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агадиевтич мандаиына 
тагдыры агарту сала-
сында реформатор бо-
луды эу бастан жазып 
койгандай. Жогары 
6miM беру жуйесшдеп 
уйымдастыру iciH шюм-

д!л1кпен т г е р т е т е ж у р т , езжщ жеке 
экономистер мектебЫ калыптастырды. 
Бил(кт1н 6niriHe де сэтт! кетершт сана-
лы гумырынын сара жолын айкындады. 
Айтканымыздын айгагы ретЫде туйш-
дер! туйшт шиеленген терт институтта 
ректор болып, тубегейл1 езгерютер жа-
сап, ез беделЫ мойындатканын айтуга 
болады. Ол бупнп танда аткарган кыз-
мет Ti3iMi жагынан жогары оку жуйесж 
уйымдастыру саласында аты елге 
Meujhyp болгандардын iujinae ен таны-
малы. Сонымен катар, журтшылык 
Сагадиевтж бойынан акылы айкын, ойы 
батыл, шеш1м1 катал, киратып ж1бер!п 
кайта курастыратын «бу/Нкшш» бейнен! 
елестетед1. 

1982—1990 жылдары, ол кезде 
Одакка багынатын Целиноград ауыл ша-
руашылык институтынын ректоры болып 
жургенде б Ы м берудщ модульдк 

| жуйесж eHriein, б у к т оку процесж 
ез гертт Ж1беру, жогары 6miM беруд! 
гылым мен eHfliplcKtt байланыстырып, 
олардын езара Kipirin кетуЫуйымдасты-

ортанын талгамын тушынаырган-тын. 
внегел^к пен кулыктылык, деген 

угымдарынын аясына K i p e T i H касиет-
терд1 Keprici келет!н манайындагыларга 
ол кэд1мгщей катал, кеп жагдайда TiriTi 
туйык, б1рен-саранды болмаса ез!мсуге 
ж1бер1п мацайлата коймайтын жан бо-
лып кер1нед1. 

Сагадиев карама-кайшы кылыкты, 
шытыр м1незд1, кейде огаш каракегп 
тынымсыз жан, шепне жеткен кысыл-
таян сеттерде «езгенж MEHI — МЕН 
еместж» ашык шабуылын колданып, 
келюкендерд| де, кесктескендерд! де, 
кол согып колпаштагандарды да, Ынен 
тынып Tic жармагандарды Да ез орбита-
сына eniKTipin экететж дмрменшщ тасы-
на салып ж1берет!н ерекше кабшет! бар 
адам. 

Аумалы-твкпел! алеуметтк ахуалмен 
байланыстыра келе 6i3, достары, онын 
MiHe3iHin онша жага бермейтЫ кейб1р 
тустарын жалпы адами касиеттержщ 
кундылыгын толыктырып туратын 
пенделк KepiHicTep дел санауга 
пей|дшм1з. взЫе кез1нде жврдем 6epin, 
жаксы керген пенделердщ KemipMeci 
сек!лд| ол да ет пен суйектен жаралган 
ленде екенЫ тус'|нем1з. 

болтан icTe кен!л жубатарлык 6ip fana 
жейт бар ед|. Ол Улттык Гылым Акаде-
миясы, жаксылы-жаманды екшцл болып 
турса да, эйтеу1р гылым министрлИмен 
катар аталатын. Кешшрек , Улттык 
Гылым Академиясынын терде турган 
дурдей аты когам 6MipiHin босагасына 
карай ыгысып, кезге тусе бермейтЫ то-
лып жаткан гылыми кауымдастыктар-
дын 6ipiHe айналып кете барды. 

брдайым когам тер1нде болып кел-
ген гылымнык iprere тыгылып туншыкка-
нын гылыми интеллигенция тусЫе алмай 
дал бодцы. Бул дагдарыстын ете ауыр 
болганын мойындауымыз керек. 

Бурынгы Свтбаев Академиясынын 
арын актап «6epi орнында, булжт кал-
ган ештен,е жок» деп e3iMi3fli 83iMi3 
жубатып оны дэлелдеп бактык. Шын 
манюжде 6i3 киялымыздагы академия-
ны коргадык. 

Академик Сагадиев талканы шыккан 
жуйен1н Ti3riHiH устауга келген'|мен кейЫ 
сол жуйенщ кетлдкте калган «туткыны-
на» айналып, аттын басы ел бермей 

Н Е Еа С̂  Еш 
ГЫЛЫМ, Б1Л1М ЖОЛЫНДАГЫ 
АЗАМАТ 
ТУРАЛЫ АЗЫН-АУЛАК, П1К1Р 

ру, окыту э д ю т е р ж ен озык дег^н 
шетелд1к стандарттарга жакындату, 
одак бойынша алтаудын 6ipi болган 
биотехнологиялык орталык ашу тек 
Сагадиевтщ колынан келген-тж. Ол, сол 
8 жыл Ы н д е б у к т элеуметтк ортаны 
езгертт, институттын бурынгы 25 жыл 
бойы жасаганына татитын багдарлама-
ны жузеге асырып, материаддык-техни-
калык базасын eKi есе ныгайтты. 

EKiHuii,1993 жылы К,азак экономика 
университетов кызметке келе салысы-
мен онын атын К,азак Баскару Акаде-
миясы деп езгертуден бастады. Кыз-
меткерлерже eKi еселенген енбекакы 
6epri3in, ок,у процесж баскарудагы ет 
уйренген ескщен бас тартып, бурынгы 
факультеттерд! жауып, оку-гылыми 
комплекстерЫ курды, жана кафедралар 
ашты, мамандыктардын номенклатура-
сын e3repTTi, жана оку жоспарларын 
жасатты, жана институттар курды. Эр 

Жеке басым 1981 жылы КСРО-нын, 
кешн Ресей Федерациясынын бедел! 
мол медицина гылымы академиясынын 
Myiueci болып ж у р т К,Р YFA-нын 
академии болып сайлану мумюншшпн 
академик Сагадиев баскарган кезде ал-
дым, сондыктан да мен оган ризашылык 
сез1ммен караймын. 

Y f А-нын тарихындагы шыркау шы-
нына шыгып турган келенс!3 кезен пре-
зидент болып келген Сагадиевке ауыр 
тид|. Бул кезен, шынында да киын болып 
efli. Жуздеген медени ошактар, KiTanxa-
налар, мектептер жойылып, когамдагы 
букт элеумегпк орта дагдарыска ушы-
раган кез ед;. Мындаган медициналык 
мекемелер жабылып, ауыл тургындары-
нын жартысына жуыгы flapirepfliK 
жэрдемЫз калган. Шыгармашылык 
одактар тыгырыкка т|релген. 

Мемлекеттщ онсыз да такыл-тукыл 
каржысына ауыртпалык болатындыктан 

жуген устап калды. Бурынгы академия-
ны Tipen турган 1штег| Ж1гер желге ушты, 
академиянын мартебес1н аскактатып 
M e f t i p i M i H теккен заман mipKiH де 
езгерд1, киялы кумга cinin академиктер 
де калжырады, вйг1Л1 гылым ошагынын 
жалыны eujin, оты быксып жатты. 

Гылым Академиясынын тагдыры ту-
ралы толганганда — жуз жылдык мерей-
тойын букт планета болып тойлаган улы 
К,аныш Сэтбаев epiKci3 еске туседг. 
Бук1л когам гылым ордасы деп кабыл-
дайтын зеул1м академия гимаратынын 
эр баспалдагында Сэтбаев рухынын та-
бындыратын табы барын умыту кунэ. 
Санасы санлаулы, кеэ.: ашык п а т е н т 
квк1рег!не гарыштагы Сэтбаев жулдызы-
нын cayneci туспесе обал. 

Профессор С.Ж. Дэукеевт! Елбасы 
тагайындаганнан 6epi Сэтбаевтан кал-
ган сарабдал академия енсесш имен-
шектеп катере бастаган сиякты. Тосын-



EKiHLui, 1993 жылы Казак экономика 
университетЫе кызметке келе салысы-
мен оный атын К,азак Баскару Акаде-
миясы деп езгертуден бастады. К,ыз-
меткерлерже ек| еселенген енбекакы 
оерпзт , оку процесж баскарудагы ет 
уйренген есюден бас тартып, бурынгы 
факультеттерд1 жауып, оку-гылыми 
комплекстерж курды, жана кафедралар 
ашты, мамандыктардын номенклатура-
сын езгерт-п, жана оку жоспарларын 
жасатты, жана институттар курды. 8р 
6ip келес1 орынга келгенде Сагадиев 
бурынгы жерде ойдагыдай орындалмай 
калган жоспарын жузеге асыруга куш 
салады. Мысалы, кикшжИ кордаланган 
университет сиякты ужымга ректор бо-
лып келгенде де солай болтан. Реалист 
Ьем прагматик болгандыктан ол е з ж ж 
ойга алгандары мен орындагандарынын 
арасы кеш жер екенж жаксы бтед|, сон-
дыктан да такымын талдырып кур боска 
cafbiM кумайды. 

Проблеманын теренже уц1лет1нд1гЫ 
1996—2001 жылдар аралыгында аграр-
лык университет^ баскарганынан 
бтем!з EKi б1рдей жогары оку орында-
рын — Алматы ауылшаруашылык инсти-
туты мен зооветеринария институтын 
6 i p i K T i p i n , кыска мерз1м iujiHfle буюл оку 
процесже баскаша ен бергенж, бурын-
Fbi факультеттер непз1нде окыту гылы-
ми-enaipiCTiK комплекстер курганын, ма-
мандарга терен 6miM 6epin, элемд|к ин-
формациялык KenicTiKKe шыгу у ш ж 
компьютерлж жене ш е т л л д к б ш м 
децгешн кетеруд1 уйымдастырганын 
бшем13. Осы жылдары биотехнология, 
агроэкология, кедендк ic сиякты жана 
багыттагы мамандар дайындау колга 
алынды, университет^н материалдык 
базасын т е р т т к е KenTipin, курдел! 
объекттерж кайта жангыртты, окыту-
дын рейтинг-тест жуйес!н енпздК тагы-
сын тагылар. 

Енд1 мже, ecTireHfli елен етк!зетж 
Халыкаралык бизнес университет! деп 
аталатын жеке оку орнына келт бас ай-
налдырар жетюлкке жету1, кайтадан 
журтшылык назарынын бел ортасынан 
KepiHyi — жогарыда айткандарымыздын 
делел1 юпеттес. 

Менщ академик Сагадиевпен жакын 
карым-катынаста болган кез1м — ол Kici 
Улттык Гылым Академиясынын прези-
дент! болып журген жылдар efli. Онын 
уйымдастырушылык кабтет1 женжде, 
жалпы адами-азаматтык сипаты жен1нде 
ез n i K i p i M сол кезенде калыптасты. 

Бул кезек — академияны реформа-
лау кезен! едг Элеует! eye т1регендердж 
езше онша ебуй|р бере коймайтын бул 
ю.ештенеден |рюлмей eci кетт 1зденюке 
KipiceTiH академик Сагадиев™ сынга 
салды. 

Ол e 3 i H i n о й - e p i c i H i n ерекшелтмен, 
табиги талантымен, кезден тасаны кере 
бт гендтмен , жаналыкка жакын тура-
тын даралыгымен курдел1 меселенщ 
туйжж шешуге келгенде тез арада ен 
ти1мд| жол тауып кете алатындыгын бай-
катты. 

Азаматты жасына емес, басына 
карап тандайтын кабЫетж, тек 6miK-
т т е р мен бт1мд1лерд1 гана безбен-
дейтжж жене де олардан еш именбей-
TiHiH, ал ойы орташага орын усынбак 
тупл, ашык турде TinTi т ш д е с к ю де 
келмейтшЫ академиялык кауым алгаш-
кыдан-ак жаксы нышанга балап кабыл-
дады. 

Жана президенттщ ез талантын 
аскак багалайтын шадырлыгы да, шок-
Tbifbi шамалыны елемейтж1 де, гылыми 
багдарламасы мен карапайым кагида-
сын кагаздан окып жетк1зет1ндерге те-
жеу салганы да сез^мтал академиялык 

зидент болып келген Сагадиевке ауыр 
тид|. Бул кезен, шынында да киын болып 
ед1. Жуздеген мэдени ошактар, ютапха-
налар, мектегтгер жойылып, когамдагы 
буюл влеуметт1к орта дагдарыска ушы-
раган кез ед;. 1У>ыцдаган медициналык 
мекемелер жабылып, ауыл тургындары-
нын жартысына жуыгы двр1герл1к 
ж е р д е м а з калган. Шыгармашылык 
одактар тыгырыкка Т1релген. 

Мемлекетпн онсыз да такыл-тукыл 
каржысына ауыртпалык болатындыктан 
курылымы ете курдел1 Улттык Гылым 
Академиясына, жогары дэрежел1 6ip 
шенеунж «советский анахронизм» деп 
айдар такты. Эрине, мундай жагдайда 
YFА бурынгы куй1нде калуы мумкж емес 
едк 

Еске сала кететж 6ip жэйт — Сагади-
евке дейж YFA президент! академик 
б.М.Султангазин болды. Ол Kici iprefli 
гылыми-таным саласынын тарланы 
рет1нде де, суйепне cinin туган зиялыпы-
гымен де, e3iHe баурап туратын TeHipi 
берген тулгасымен де журттын i3r i 
ниелне белене жур1п, академияны дамы-
ту багытында ете кеп ic аткарды. 

Осындай жагдайда YFA президент! 
болып муше-корреспондент К.А.Сага-
диевтж сайлануы ecTireH кулакты елен 
етюзген сенсация heM тагдырдын 
тэлкепндей болды. 

Сенсация дейтш1м1з, YFA-нын 50 
жылдык тарихында тунгыш рет онын 
президент балама нег1зде сайланды 
жене ол академик емес едк 03iHin де-
мократиялык кукыгын пайдаланбак бол-
тан академиялык кауымдастык ез 
бет1мен жасаган бул романтикалык 
ерекеттж басы да, аягы да осы болып, 
кейт(рек imiHeH ыдырауымен темамда-
латынын ешюм болжаган жок. 

Тагдырдын телкег1 дейтж1м1з бук1л 
элеуметт1к сала батып жаткан дагда-
рыстан академиялык гылымды рефор-
малап шыгарып алмак болган жана 
президенттщ жан салып тырысканынан 
мардымды ic шьгуы мумкж емес-TiH. 

Ал, 6 i p a K , e K i жыл бойы YFA-нын 
президент! болганда Сагадиев Heri3ri 
гылыми багыттар мен галым мамандар-
ды шашыратып алмау ушЫ орасан ic ат-
карды. Гылыми такырыптарды, лабора-
торияларды, бел1мдерд1, T i r r r i K e n 6 i p ин-
ституттарды кыскартты, академиялык 
дестурде бурын болмаган тын Tecifl-
дерд| колдануга барды, директорларды 
ауыстырды, жана институттар ашты, 
гылыми-зерттеу институттарындагы 
бюджетке кол жайган керенау психоло-
гияны бузып, халыкаралык ынтымактас-
тыкка, артурл! корлардын конкурстары-
на катысуга, гранттар жецт алуга, ком-
мерциялык жолмен каражат табуга 
галымдардын бет1н бурып, кеп куш 
жумсады. 

Гылым баскармасын реформалауга 
багытталган тырбаныстын нетижес1нде 
Улттык Гылым Академиясын ауылшаруа-
шылык академиясымен косып, оларды 
гылым жене жан,а технологиялар 
министрлИмен 6 i p i K T i p y f l i кексеген 
жоба-кужат кабылданды. Бул ерекет 
когами eMipfleri ен 6ip басты сенсация 
heM ен ipi дау-дамайлы ic бодцы. 

Дау-дамайлы fleyiMi3 — мундай 
бурын-сонды болып кермеген аукымды 
жоба, Елбасы Н.Назарбаев айткандай, 
академик Сагадиевт!н e3i жасаган бул 
жоба академиялык кауымнын талкыла-
уынсыз кабылданган ед1. 

Сенсация болган c e 6 e 6 i , Академия 
тарихында алгаш рет Академияны бас-
каруга академия мушеа емес, шенеун1к 
келд1. Осы 6ip кездейсоктык емес огаш 
окига кейж ет уйренген зандылыкка ай-
налып KeTepiH ешк(м болжаган жок. Осы 

. u,rH,i I чу у iMjt I uianc I а иилы; \ \ UHJiataH улы 
Каныш Сетбаев epiKci3 еске тусед1. 
Бук1Л когам гылым ордасы деп кабыл-
дайтын зеул!м академия гимаратынын 
ер баспалдагында Сетбаев рухынын та-
бындыратын табы барын умыту кунэ. 
Санасы санлаулы, кез - i а ш ы к пенданж 
K e K i p e r i H e гарыштагы Сетбаев жуддызы-
нын саулес! туспесе обал. 

Профессор С.Ж. Дэукеевт1 Елбасы 
тагайындаганнан 6 e p i Сетбаевтан кал-
ган сарабдал академия енсесж имен-
шектеп кетере бастаган сиякты. Тосын-
нан келген шенеушк академиянын гылы-
ми багытында не тындырар екен деген 
кейб1р куд!ктер жок емес e f l i . B i p a K ол 
алгашкыдан-ак академияны баскару 
жуйес!не лайыкты ic журпзт , гылымда 
тубегейл1 енбектер1мен абыройга ие 
болган галымдарды жумылдырумен 
жене академия сессиясында гылыми 
проблемаларды егжей-тегжейл1 терен 
жене сауйтты талдап жасаган баяндама-
сымен «кытымыр» академиктерд1н 
TyciHyujmiri мен кодцауын таба бастады. 
EHf l i академиялык гылымды реформалау 
npoueciH он аягымен тургызып, жург1з1П 
ж(берсе деп ттейм1з. Ол уш!н академия 
шенеун1кт1к ведомстволык жуйенщ кол 
астында кала бермей, гылым баскару-
шылыкка бурылганы жен. 

Гылыми ортанын epTeni 6epiMi3fliH 
жанымызга бататын болгандыктан, 
дуние жуз!не «па, u i i p K i H ! » дег1зген 
кешег1м1зд|, «еттеген-ай!» депзген бу-
riHriMi3fli сез арасына Kipri3fliK. Кеше-
riMi3fliHfle, 6yriHiMi3flin де, epTeniMi3fliH 
де гылыми коржынына e s i n i n интеллек-
туадцык корынан улес коскан академик 
Сагадиевтж 6 y r i H r i алпыс 6 e c i — талай 
i c T i n басын кайырган белеа. 

Зигмунд Фрейд сипаттаган «жанга 
жайлылык 6epeTiH жас» кейб|реулерге 
«картайдык, кайгы ойладык, уйкы каш-
ты» дег1зсе, академик Сагадиев e 3 i H 
ушкан кустын уст1нен карайтын би^кте 
турганын ce3flipefli. Ол ез eMipiH кыран-
нын 6 n i K K e самгауымен тенеуге кукылы. 

200-ден астам гылыми макалалары, 
монографиялары, кептеген публицисти-
калары когамдагы, мемлекет1м1здеп 
экономиканын, гылымнын шиеленген 
туй1ндер1н шешуге улес косатын енбек-
тер екенж айтып мактануга турарлык. 

Сагадиев езжж дарыны мен кары-
мынын ерекшелИн, e3iHiH KiM eKeHiH 
1штей кундай алатын адам. Шешуш! 
сеттерде колында бил1к барлар беде-
л1мен басып, кен!л1не конбаган icTi орын-
датпак болса, кыр керсетт карсы шы-
гатыны да сондыктан болар. 

¥лттык Гылым Академиясынын пре-
зидент! болып турган кезде академик 
Сагадиевке керсеттген кыспактар мен 
кедерг1лер туралы энпмелер болганы-
мен, efliMiafleri галымдар арасынан таг-
дыры тап осындай carr i болган 6ipeyfli 
атау киын. 

Заманнын кубылмалылыгына, кейде 
ез талантын тубегейл1 TyciH6ereHfliriHe 
карамастан, азаптану аркылы жарк е т т 
KepiHe бiлeтiн «пешенес1 жемюл» жан. 

Акылдыны да айрандай божытатын 
жумыстан шаршап келген катал e K e H i 
MeftipiMfli атага айналдырып алган 
немерелер1 иыгына MiHin алганда акаде-
мик Сагадиевтж академизмге жатпай-
тын бакыттылыгын алпыстан аскандар 
гана сез1нед1 деп бтемж. 

бке жолын жалгайтын уш улы Сага-
диевтер еулетж шет елге де танытып 
журсе, жубайы Нагытай ошактын уйыт-
кысы, отбасынын багдаршамындай 
жаркырап реттеп журсе, вбенулы Кен-
жегали ештенеден кенде болмайтынына 
сенем!з heM соны Т1лейм1з. 

Терегелд! ШАРМАНОВ, 
академик. 


