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А.Х. Халиков  исемендәге 
Археология институтының 
2016 ел дагы фәнни-тикшеренү 
һәм фәнни-оештыру эшчәнле-
ге Институтның Татарстан Рес-
публикасы Фәннәр академиясе 
Президиумы тарафыннан раслан-
ган 2020 елга кадәрге үсеш стра-
тегиясенең башлангыч этабын 
тәшкил итте. Аның кысаларында 
тормышка ашырыла торган инно-
вацион характердагы комплекслы 
дисциплинаара тикшеренүләр 
Россиядә һәм чит илләрдә тари-
хи-археологик тикшеренүләргә 
карата куелган яңа таләпләргә 
җавап бирә. Алар Идел – Урал 
регионы, аның белән чиктәш 
һәм тагын да киңрәк территори-
яләрнең, аерым алганда Евразия 
киңлекләренең, киң вакыт ара-
лыгында, ягъни таш гасырдан 
башлап Яңа чорга кадәрге тари-
хи-мәдәни үсешенең тулы һәм 
объектив картинасын тудырырга 
мөмкинлек бирә.

2016 елда Институт хезмәт-
кәрләре эшчәнлегенең фәнни 
нәтиҗәлелеге мөһим дәрәҗәдә 
артты, алар тарафыннан баш-
карыла торган тикшеренүләрне 

милли стандартлардан  халыкара 
стандартларга күчерүнең тотры-
клы тенденциясе барлыкка кил-
де. Басылып чыккан хезмәтләр 
санының ике тапкырга диярлек 
артуы моны ачык раслый. Ин-
ститут хезмәткәрләре эшчәнле-
генең нәтиҗәләре 19 моногра-
фиядә һәм 217 фәнни мәкаләдә 
чагылыш тапты.

Шул ук вакытта Институт 
тарафыннан оештырылган кон-
ференцияләр саны да артты. Үт-
кәрелгән фәнни чаралар, тик-
шеренү эшчәнлеге нәтиҗәләрен 
апробацияләү өчен мөһим дис-
куссия мәйданчыкларын тәэмин 
итү белән бергә, А.Х. Халиков 
исемендәге Археология институ-
тының 2016–2020 елларга үсеш 
стратегиясен тормышка ашыру 
этаплары да булып торалар. Фән-
ни һәм иҗтимагый әһәмияткә ия 
вакыйгалардан Татарстан Рес-
публикасы Фәннәр академиясе 
эгидасы астында үткәрелгән Рос-
сия һәм БДБ илләре ислам ар-
хеологиясе конгрессын, «Евразия 
киңлекләрендә шәһәр һәм дала 
культуралары диалогы. Алтын 
Урданың тарихи  географиясе» 
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VII халыкара конференциясен, 
«Ананьино дөньясы: мәдәни 
киң лек, багланышлар, традици-
яләр һәм новацияләр», «I Старо-
стин укулары: Урта Идел буе һәм 
Кама алдының б.э.ның I меңьел-
лыгының беренче яртысы һәм 
уртасына караган төп һәйкәл-
ләре» халыкара катнашлыктагы 
гомумроссия конференцияләрен, 
Палеоэкологик методларны ар-
хеологиядә куллану буенча ха-
лыкара фәнни-гамәли семинарны 
атап үтәргә мөмкин. Үткән елда 
Институт тарафыннан барлы-
гы 16 фәнни конференция оеш-
тырылды. Болар – 8 халыкара, 
5 халыкара катнашлыктагы го-
мумроссия һәм 3 гомумроссия 
дәрәҗәсендәге чаралар.

2016 елда бөтен структур бе-
рәмлекләр катнашында Инсти-
тутның фәнни стратегиясен тор-
мышка ашыруның төп максатын 
тәшкил иткән 7 томлык «Идел – 
Урал регионы археология»сен 
төзү эше башланды. Әлеге уни-
каль күп томлык академик бас-
ма археология мәгълүматларын 
тагын да киңрәк күзалларга һәм 
аларны Идел  – Урал регионы ха-
лыкларының борынгы заманнар-
дан башлап Яңа чорның башлан-
гыч этабына кадәрге тарихын 
комплексы рәвештә реконструк-
цияләү өчен нигез итеп алыр-
га мөмкинлек бирәчәк. Бүгенге 
көндә басманың структурасы 
билгеләнде, аның нәшрият сове-
ты оештырылды, монографиянең 
авторлары – РФАнең академик 
институтлары һәм региональ 
үзәкләре, Мәскәү, Кырым Рес-
пуб ликасы, Самара, Уфа, Пермь, 
Ижевск, Чабаксар, Йошкар-Ола, 
Пенза, Астрахань, Саратов, Сык-

тывкар, Алабуга музейлары һәм 
югары уку йортларының хезмәт-
кәрләре материал әзерләү эшен 
башлады. Басманы әзерләүдә 
100 дән артык галим һәм белгеч 
катнаша, аны эшләүгә автор-
лар һәм экспертлар сыйфатында 
чит илләрдәге фәнни-тикшеренү 
үзәкләренең белгечләре дә җәлеп 
ителәчәк.

2016 елда Институтның фән-
ни-тикшеренү эшчәнлеге 4 фун-
даменталь юнәлеш буенча алып 
барылды.

1 нче юнәлеш. Идел – Урал 
регионы археологик культу-
раларының күчүчәнлеге һәм 
дә вамчанлыгы. Бу юнәлеш кы-
саларында башлангыч тимер 
чоры Идел-Кама шәһәрлекләрен 
өйрәнү буенча үткәрелгән дис-
циплинаара тикшеренүләр нә-
ти җәсендә аларның табигый 
ти рәлеге торгызылды, саклану 
корылмаларының төзелеш та-
рихы өйрәнелде, борынгы ке ше-
ләрнең әйләнә-тирә ландшафт-
ка йогынтысының дәрә җәсе 
бил геләнде һәм шул ук вакыт-
та башлангыч тимер чоры – 
башлангыч урта гасырлар чоры 
саклану корылмаларын ком-
плекслы өйрәнү методикасын 
камилләштерү эше дәвам ител-
де. Регионда таш һәм башлан-
гыч металл чорында яшәгән 
ка биләләр эшчәнлегенең палео-
экологик шартларын һәм төп 
юнәлешләрен палеогеография 
һәм таш коралларны функцио-
наль-трасологик анализ методла-
ры комплексын кулланып өйрәнү 
эше дәвам ителде. Тикшеренү-
челәр тарафыннан Идел  – Урал 
регионында башлангыч тимер 
гасырыннан Халык ларның бөек 
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күчеш чорына һәм аннан соң 
башлангыч урта гасырларга кү-
чеш этабында яшәгән халыклар-
ның матди культурасы һәм күмү 
йолалары үзенчәлекләре ачык-
ланды. Идел – Кама буендагы ха-
лыкларның бөек күчеш чорына 
караган торак һәм күмү һәйкәл-
ләрен өйрәнү барышында мәгъ-
лүматларны кыр шартларында 
теркәү һәм тарихи вакыйгаларны 
торгызуның заманча методла-
рын кулланып үткәрелгән ком-
плекслы археологик һәм палео-
график тикшеренүләр борынгы 
археология өлкәсендәге дисцип-
линаара тикшеренүләрне яңа 
бас кычка күтәрде.

Аерым алганда, урта гасыр-
ларда Урта Идел буенда яшәгән 
шәһәр халкының антропологик 
составы турында яңа мәгълүмат-
лар алынды. Борынгы ДНКның 
морфологик анализы нигезендә 
урта гасыр шәһәр җәмгыятенең 
кайбер генетик чыганаклары бил-
ге ләнде. Фәнни кулланылышка 
Таулы Алтайдагы Кимәк каган-
лыгы территориясеннән күчеп 
килгән кайбер этник төркемнәр-
нең антропологик составын бил-
гели торган краниологик мате-
риаллар кертелде. Урта Идел 
буенда яшәгән борынгы кешеләр 
арасында таралган авыруларның 
уникаль статистикасы әзерләнде, 
кеше һәм хайван ДНКсы пато-
геннарының коллекциясе төзел-
де. Төрле хронологик этапларга,  
урынчылыкларга һәм мәдәният-
ләргә караган археологик һәйкәл-
ләрдән 500 дән артык скелетка 
инвентаризация ясалды. Болгар 
шәһәрлегендә алып барылган 
казу эшләрендә табылган ске-
летлардагы механик травмалар-

ны һәм патологик үзгәрешләрне 
өйрә нү өлкәсендә архебиологик 
лаборатория белән Татарстан 
Рес публикасы Сәламәтлек саклау 
министрлыгының Суд-медицина 
бюросы хезмәткәрләре арасында 
хезмәттәшлекне координацияләү 
эше дәвам ителде. Казан феде-
раль университеты биолог лары 
һәм генетиклары белән бергә 
Идел буендагы борынгы халык-
лар ның килеп чыгышын һәм ге-
нетик баг ланышларын өйрәнү, 
борынгы авыруларны ачыклау, 
аларның таралыш дәрәҗәсен һәм 
юлларын билгеләү эшләре алып 
барылды. 

2 нче юнәлеш. Идел – Урал 
регионы халыклары Евразия-
нең урта гасыр мәдәниятләре 
системасында. Бөек ефәк юлы. 
Бу юнәлеш кысаларында Идел 
Болгары, Алтын Урда, Казан 
ханлыгында төрки-татар мәдә-
ниятенең барлыкка килүе һәм 
эво люциясенең фундаменталь 
проблемаларын өйрәнү өлкәсен-
дә мөһим нәтиҗәләргә ирешел-
де. Алар барысы да үзара бәй-
ләнештә каралды һәм бу Идел 
буе халыкларының киң вакыт 
аралыгында – Урта гасырлардан 
башлап Яңа чорга кадәр – этник, 
социаль һәм мәдәни яктан үсе-
шен өйрәнү белән бәйле күпкыр-
лы мәсьәләләрне чишүнең яңа 
юлларын билгеләргә мөмкинлек 
бирде. Әлеге проблемаларны 
хәл итүдә актив рәвештә Евразия 
киңлекләре урта гасыр археоло-
гиясе конгрессы, Болгар фору-
мы, «Идел-Алтай» форумы кебек 
Координацион фәнни үзәкләр ин-
ституты нигезендә оештырылган 
һәм Дунайдан алып Ерак Көн-
чыгышка кадәрге киңлекләрдә 



107А.Г. Ситдиков, И.Р. Кәримов. А.Х. Халиков исем. Археология  институтының... 

эшләүче белгечләрне берләштер-
гән уртак тикшеренү төркемнәре 
катнашты.

Мөселман археологиясе 
проб лемаларын тикшерү кысала-
рында Казанда Татарстан Фәннәр 
академиясе эгидасы астында илдә 
беренче тапкыр Россия һәм БДБ 
илләре мөселман археологиясе 
конгрессы үткәрелде. Фәнни әй-
ләнешкә урта гасыр шәһәр куль-
турасы, культ архитектурасы, тра-
дицион хуҗалык, күмү һәм искә 
алу йолалары, Евразия мөселман 
халыкларының этнографик үзен-
чәлекләре буенча күп кенә уни-
каль материаллар кертелде.

Гомумроссия масштабын-
дагы фәнни вакыйгалардан 
Ялта шәһәрендә үткән «Евразия 
киңлекләрендә шәһәр һәм дала 
культуралары диалогы. Алтын 
Урданың тарихи географиясе» 
VII халыкара конференциясен 
атарга мөмкин. Анда киң план-
да Евразиянең урта гасырлар та-
рихында Алтын Урданың ролен 
һәм урынын өйрәнү белән бәйле 
күпсанлы мәсьәләләр каралды. 
Шуның белән бергә Җучи Олысы 
археологик һәйкәлләре өлкәсен-
дә алып барылган күпьеллык 
тикшеренүләрнең нәтиҗәләре 
гому миләштерелде, фәнни әй-
ләнешкә дала күчмә халыклары 
субкультурасының Алтын Урда-
дагы социаль-икътисади про-
цессларга йогынтысын күрсәтә 
торган материаллар кертелде. Бу 
Идел  – Урал регионы, чиктәш өл-
кәләр һәм гомумән Евразиянең 
урта гасыр археологиясенең те-
оретик һәм практик нигезен си-
зелерлек дәрәҗәдә актуаль мәгъ-
лүмат белән тулыландырырга 
мөмкинлек бирде.

3 нче юнәлеш. Татарстан 
археологиясе: саклау, өйрәнелү 
тарихы һәм музейлаштыру. Бу 
юнәлеш кысаларында 2016 елда 
Институтның археологик һәм 
фәнни фондын оештыру эше 
дәвам итте. А.Х. Халиков исе-
м. Археология институтының 
музей коллекциясе Татарстан 
Республикасы һәм гомумән 
Идел  – Урал регионы археологик 
объектларында алып барылган 
эзләнүләр нәтиҗәсендә табылган 
һәм башка профильле музейлар-
ның фондларында урын алмаган  
яңа 8000 фәнни, мәдәни-тарихи 
һәм музей әһәмиятенә ия бул-
ган предметлар белән баетылды. 
Беренче тапкыр Россия Федера-
циясе музей фондының дәүләт 
өлешенә Татарстан Республика-
сы милке саналган һәм юридик 
яктан Татарстан Фәннәр акаде-
миясе карамагына беркетелгән 
2000 нән артык археология һәм 
нумизматика музей экспонаты 
кертелде. Гомумән алганда, Ар-
хеология институтының музей 
тупланмасын 11187 археология 
һәм нумизматика предметы тәш-
кил итә. ТР Археология музее-
нең археологик коллекцияләрен 
системалаштыру буенча алып 
барылган эшчәнлек нәтиҗәсен-
дә артефактларның тулы фәнни 
тасвирламасын үз эченә алган 
29 коллекцион исемлеккә кертел-
гән 5000 нән артык музей пред-
меты эшкәртелде.

Татарстан Республикасы ар-
хеологик һәйкәлләреннән туп-
ланган коллекцияләрне камераль 
һәм фәнни-техник эшкәртү бу-
енча алып барылган масштаб-
лы эш ТР музейларына һәм му-
зей-тыюлыкларына 95000 гә 
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якын предметны тапшырырга 
мөм кинлек бирде. Археология 
ин сти тутының музей фәнни- 
документаль фонды якынча 3000 
саклау берәмлеген тәшкил итә. 
Археология музеена караган төп 
кол лек цияләрнең 300 дән артык 
уникаль һәм аеруча әһәмиятле 
археологик предметлары Татар-
стан музей һәм музей-тыюлык-
лары күргәзмәләрендә һәм экс-
позицияләрендә тәкъдим ителде. 
Музей предметлары һәм коллек-
цияләре Институт тарафыннан 
алып барылган Идел – Кама ре-
гионы тарихи-мәдәни мирасын 
популярлаштыру һәм туган як 
тарихы буенча уку-укыту про-
граммалары төзү эшенең мөһим 
бер өлеше булып тора.

4 нче юнәлеш. Археомет-
рия. Институтта җирне дис-
танцион зондлаштыру, геофи-
зика методларын, шулай ук 
ар хе биология, химия, физика, 
ма тематика, мәгълүмати техноло-
гия ләр белән бәйле методика-
ларны җәлеп итеп, объектларны 
ачыклау һәм өйрәнү өлкәсен-
дә заманча технологияләр киң 
кулланыла. Бу – мәдәни мирас 
объектларыннан алына торган 
мәгъ лүматның сыйфатын һәм 
диапозонын сизелерлек дәрәҗәдә 
арттыруга ярдәм итә. 2016 елда 
Болгар дәүләт тарих-архитектура 
музей-тыюлыгы, Зөя,  ГИАХМЗ, 
Иске Казан музей-тыюлыгы, 
«Казан Кремле» музей-тыюлы-
гы һәм Татарстан Республикасы 
архео логия музееннан металл, 
агач, тире, тукыма, керамикадан 
ясалган 5000 нән артык пред-
мет эшкәртелде. Дисциплина-
ара тикшеренүләр нәтиҗәсендә 
Институт галимнәре тарафын-

нан катлаулы составка ия күп 
катламлы тәңкәләрне урта гасыр 
акча сугучылары кулланган юга-
ры пробалы көмеш авырлыгына 
якынайтуның Россия һәм чит 
ил белгечләрендә зур кызыксы-
ну уяткан уникаль технологиясе 
эшләнде. Фәнни һәм экспери-
менталь эшләр Россия ФА ФТИ, 
ГосНИИР, Левен шәһәре Като-
лик университеты (Бельгия), Ба-
бэш-Боляй шәһәре университеты 
(Румыния), Казан федераль уни-
верситеты, А.Н. Туполев исем. 
КМТТУ, КХТИ белән тыгыз 
элемтәдә алып барылды.

Институт эшчәнлегенең ак-
туаль юнәлеше – «Татарстанны 
археологик өйрәнү» геомәгълү-
мати система төзү. Аның кыса-
ларында 2016 елда Татарстан 
Республикасын археологик яктан 
өйрәнүнең идарә ителә торган 
мәгълүмат базасы – Татарстан 
Республикасы тарихи-мәдәни 
мирас объектларының бердәм 
дәү ләт реестры эшләнде. Гео-
мәгъ лүмати технологияләрне 
куллану 1:50 000 масштабында 
гео мәгълүмат базасын булдыры-
рга мөмкинлек бирде. Ул гомум-
гео график һәм Татарстан Респуб-
ликасының алты районындагы 
археологик мирас объектлары ту-
рындагы информацияне үз эченә 
ала. Шулай ук һәйкәл террито-
риясе Куйбышев сусаклагычы 
астында калганчы һәм су бас-
каннан соң андагы каберлекләр-
нең урнашу урыннарына анализ 
ясалды, аның өч үлчәмле моделе 
төзелде, барлык күмелү урын-
нары яңадан торгызылды, арте-
фактлар казу эшләре отчетла-
ры ның мәгълүматлары буенча 
ур наштырылды.
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Институтның күп аспектлы 
фәнни-тикшеренү эшчәнлегенең 
мөһим юнәлешләреннән берсе – 
«Поволжская археология» («Идел 
буе археологиясе») журналын 
чыгару. Ул – Татарстан Рес-
публикасы Фәннәр академиясе 
системасындагы гуманитар про-
фильдәге басмалардан ВАК ның 
рецензияләнә торган басмалар 
исемлегенә кертелгән бердәнбер 
журнал. 2016 елда аның Идел –  

Урал регионы, тулаем алганда 
Россия һәм чит илләрнең атаклы 
галимнәрен үз эченә алган ав-
торлар даирәсе киңәйде. Журнал 
битләрендә Евразиянең борынгы 
истәлекләрен өйрәнү өлкәсендә 
археология фәне үсешенең хәзер-
ге тенденцияләрен чагылдырган 
иң алдынгы тикшеренүләрнең 
нәтиҗәләре чагылыш таба. Үткән 
елда аның 4 саны дөнья күрде. 
Аларда гомуми күләме 95,6 басма 
табакны тәшкил иткән 59 мәкалә 
басылды. Шулардан 43 мәкалә 
Институт хезмәткәрләре тара-
фыннан  язылды.

2016 елда ТР ФАнең А.Х. Ха-
ликов исем. Археология инсти-
туты белән Ш. Мәрҗани исем.  
Тарих институтының уртак фән-
ни-нәшрият проекты саналган 
«Алтын Урда нумизматикасы» 
еллык басмасын чыгару эше дә-
вам ителде. Әлеге басмада Җучи 
Олысында икътисади мөнә сә -
бәт ләрнең барлыкка килүе һәм 
үсе шенең күпсанлы аспектла-
ры чагылыш таба. Үткән елда 
аның битләрендә гомуми күләме 
20 басма табакны тәшкил иткән 
17 мәкалә дөнья күрде. Аларның 
авторлары – Россия һәм чит ил-
ләрдәге эре фәнни үзәкләрнең 
белгечләре.

Шулай ук «Зөя утрау-шә һә-
рен һәм Бөек Болгарны яңадан 
торгызу» дәүләт программасы 
кысаларында тормышка ашырыла 
торган архео логик тикшере нүләр 
дәвам ителде. Нәтиҗәдә әле ге 
тарихи территорияләрнең үсеш 
этап лары, алар ның социаль-икъ-
тисади, рухи-мәдәни тормышы, 
кеше лә ренең көнкүреше турын-
да яңа мәгълүматлар алынды. 
Алынган мәгълүматлар халыкара 
һәм гомумроссия дәрә җәсендә 
оештырылган 6 конференциядә 
апробация үттеләр. Тормышка 
ашырылган чаралар тарихи- мә-
дәни мирасны саклау һәм аннан 
нәтиҗәле файдалану, уни каль 
һәйкәлләрне һәм тарихи террито-
рияләрне Россия һәм халыкара ту-
ризм программаларына кер түнең 
тулы системасын барлыкка ки-
терү буенча алып барылган эшнең 
мөһим өлешен тәшкил итәләр.

Институт тарафыннан Татар 
халкының милли үзтәңгәллеген 
саклау буенча дәүләт программа-
сы кысаларында Татарстан Рес-
публикасыннан читтә – Саратов, 
Төмән, Астрахань, Ульяновск, Ря-
зань, Түбән Новгород өлкәләрен-
дә, Ставрополь краенда һәм 
Кырым Республикасында 2014–
2016 елларда алып барылган тик-
шеренүләрнең нәтиҗә лә рен гому-
миләштерү фәнни эшчәнлекнең 
мөһим этабы булып тора. Әлеге 
эзләнүләр нәтиҗәсендә фәнни 
әйләнешкә Евразия мәдәниятен 
өйрәнү контекстында татар хал-
кы һәм аның борынгы бабалары 
тарихы буенча кыйммәтле мәгъ-
лүматлар кертелде.

Институт хезмәткәрләре та-
рафыннан Татарстан Респуб ли-
касында хуҗалык  максатларында 



110 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2017. № 1                                                                                  

үзләштерү каралган җир учас-
ток ларына тарихи-мәдәни экс-
пер тиза үткәрү белән бәйле 
их тыяҗ ны канәгатьләндерү бу-
енча җитди эш алып барыла. 
2016 елда рес публиканың бюдже-
тын оештыра торган нефть табу 
һәм нефть эшкәртү тармакла-
рына караган һәм үз эченә «Тат-
нефть», «ТАИФ», «Транснефть-
При камье» объектларын да 
алган про ект лар археологик 
эсксперти залар белән тәэмин 
ителде. Ар хео логик эзләнүләр, 
гомумән алганда, 155 объектта 
һәм 31,6 кв. км. мәйданда алып 
 барылды.

Институтның Россия һәм ха-
лыкара фәнни даирәләр интегра-
циясенә ярдәм иткән мөһим фак-
торларның берсе – эшнең яңа 
за манча фәнни-оештыру форма-
ларын булдыру. Әлеге эшчән-
лекнең нәтиҗәле үрнәге буларак 
КФУ белән бергә оештырылган 
«Археометрия» өстенлек үзә-
ге һәм «Дөнья мәдәни мирасы» 
фәнни һәм уку-укыту ресурс үзә-
ге эшчәнлеге кысаларында Казан 
федераль университеты белән ак-
тив хезмәттәшлекне атап үтәргә 
мөмкин. Моннан тыш А.Х. Ха-
ликов исем. Ар хео логия инсти-
туты һәм Казан федераль уни-
верситеты бергә даими рәвештә 
үткәрә торган «Дисциплинаара 
гуманитар тикшеренүләр си-
стемасында археология» семи-
нарының эше дәвам итте. Анда 
модераторлар һәм чыгыш ясау-
чылар буларак дисциплина ара 
гуманитар тикшеренүләрне тор-
мышка ашыру өлкәсендә зур 
тәҗ рибәгә ия булган Россия һәм 
чит илләрнең атак лы галимнәре  
катнашты. 

Институтның дөньякүләм 
мә гариф даирәсенә интеграция 
стратегиясен тормышка ашыру, 
заманча уку-укыту һәм халыкара 
академик алмашу программала-
рын эшләү А.Х. Халиков исем. 
Археология институты тарафын-
нан Казан федераль университе-
ты белән бергә Болгар шәһәрендә 
үткәрелә торган Халыкара кыр 
археологиясе мәктәбе эшчән-
легендә чагылыш тапты. Анда 
дөнья ның 7 иленнән яшь галим-
нәр катнашты. Укытучылар була-
рак Россия һәм чит илләрдәге дә-
рәҗәле фәнни үзәкләрнең әйдәп 
баручы белгечләре чакырылды.

А.Х. Халиков исем. Ар хео-
логия институтында алып барыла 
торган фәнни тикшере нү ләр киң 
регионара һәм халыкара хезмәт-
тәшлек нигезен дә тормышка 
ашырыла. Инсти тутның Дәүләт 
заданиесен һәм «ТР ФА Археоло-
гия институтының 2016–2020 ел-
ларга үсеш стратегиясе»н тор-
мышка ашырудагы партнерлары 
булып Россия һәм чит илләрнең 
әйдәп баручы фәнни үзәкләре 
тора. 2016 елда Институт тара-
фыннан Сент-Клауд дәүләт уни-
верситеты (Миннесота, АКШ), 
Макс Планк институты (Герма-
ния), Азәрбайҗан Милли фәннәр 
академиясенең Археология һәм 
этнография институты, Көнь-
як Казакъстан өлкәсе мәдәният 
ида рәсенең Көнь як Казакъстан 
өлкәсе тарих һәм туган як музее, 
Казакъстан Рес пуб ликасы «Аз-
рет Султан» дәүләт тари хи-мә дә-
ни музей-тыюлыгы, А.В. Щу сев 
исемендәге архитектура дәүләт 
фәнни-тикшеренү музее, Россия 
Фәннәр  академия се Урал бүле-
генең Тарих һәм археология 
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институты, Россия Фәннәр ака-
демиясенең Калмык гуманитар  
тикшеренүләр институты, Удмурт 
дәүләт университеты, Мари дәү-
ләт университеты, Пермь дәүләт 
гуманитар-педагогика универ-
ситеты, П.В. Алабин исемендәге 
Самара өлкәсе тарих һәм туган 
як музее кебек Россия һәм чит 
илләрдәге тикшеренү үзәкләре 
белән фәнни хезмәттәшлек ту-
рында 12 яңа килешү төзелде.

А.Х. Халиков исем. Ар хео-
логия институты аспи ранту ра-
сында 9 кеше белем ала. Бү ген ге 
көндә 1–4 уку елы аспирантла-
ры тарафыннан индивидуаль эш 
планнары тулысынча үтәл де, 
алар аттестацияләнеп, ки лә се уку 
елына күчерелделәр. Аспи рант-

ларның диссертация темалары 
Институтның фәнни-тик шеренү 
эшчәнлегенең гомуми юнәле-
шләренә тулысынча туры килә.

А.Х. Халиков исем. Ар хео-
логия институты галимнәре һәм 
белгечләренең күпкырлы фән-
ни-тикшеренү эшчәнлеге, үзенең 
югары фәнни нәтиҗәлелегеннән 
тыш, Татарстан Республикасы-
ның Идел  – Урал регионы һәм, 
гомумән, Евразия мәдәниятенең 
үткәнен өйрәнүдә Институтның 
әйдәүче лидер буларак танылуы-
на ярдәм итә. Шуның белән бер-
гә Институт ил һәм дөньякүләм 
масштабта алып барылган әлеге 
юнәлештәге тикшеренүләрнең 
төп координаторларының берсе 
булып санала.
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