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ЖАҢҒЫРТУ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

«Атом жобасы» бүгінгі таңда қандай жағдайда және 
еліміз осы тұрғыда қандай оң шешімдер қабылдауда? 
Міне, осы сұрақтар кімнің де болмасын көкейінен 
орын алары анық. Бұл сұраққа жауапты елбасымыз 
Н. Ә. Назарбаев «Ядролық сынақтарға тыйым салудан 
– ядролық қарусыз әлемге» атты халықаралық конфе-
ренция барысында атап көрсеткен болатын. Өз сөзінде 
жаһандық қоғамдастықты ядролық қарудан бас тартуға 
жетелеу қажеттігіне ерекше тоқталған Мемлекет бас-
шысы: «Дәл осы мақсаттарда бүгінде Қазақстан AТOM 
халықаралық жобасын іске қосады. Бұл аббревиатура 
ағылшын тіліндегі abolish testing aur mission сөздерінің 
бірінші әріптерінен құрылған. Яғни, «біздің миссиямыз 
сынақтарды болдырмау» дегенді білдіреді», - деді.

 Осы жоба аясында бірнеше жинақтар басылымдарға 
басылған болатын. Соның бірі жоба жетекшісі Олжас 
Сүлейменовтың Невада-Семей қозғалысына қатысты 
жинағы 2015 жылы қара шаңырақ әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да тұсаукесері болып өтті.

 Олжас Сүлейменовтың бастауымен құрылған 
ядролық қарусыздану туралы «Атом жобасы» бүгінде 
осындай жағдайда. Енді сөзімізді қорыта келе, мына бір 
өлең шумақтарымен аяқтасақ дейміз:

Сол бір уақыттар, сынды ма елдің жартасы, 
Уайыммен жүрді қарттардың сонда алқасы. 
Шешімін тапқан бұл бір апатты жағдайды 
Олжекең екен, сол бір кісінің арқасы. 

Әбділлә Мағжан Әкімжанұлы, 
Сәрсенбай Ұлбосын Сәбитханқызы, Чихрай Е.В.

Современная наука развивается семимильными 
шагами. В том числе и в физике за последние десяти-
летия было сделано много новых открытий. Однако не 
все студенты ознакомлены с информацией об интере-
сующих их отраслях физики. С целью ознакомления с 
последними достижениями в области общей теории от-
носительности в Казахском Национальном университете  
им. аль-Фараби физико-технического факультета препо-
давателями кафедры теоретической и ядерной физики 
был открыт научный кружок «Теоретические и приклад-
ные аспекты общей теории относительности» под руко-
водством доцентов  кафедры докторов PhD Бошкаева 
К.А. и Таукеновой А.С.

В данном кружке студенты развивают и совершен-
ствуют свои навыки исследований в иностранных на-
учных журналах и материалах конференций на англий-
ском языке по данной тематике, а именно прикладные 
аспекты ОТО, также они развивают свои навыки чтения 
и анализа литературы и публикаций на английском язы-
ке и могут принимать участие в научно-педагогических 
конференциях и публиковать свои научные результаты. 
Целиком и полностью юные дарования вовлеклись в 

научно-исследовательскую и научно-организационную 
деятельность кафедры и факультета. 

Основными задачами деятельности научного круж-
ка являются:  обеспечение активного участия студентов 
и магистрантов в проведении научных исследований 
мероприятий; формирование у студентов интереса к 
научно-исследовательской работе; развитие интереса 
и потребностей в участии в научных конференциях на 
университетском, республиканском и международном 
уровне; использование творческого и интеллектуально-
го потенциала студентов и магистрантов для решения 
актуальных задач повышения эффективности образова-
тельного процесса. 

В заключении, хотелось бы отметить энтузиазм и 
рвение студентов заниматься наукой. Мы рады что они 
развиваются таким образом, и доказывают, что они дей-
ствительно являются нашим будущим. 

Асқар Нəзгүл Сансызбайқызы., 
Турсынбаева Адина Спабековна.,  

Курмангалиева В.О.

Әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 
физика-техникалық факультетінің теориялық және 
ядролық физика кафедрасының профессоры Мырзағалиев 
Ғинаят Жұмабайұлының қазалы қайғысына ортақтас 
екенінімізді білдіре отырып, отбасына, ағайындарына және 
туған-туысқандарына көңіл айтамыз.

Профессор, белгілі ғалым, әрі аяулы ұстаз 1933 
жылы 6 қыркүйекте дүниеге келген Ғинаят Жұмабайұлы 
Мырзағалиев бүгін арамыздан алыстап, мәңгілік дүниеге 
сапар шекті. Бес күндік бұл дүниеге кімдер келіп, кімдер 
кетпейді. Келгендердің бірі ғұмырын тектен текке өткізсе, 
енді бірі мал-мүлік, жалған дүние үшін күнелтіп, сол күйі 
өмірден өтеді. Жалаңаш келген өмірден сол қалпында 
қайта қайтады. Ал ізденіп, бұл өмірге өзіндік үлесін қосып, 
өзі өлгенмен артына мәңгі өшпестей із қалдырып кететін 
адамдар шамалы. Сондай ұлы тұлғалардың бірі- біздің 
ұстазымыз Ғинаят Жұмабайұлы Мырзағалиев. 

Ғинаят Жұмабайұлының өміріне көрік беріп тұрған 
асыл қазынасы � қарапайымдылығы болатын. Қаншалықты 
биікте жүрсе де аспайтын. Кішіпейіл, турашыл, батыл 
жандардың бірі еді. Шындықты айтудан тайсалмайтын. 

1955 жылы теориялық физика кафедрасын үздік 
нәтижемен аяқтап, физика төресінің мықтылар қатарын 
толықтырып, 60 жылға жуық ғұмырын ғылымға арнады. 

Өзінің еңбек жолы барысында оқытушылық пен 
ғылым жолын қатар ала жүріп, кванттық физика мен 
салыстырмалық теория саласын қатар меңгерді және 
жүзге жуық ғылыми мақалалар жазып,7 оқу басылымының 
авторы болды. 

1983 жылы «Кеңес Одағының Еңбек ардагері» атағына 
ие болған Ғинаят Жұмабайұлы 2003 жылы «Қазақстан 
Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» 
төсбелгісімен марапатталып, 2009 жылы «Қазақстанның 
құрметті педагогы» атағына ие болды. 

«Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді» 
дегендей, Ғинаят Жұмабайұлы біздің есімізде тек жоғарғы 
дәрежелі ғылыми оқытушы ғана емес, аяулы жар, 
отбасының отағасы – үлгілі әке, ардақты ата болып қала 
бермек! 

Паисханов Саидхан, Абдураимова Феруза, 
Жәми Б.

ЖАРЌЫН БОЛАШАЌ 
Б‡ГІННЕН БАСТАЛАДЫ

ЕЛ ЕСIНДЕ...

«Бұрынғы заманнан бері қазақ атамыз „Білекті бірді, 
білімді мыңды жығады“ деген сөз қалдырған. Қазақтың бұл 
мақаланың өзі бүгінгі күні айрықша мәнге ие болып отыр. Бұл 
заман білекке емес, білімге сенетін заман. Заманауи әлемде 
елдің қуаты, ең алдымен, білім мен ғылымда болатын уақытқа 
келдік. Сол білімді қажетке, тұрмыс игілігіне жарата білуімізбен 
ғана бағаланады. Инемен құдық қазғандай, қиын күрделі, 
орасан қажыр қайрат пен ерік — жігерді талап ететін білімсіз 
өмір тұл», — деп атап өтті Елбасы.

«Жастар – болашаққа апаратын алтын көпір»,- дейді дана 
халқымыз. Әрбір өскелең ұрпақ жеке қабілетіне және кәсіби 
біліміне сай қоғамымызда өз орнын табуы қажет. Біздің 
әлеуметтік- эканомикалық даму жолындағы қарқынымыз, 
жастардың қоғамдық – саяси өмірдегі ұстанымына олардың 
ертеңгі күнге деген сенімі мен белсенділігіне тікелей 
байланысты. Ендігі кезекте тәрбие мазмұны мен жастарды 
тәрбиелеу ісі олардың дүниетанымын қалыптастыру және 
ақпараттық- саяси мәдениетін көтеруге баса көңіл аударуға 
тиіспіз.

Әрбір қазақ жастары өздерін  ұлтжандымын деп ұғынып,өн 
бойларында ұлттық намысын жоғары қою керек. Еліміздің  
бейбітшілік  аспанында  қазақ жастары  тәуелсіз елдің  айқын  
мақсаттарымен  жігерленіп, тек қана алға ұмтылуға жұмыс 
жасаймыз. Ел сенімін, үмітін ақтау-жастардың  қолында.

Жастарға патриоттық тәрбие берудің бағдарлы 
идеяларын Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан — 2030» 
атты еңбегінің «Қазақстан мұраты» деп аталатын бөлімінде: 
«…біздің балаларымыз бен немерелеріміз… бабаларының 
игі дәстүрін сақтай отырып қазіргі заманғы нарықтық 
экономика жағдайында жұмыс істеуге даяр болады. Қашан 
да, болашағын алыстан бағамдайтын қазақ «қыстың қамын 
жаз ойла» демеуші ме еді… Ендеше, Қазақстанның жарқын 
болашағы үшін қандай да бір іс тыңдыруға міндетті екенімізді 
естен шығармайық!Сонымен қоса, тағы бір айта кетерлік 
жағдай бүгінгі таңда қара шаңырақ ҚазҰУ студенттерінен 
өзіміздің күтер үмітіміз орасан зор. Себебі, олардың бойындағы 
қайсарлықты, шабытты, ұмтылысты көргенде, осы жастар 
біразды таңқалдырар адам болады дейміз.

Сагинаева Айгерим Сабыржанқызы, 
Жумабаев Әбдісаттар Қуанышбекұлы

Нуклеин қышқылдары биологиялық тұрғыдан 
маңызды рөл атқарады. Олар тірі организмдердегі 
генетикалық ақпаратты сақтайтын жəне тасымалдай-
тын жасушаның (жасушаның) маңызды кұрам бөліктері 
болып табылады. Нуклеин қышқылдары ақуыз био-
синтезіне қатысады жəне тірі организмдерде тұқым 
қуалаушылықты сақтап, оның бір ұрпақтан екінші ұрпаққа 
берілуін қамтамасыз етеді. ДНҚ жасуша ядросының хро-
мосомасында (99%), рибосомаларда жəне хлоропла-
старда, ал РНҚ ядрошықтарда, рибосомаларда, мито-
хондрияда, пластидтер мен дитоплазмада кездеседі.

Соңғы жылдары ғалымдар жоғары организмдердің 
гендерін бактериялар мен ашытқы саңырауқұлақтарының 

организміне енгізуді іске асырды. Соңынан оларды ақуыз 
синтездеуге пайдаланды. Мысалы, инсулин генін осы-
лайша "жұмыс істеткізді". Адам инсулині ең алғаш рет Е. 
соlі деген бактерияның көмегімен 1982 жылы алынды.

Осылайша бір типтегі организмнен алынған ген-
ді басқа типтегі организмге енгізуді гендік инженерия 
деп атайды. Жоғарыда айтылған ипсулин, өсу гормо-
ны — соматотропин, сондай-ақ гемофилия ауруына 
қолданылатын VIII фактор — гендік инженерияның 
өнімдері. Қазіргі кезде гендік инженерияның көмегімен 
түрлі жұқпалы ауруларға қарсы вакциналар өндіріле ба-
стады.

Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының академигі 
М. Ə. Айтхожин жасушалық макромолекулалардың (ну-
клеин қышқылдары мен ақуыздың) синтезі саласында 
өте маңызды зерттеу жұмыстарын жүргізді.

Міне, осы жəне басқада қызықты мəліметтер өте көп. 
Себебі, қазіргі таңда бұл сала өз дамуын жалғастыруда. 
Шешілмеген мəселелер көп. Сол тұрғыда əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың ұстаздары өз жұмыстарын 
жалғастыруда. Онымен қоса, студенттерге осы са-
ланы түсіндіруде. Сол себепті, оларға айтпағымыз, 
жұмыстарыңыз алға баса берсін демекпіз.

Алиев Нұрасыл., Кунаков С.К.
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