

9. Отечественная и зарубежная практика культурной политики. 

10. Тенденция развития мировой археологии. 

11. Основные требование к программе этнологического исследования. 

12. Методологический раздел программы. 
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