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                                              АЛҒЫ СӨЗ 

 
 

Ұсынылып отырған көрсеткіш жаратылыстану 

ғылымдарының Қазақ ұлттық академиясының академигі, 

жоғары оқу орындарының озат оқытушысы – 2007 

«Құрмет» орденінің иегері, биология ғылымдарының 

докторы, профессор Жұбанова Ажар Ахметқызына 

арналған. 
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магистранттарға, аспирантар мен оқытушыларға арналған. 
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ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

ҒЫЛЫМДАРЫ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АКАДЕМИГІ, 

ПРОФЕССОР ЖҰБАНОВА АЖАР АХМЕТҚЫЗЫНЫҢ 

ӨМІРІНІҢ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ 

КЕЗЕҢДЕРІ 

Жұбанова Ажар Ахметқызы 1941 жылы сәуір айының 5 

жұлдызында Алматы қаласында дүниеге келген. 

 1958 ж. – Алма-Ата қаласының № 10 мектебін 

бітірген. 

 1958-1964 жж. – М.В. Ломоносов атындағы ММУ-

нің биология-топырақтану факультетінде оқыған. 

Мамандығы – «Өсімдіктер физиологиясы». 

 1964-1966 жж. – С.М. Киров атындағы ҚазМУ-нің 

«Өсімдіктер физиологиясы мен биохимиясы» 

кафедрасының аға лаборанты. 

 1966-1975 жж. – Қазақ КСР Денсаулық министрлігі 

Онкология және радиология ҒЗИ-дың «Ісік биохимиясы» 

лабораториясының кіші ғылыми қызметкері. 

 1975-1985 жж. – Алма-Ата зооветеринарлық 

институтының органикалық және биологиялық химия 

кафедрасының аға оқытушысы, доценті. 

 1986-1996 жж. – әл-Фараби атындағы ҚазМУ-нің 

микробиология кафедрасының доценті. 

 1996-2001 жж. – әл-Фараби атындағы ҚазМУ-нің 

Ғылыми кеңесінің Бас ғылыми хатшысы. 

 1996-2000 жж. – әл-Фараби атындағы ҚазМУ-нің 

микробиология кафедрасының профессоры. 

 2000-2001 жж. – әл-Фараби атындағы ҚазМУ-нің 

биология факультетінің деканы. 

  2001-2009 жж. – әл-Фараби атындағы ҚазМУ-нің 

микробиология кафедрасының меңгерушісі. 

 2009 ж. – әл-Фараби атындағы ҚазМУ-нің 

биотехнология кафедрасының профессоры.  
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Ғылыми атағы мен дәрежелері 

 1974 ж. (27-ші қараша) – АМН КСРО (Мәскеу қаласы) 

Экспериментальді және клиникалық онкология 

Институтында «Некоторые стороны липидного обмена 

при дисгормональных опухолях» тақырыбы бойынша 

биология ғылымдарының кандидаты дәрежесіне 

диссертация қорғады. 

 1980 ж. – «Биологиялық химия» мамандығы бойынша 

доцент дәрежесі берілді. 

 1995 ж. (19 мамыр) – ҚР ҰҒА Микробиология және 

вирусология институтында «Управление ростом и 

метаболической активностью иммобилизованных 

клеток микроорганизмов» тақырыбы бойынша 

биология ғылымдарының докторы дәрежесі үшін 

диссертация жұмысын қорғады. 

 1996 ж. – «Биология» мамандығы бойынша профессор 

атағы берілді. 

 2008 ж. – Қазақстанның Республикасы Ұлттық 

академиясының жаратылыстану ғылымдарының 

академигі атанды. 
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ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

ҒЫЛЫМДАРЫ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АКАДЕМИГІ, 

БИОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ,  

ПРОФЕССОР АЖАР АХМЕТҚЫЗЫ ЖҰБАНОВАНЫҢ 

ҒЫЛЫМИ, ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ  

ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚЫСҚАША ОЧЕРКІ 

 

 Жұбанова А.А. – жаратылыстану ғылымдарының 

Қазақ ұлттық академиясының академигі, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінде микробиология 

кафедрасының профессоры, 1941 жылы дүниеге келген, 

1964 жылы М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 

университетінде биология-топырақтану факультетінің 

«Өсімдіктер физиологиясы» мамандығын тәмәмдаған. 

 1964-1966 жылдары – С.М. Киров атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетінде биология факультетінің 

«Өсімдіктер физиологиясы мен биохимиясы» 

кафедрасының аға зертханашысы, 1966-1975 жылдары -  

ҚР Денсаулық министрлігі онкология және радиология 

ҒЗИ-да ісіктердің биохимиясы зертханасында кіші ғылыми 

қызметкері болып жұмыс істеді. 1974 жылы КСРО 

медицина ғылымдар академиясының Экспериментальді 

және клиникалық онкология институтында 14.00.14 

«Онкология» мамандығы бойынша «Некоторые стороны 

липидного обмена при дисгормональных опухолях» 

тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғады. 

 1975 жылы Алматы зооветеринарлық 

институтының биохимия кафедрасында доцент қызметін 

атқарып, 1986 жылдың 1 қаңтарынан әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінде микробиология 

кафедрасында өзінің педагогикалық қызметін бастады. Сол 

күннен бастап ол кісінің барлық ғылыми-педагогикалық 

қызметі осы жоғары оқу орнымен тығыз байланысты. 
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 1995 жылы 03.00.07 – микробиология мамандығы 

бойынша «Управление ростом и метаболической 

активностью иммобилизованных клеток 

микроорганизмов» тақырыбында докторлық 

диссертациясын қорғап, 1996 жылы профессор ғылыми 

атағы берілді. 

 1996-2001 жылдары микробиология кафедрасының 

профессоры, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің Ғылыми кеңесінің хатшысы, 2000-2001 

жылдары – биология факультетінің деканы, 2001-2009 

жылдары – микробиология кафедрасының меңгерушісі 

қызметтерін атқарды. 

 Профессор А.А. Жұбанованың Қазақстандағы 

жоғарғы білімді қайта құруда еңбегі зор, «Биотехнология», 

«Экология» және «Медико-биологиялық іс» типтік 

бағдарламаларын сараптауда оқыту әдістемесінің және 

тәрбиелеу жұмыстарының тиімділігі үшін жаңа оқыту 

формасын енгізуге, әдістемелік оқыту құжаттарын 

дайындауға атсалысты. Орыс және қазақ тілдерінде 

әдістемелік оқыту құралдарын, Ядролық Физика 

Институтымен бірігіп жүогізілген «Экологиялық 

дүрбелеңнен кейінгі топырақ биоремедиациасы» 

курсының бағдарламаларын жазды, бұл еңбек 

Қазақстанның Сорос фонды конкурсында жеңіске жетті. 

Қазақ және орыс тілдерінде студенттер, магистранттар мен 

PhD –докторанттарға өте жоғары деңгейде ғылыми-

методикалық курстар оқыды. 

 Ғалым-педагог А.А. Жұбанова бірнеше рет Ресей, 

ҚХР, Испания, АҚШ, Пәкістан, Германия және т.б. 

мемлекеттерде өткен халықаралық конференциялар мен 

стажировкаларға қатысқан. Аахен университетінде 

(Германия) қолданбалы ғылымдар ғалымдарымен бірігіп 4 

философия докторын (phD) дайындаған. 
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 А.А. Жұбанованың ғылыми қызығушылығы 

микробиологияның, билтехнологияның және экологияның 

маңызды мәселелерін шешуге бағытталған. Ол кісінің 

кемеңгерлігімен Қазақстан Республикасының 6 патентімен 

дәлелденген этанол, сүт қышқылы, микроорганизмдердің 

иммобилизденген клеткалары көмегімен ферменнелген 

сусындар алу әдістері жасалды. 

 А.А. Жұбанованың ғылыми зерттеулерінің 

қатарында елеулі орынды топырақ және су 

биоремедиациясы мен экологиялық мониторингі 

технологиясының жасалуы алады. ЖШС «Химпромсервис-

Актобе» полигон-жинақтаушысында қатты қалдықтарды 

зиянсыздандыру және жою бойынша әдістеме практика 

жүзінде іске асырылды; мұнай тотықтырушы бактериялар 

арқылы темір жолының ұсақталған тас қабатын мұнай 

өнімдерінен тазалау жүргізілді. 

 2000 жылдан бастап А.А. Жұбанованың бастауымен 

микробиология кафедрасында жаңа бағыт – 

фотобиотехнология дамып келеді. Өндірістік қалдық ағын 

суларды тазалаудың әдістері жүзеге асырылып, спирулина 

микробалдырының негізінде тауықтардың жұмыртқа 

басуы мен балапандардың өсуін жеделдететін ББҚ ойлап 

табылды. «Спирулина лайф» препараты ҚР-ның 

Денсаулық сақтау министрлігінде тіркелген. 

 А.А. Жұбанованың бастауымен ғылыми 

зерттеулерді жоспарлаудың жаңашылдық әдістері 

енгізілді, жасалған жұмыстар мен тәжірибелер нәтижелері 

жаңа биотехнологияның туындауына ғана емес, оқу 

процесінің барлық сатысында қолдануға мүмкіндік алды.  

 ҚР ҰҒА, ҚР БҒМ және т.б. мекемелкрдің 

қаржыландыруымен жүргізілетін ғылыми жобаларға 

қатысып, үнемі ізденудің арқасында оның басқаруымен 20 

кандидаттық, 5 докторлық және 3 PhD диссертациялары 

қорғалып, 500 астам еңбек басып шығарылды. 
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 Ажар Ахметқызы – көпқырлы тұлға. А.А. 

Жұбанованың кең эрудициясымен қатар оқушыларына 

қатал қатынасы оны нағыз ұстаз етті. Ол көп уақытын 

қоғамдық жұмыстарға, жастар мен гендерлік мәселелердің 

шешіміне, Қазақстан Республикасындағы ұлттық 

нақыштар мен салт-дәстүр мұрасын танытуға арнайды. 

 Профессор А.А. Жұбанова «Социальный портрет 

современной казахстанской семьи» республикалық 

конференция жұмыстарына қатысқан, «Знакомство с 

культурным наследием – важнейший путь воспитания 

казахского патриотизма», публицистикалық мақалаларын 

газеттер мен журналдарда жариялайды, «Ахмет Жұбанов – 

қазақ халқының ұлы» кітабының, «Енем туралы аңыз» 

кітабының, Ахмет Жұбановтың 100 жылдығының 

құрметіне «Қазақфильм» киностудиясында түсірілген 

«Ахмет Жұбанов» деректі фильмінің сценариінің авторы. 

 2006 жылы ЖАК ұсынуымен ғылым мен білім 

жолындағы зор еңбегі үшін А.А. Жұбанова Білім 

министрлігі атынан «Қазақстан Республикасының білім 

беру ісінің құрметті қызметкері» төс белгісімен 

марапатталды, 2007 жылы «Лучший ЖОО-ның үздік 

оқытушысы» атағы берілді, 2008 жылы «Астананың 10-

жылдығы» омырау белгісімен марапатталған, 2009 жылы 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 75-

жылдық мерейтойына орай, А.А. Жұбанова Үлкен күміс 

медалімен және 2013 жылы «Құрмет» орденімен 

марапатталды. 

 Ажар Ахметқызы тамаша отбасын құрып, балалары 

мен немерелерін тәрбиелеуде. Ол кісінің көрегендігі мен 

кеңпейілділігі, өзгені түсінуге деген құштарлығы мен 

өзгені түсіне білуі, әрқашан көмек беруге талпынысы – 

екінің біріне беріле бермейтін қасиет. 
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ПРОФЕССОР А.А. ЖҰБАНОВАНЫҢ ҒЫЛЫМИ 

ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ҚОРҒАЛҒАН 

ДИССЕРТАЦИЯЛАР 

 

Докторлық диссертациялар 

 

1.Джусупова Д.Б. Биоремедиация объектов окружающей 

среды углеводородокисляющими микроорганизмами рода 

Pseudomonas. – Алматы, 2010. 

2. Заядан Б.К. Роль фоторофных микроорганизмов в 

мониторинге, функционировании и ремедиации водных 

экосистем. – Алматы, 2006. 

3. Савицкая И.С. Методологические принципы разработки 

комплексной биологически активной добавки с 

антимутагенными и пробиотическими свойствами. – 

Алматы, 2009. 

4. Тажибаева С.М. Коллоидно-химические свойства 

биодисперсий. – Алматы, 2007. 
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