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Анотація 

В статті проаналізовано наукову спадщину першого доктора наук Туркменістану – 
Р. Г. Аннаєва. Висвітлено науковий доробок видатного вченого Туркменістану, який зробив 
чотири відкриття світового рівня, 15 винаходів, написав понад 200 наукових праць, як 
науковий консультант підготував трьох докторів наук та був науковим керівником більше 
тридцяти кандидатів наук. 
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Abstract 

Scientific heritage of the first doctor of sciences of Turkmenistan R.G. Annayev was analyzed 
in the article. The scientific achievements of the outstanding scientist of Turkmenistan are the 
following: four world-class discoveries, 15 inventions, over 200 scientific works, as a scientific 
supervisor he trained three doctors of sciences and more than thirty candidates of sciences. 
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Чотири відкриття світового рівня, 15 винаходів, понад 200 наукових 
праць, як науковий консультант підготував трьох докторів наук та був 
науковим керівником більше тридцяти кандидатів наук – такий науковий 
доробок видатного вченого Туркменістану Аннаєва Рухи Гусейновича. 

Р. Г. Аннаєв народився 24 січня 1911 року в Самарканді. У 1936 
році закінчив фізичний факультет Московського державного університету 
і був залишений для роботи на кафедрі магнетизму цього ж факультету. 
У лютому 1941 року достроково захистив кандидатську дисертацію на 
тему «Дослідження термомагнітного ефекту Томсона-Нернста на 
монокристалі нікелю». 

У червні 1949 року після успішного захисту докторської дисертації 
на тему «Дослідження магнітоелектричних явищ у залежності від ступеня 
порядку розташування атомів у бінарних сплавах» отримав запрошення 
уряду Туркменістану на роботу в республіці. Саме на цей момент Рухи 
Гусейнович Аннаєв і став першим у Туркменістані доктором наук загалом 
і доктором фізико-математичних наук зокрема. 

Р. Г. Аннаєв відомий також як організатор різних наукових установ і 
навчальних закладів у Туркменістані. У 1949 році він відкриває Фізико-
Технічний інститут і з 1949 по 1951 роки є директором цього інституту. З 
1951 по 1953 роки Р. Г. Аннаєв очолює Інститут фізики і геофізики 
Академії Наук Туркменії. З моменту заснування у 1950-му році Туркменського 
університету він посідає посаду професора фізико-математичного, а 
потім фізичного факультетів. Під його керівництвом в університеті була 
створена науково-дослідна лабораторія з фізики твердого тіла; у 1963 
році відкрито кафедру теоретичної і експериментальної фізики, яку 
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Р. Г. Аннаєв очолював до кінця свого життя. 
Значною подією у науковому житті Туркменістану стало відкриття з 

ініціативи академіка Р. Г. Аннаєва у січні 1970 року на основі спеціальної 
постанови Державного Комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки і 
постанови Ради Міністрів Туркменістану першої в республіці проблемної 
науково-дослідної лабораторії з фізики твердого тіла на засадах 
самостійного фінансування, яку він і очолив. Це було свідченням того, 
що результати досліджень Р. Г. Аннаєва в галузі магніто-електричних 
явищ у складних за структурою сплавах металів мають велике практичне 
значення у промисловості. 

Проводячи наукові дослідження в галузі магнетизму і фізики 
металів, Р. Г. Аннаєв виявив аномалію парного термомагнітного ефекту у 
сплавах нікелю з марганцем. Досліджував вплив конфігурації теплового 
потоку на термомагнітний ефект. Відкрив низку нових закономірностей у 
подвійних сплавах. 

Обіймаючи посаду віце-президента Академії Наук Туркменістану у 
1956–1959 роках, академік Р. Г. Аннаєв керує групою науковців 
Товариства з поширення наукових знань при Академії Наук Туркменістану. 

Р. Г. Аннаєв брав участь у спільних наукових дослідженнях з 
ученими Інституту металургії ім. Байкова, Фізичного інституту ім. Лєбедєва, 
інституту Фізики Сибірського відділення Академії Наук Радянського 
Союзу за програмою комплексної теми «Фізика магнітних явищ». 

Рухи Гусейнович був знаним ученим у середовищі міжнародної 
наукової спільноти, він був почесним членом Французької, Нью-
Йоркської, Азербайджанської і Узбецької Академії наук. Володів 
дев’ятьма іноземними мовами. 

Видатний учений в області магнетизму і фізики металів, доктор 
фізико-математичних наук, професор, академік Академії Наук 
Туркменістану Р. Г. Аннаєв, що був першим доктором наук своєї країни, 
зробив значний внесок в організацію наукової інфраструктури держави, 
помер 7 липня 1977 року у віці 66 років. 
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