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Сабит БАЙЗА1ЩВ,
КР ¥ГА АКАДЕМИИ.

Кылыштын кынмнла тургииы жарасаиы. 
Кынсыз кылыш прынсыз жумсальш. жуп 
мукялалы. Та.ыит та сол cckllt), алгаш ждрк 
егксн кунмен бастап кындаи идльшка lycyi 

в керек. венец орла жасагаи мумкшшкп са- 
| рка иандллаиып. талабын, TapTi6i мен евбЫн 

оaiiiiit oMip.iiK шы>клаушысыиа айналды руы 
кажсг. С'онда гана ол алмас кылышган жа- 
ркыряйтын DO.uk.ibi.

Byrinri кундер! 70-ке толып, республика- 
мызда мерейтойы кснжсн аталып етж жаткан 
Кенжегали Эбенулы езж-ез! осындай шындау- 
дан етк1зген, эркез бабында журетш корнекп 
галым-педагог, жогаргы мектеп пен гылымнын 
уйымдастырушысы. когам жоне мемлекет 
кайраткерг Ол —  экономика гылымдарынын 
докторы, профессор, Кдзакстан Республикасы 
¥лттык Былым академиясынын жэне Пеюстан 
Былым академиясынын академип. Кдзакстан- 
нын терт б1рдей жетекнп оку орындарынын 
ректоры жэне К,Р ¥РА  Президент кызметтерш 
аткарды. Кдзакстан Республикасынын ушжцп 
жоне тертш ш г шакырылтан Парламент! 
М эж ш сж ш  депутаттытына сайланды, оньщ 
Каржы жэне бюджет комипетжж торагасы бол- 
ды. K,a3 ip М эж 1Л1С депутаты ретжде онын Эко
логия жоне табигатты пайдалану комитетжде 
табысты кызмет iCTen жур.

К.Э. Сагадиев Кдстанай облысы, Жангелдин 
ауданынын бурынгы 1- ауылыпда дуниеге кел- 
ген. Балалык шагы таукымеп кеп сотые 
жылдарына тура келгенджтен, ез . 
катарлары cexUai ерге есейж, оку- <
бж ш ге талпыпые жасады, оны 
кейж oMipiHiii езеп мен мэнже ай- 
налдырды.

Кенжегали Эбенулы алты бала- 
лы (уш уд, уш кыз) отбасында ecri.
Оныц ата-анасы ем1рдж 03i уйреткен, 
ганнынатысы, куннж батысы бала-шага 
камын ойлаган колхозшылар болатын.
Экес1 Сагади Тыныштыкбаев ферма 
MCHrepymici кызметж аткарды. ауылга сыйлы 
азамат болтан, 1950 жылы дуние салды. Эбен 
Сагадидыненш! алмаган немере агасы екен. Кен- 
жегалидын бала кез1нде 6 opi 6 ip отбасында 
оскен. Сондыктан ол акеа жагынан Эбенулы 
болып жазылган. Кенжегали Эбенулынын 
шешес1 —  Каламкас Сардарбсккызы узак жыл- 
дар колхоз жумысында болган, балаларынын 
борж аятына тургызып, киындыгы мен кызыгы 
мол узаком1рж солардын касында етюзт, 1985 
жылы дуниеден озган.

К.Э. Сагадиевт1н жас кезждег-i б1л1мге тал- 
пынысы сэтп болды. Ол Жангелдин жэне Се- 
миозер (Эулиекол) аудандарынын мектептержде 
окып, 1955 жылы онжылдыкты кумю медаль- 
мен аяктады. Сол жылы С.М. Киров атындагы 
Казак мемлекеттж университетжж экономика 
факультетше (Ka3 ip ri Эл-Фараби атындагы 
Кдзак мемлекетпк улттык университет) оку!а 
rycin, ондагы жастар уйымынын белсенд1 

мушес! болды, гылыми зерттеулерге араласты, 
Алматыда, Самаркандта, баска да калаларда 
еткен гылыми конференцияларда мазмунды ба- 
яндамалар жасады, уздж окуы унпн Сталин 
(кейж Ленин) атындагы стипендиянын Henepi 
болды, университетп енеркэсж экономикасы 
мамандыгы бойынша уздж дипломмен 6iTipin 
шыкты. Осындай жас маман алгаш кол жетюзген 
жеппетжтер онын ум1т-арманын алга жетелеп, 
гылыми-педагогикалык 1зден1стерге бет буру- 
ына мумкждж берд].

Кенжегали Эбенулынын зерттеунилж 
кабшеп Мэскеу гылыми орталыктарында сы- 
налып, шыныкты. Онын алгашкы гылыми 
жумыстары материалдык-техникалык жабдык- 
тауды уйымдастырудын келел1 мэселелерже 
байланысты болды. Ол осы багытта ешмд1 

1зден1стер жасап, euaipic куралдарынын айналу 
зандылыктарын ашты. КСРО-да 6 ipiHini болып 
осы саланын тишд!Л1г1н аныктайтын 
олшемдерд1 тандау эдюж непздеп, пайдалануга 
усынды. Республикада материалдык-техника- 
льж жабдыктауды аумактык уйымдастыруды 
жэне oHflipic куралдарын кетерме сауда аркы- 
лы таратуды жет1лд1рудж гылыми непзж кала- 
ды. Осы 1зден1стержж непзжде кандидаттык, 
докторлык диссертацияларын табысты корга- 
ды. Отыз тогыз жасьжда экономика гылымда
рынын докторы, ал кырык жасында профессор 
атагын алды. Бул сол жылдары бук1л Одак 
келемжде экономист-галымдардын арасында 
сирек кездесетж озгеше окига болып есептелдк

Кенжекен материалдык-техникалык жаб- 
дыктау моселелерж зерттеу багытынын Одак-

КЕНЖ ЕГАЛИ САГАДИЕВ
тык кешбасшысына айналды. Осы мамандык 
бойынша жогары 01Л1МД1 кадрлертэрбиелеуд1н, 
аспирантура мен кафедра ашудын басы-касын- 
да болды. Озжж гылыми мектебж ашты.

Кенжегали Эбенулы ез1 кеп жыл зерттеген 
саланын онд1р1с жэне тутыну жуйесжж дурыс 
жумыс 1стеуждеп релже коз жетюзж, Ka3ipri 
кезде елш1зде элеуметпк багытта дамып кеде 
жатканнарыктыкэкономикага жетюзетж K e n ip  

екен1н аныксездк
Осыган байланысты К.Э . . 

Сагадиевтж зерттеулер1 жалпы 
экономикалык сипат *
алып, онын 
и с г i з г i - t®

суы мен еркендеи тусуже гылыми-педагогика
лык жэне уйымдастырушылык кызметпнн 
жиырма жылын арнады.

Кенжекеннж АХШИ-де жетекиллж кызмет- 
терде бойына ашрген тэж1рибес1 мен уйымдас- 
тырушылык таланты онын Целиноград ауыл- 
шаруашылыгы институтынын (каз1рп С.Сей- 
фуллин атындагы Казак мемлекеттж агротех- 
никалык университет!) ректоры кызметже та- 
гайындалуына непз болды. Ол осы кызметп 
сепз жыл MiHCi3 аткарып, институт ужымынын 
есжде ешпес i3 калдырды. 03iHiH кажырлы ici 
мен жем!ст! енбегжщ, би!кпарасаты мен эруди- 
циясынын, нэтижел! когамдыкжумысынын ар- 
касында тек Акмола o H ip in in  гана емес, бук1л 
елд!н корнекп азаматына айналды.

Оны 1989 жылы республиканын гылыми. с ъ ^ 0 '  .ju ib » 1* 3  r i6 iP e - 1
f f P  каУымдастыгы КазКСР F A -нын корреспон-

ip j i i r t 01  ^  '4Vl • 1
r f *

б a - 
гы т та  p ы н - 

дагы !зден!стермен 
толыкты. Ол агроенеркост 

кеш ешнш шаруашылык механизмдерж 
жеплд!ру, улттык валюта enri3y жэне оны 
турактандыру, шетелдж инвестицияларды Тар
ту мэселелерже арналган усыныстар жасады.

Ксиппрск Казакстандагы экономикалык ре- 
формаларды жаксартуга арналган жумыстарын 
кенейте де, кушейте туей. Мысалы, ол алгаш- 
кылардын 6 ip i болып кластерлж дамудын 
ти1мдипгже назар аударды, республикамыз унпн 
Дуниежузглж сауда уйымына юрудж жагымды- 
жагымсыз жактары туралы баспасезде сарапта- 
ма жасады. Казакстан экономикасынын бэсе- 
кеге каб!летпл1гж 1н факторларын, онын гылы- 
ми-техникалык, элеуметт!к. TinT i адамгерш!л!к 
жактарын зерттеуге отызга жакын жумыстарын 
арнады.

К.Э. Сагадиев К.Р Парламент Мэжиисжж 
депутаты рет!нде ел!м!зд!н бюджет жуйесж 
оркендету жэне онын турактылыгын дамыту 
максатында кеп енбек erri. Онын усынысы бой
ынша экономика салаларынынбюджет 
жобалары белек каралатын 
болды. Бул жол бюд
жет багдарламалары 
б о й ы н ш а  
э к !м д !к т е р г е  
б о л i н е т i н 
кар ж ы -б ю д - 
жет ресурста- 
рын жете де 
дол зерттеуге 
мумкждж берд].
Сондыктан осы 
теж!рибе 4-uji ша- 
кырылган Парла
мент М эж 1Л 1С Ж 1Н  жумыс 
ашсже де enai.

Онын экономикадагы голландтык сыркат, 
босекелестжке Kepi эсер ететж себептер, рес
публиканын салык саясаты, салык мелшерж 
жен!лдету, кор нарыты, рейдерлжке карсы туру 
туралы зерттеулер! мен усыныстары да ете 
кунды. Академик К.Э. Сагадиевтж «К,азакстан- 
дагы реформалар: талдамалык кезкарас» атты 
терт К1таптан туратын енбеп осы багыттагы 
курдел! урдютердж жогаргы мэнд! гылыми хро- 
никасы, epi олардын ж е т ш т т  мен 
кемшшжтержж шын бейнес! секищг Автордын 
онда жазган келел! усыныстары мен кенестер! 
ез мэшн болашакта да жогалтпайды.

Кенжегали Эбенулынын кызметжде гылы- 
ми-уйымдастыру жумысы да ерекше орын ала- 
ды. Онын бул багыттагы каб|летжж калыпта- 
сып, дами тусуже Алматы халыкшаруашылыгы 
институтындагы аткарган жумыстары кеп эсер 
етп. Ол осы жогары оку орнын алгашкы уйым- 
дастырушылардьщ 6 ipi болды, онын калыпта-

Жыртысын жырту, цамалын согу гылымньщ, 
взеп  бодцы вм!рде шыркар жырыннын. 

Шыидык жолында шендшен де шайкасып, 
Альпинист сынды игерген шьщын бшмшц. 
Гылымга жумсап бшм мен ойды, акылды, 

Мусшшдейаз кашаган тастан асылды. 
Eyriari шыккан асуы бит аскар бел, 

Паш етер елге взнщщ алтын басьшды! — дей 
отырып, ип илепммен, иищз — 

Кенесбай YHIEAEB.

дент-мушеа етж сайлап, 1990 жылы Казак
стан Республикасы Былым академиясы Пре- 
зидиумынын Бас гылыми хатшысы кызмепне 

шакырды.
Мен Кенжегали Эбенулын осы кезде керш, 

тани бастадым. Ол уакытта Кенжекен Казак
стан гылымы мен гылыми-техникалык саясаты 
туралы заннын жобасын жасаушы жумыс то- 
бын баскарып журген, ал 6i3 Казак ауылша- 
руашылык гылым академиясы (К,азАШ БА) 
президумынынагынаноган ез усыныстарымыз- 
ды 6epyiMi3 керек болатын. Шамасы 1992 жыл- 
дын соны, не 1993 жылдын басы болуы керек. 
Осы академиянын вице-президент!, академик 
З.К. Кежебеков екеу!м!з Жогаргы Кенестеосы 
зан туралы ететж 6 ip  отырыска катынастык. 
Жиналгандар 10-12 адамнан аспайды. Эркш ез 
ойларын 6 ia flip in , жазып экелген усыныстарын 
OTKi3m жатыр. Кезс|1м келгенде менде уш-терт 
минутсейлеп, «гылым мен гылыми-техникалык 
саясат туралы жеке-жеке зандар болуы керек, 
ал олар туралы дайындалып жаткан зан едэу1р 
жет!лд1руд! кажет етедй> дед1м де, мысал ретжде 
онын KipicneciH езгертуге байланысты усыныс 
жасадым. Жиналысты баскарып отырган Kicire 

муным унамай калды. Ол асыгыс екен!н, оты- 
рысты тез 6iT ip ric i келет1н!н сезд!рд!, ал онын 
касында отырган Кенжегали Эбенулы сонгы 

усынысымды жазбаша турде 
калдыруды сурап, мен 

оны сол жерде дай- 
ындап, жина-

лыстараган- 
ша колы- 
на тап- 
сырдым.

Мен1н 
К е н ж е -  
к е н м е н 

алгаш кы  
кездесутм  

осымен 6 iTin, 
eKi жылдай 

Y3ijiicTen Ketiin кайта жал- 
гасты. Осы аралыкта ол ез1 окып, тэрбие алган 
жэне кеп жыл басшыларынын 6 ipi болган Казак 
мемлекетпк экономикалыкуниверситетжж рек
торы кызметж аткарды. Онда экономикалык 
кадрлар даярлауга республика ем1ржде болып 
жаткан езгерютерге сай тубегейл! бетбурыс жа
сады. Университетп баскарудын жана улпеж 
усынып, К,азМЭУ К,азак мемлекетк баскару 
академиясына айналды. Бурынгы факультеттер 
оку-галыми кешеж болып езгерплд!, жана ка- 
федралар ашылды. Оку жоспары езгерт!лд!, 
окытушылар курамы кайта даярлаудан enri. 
Былыми жумыстар зерттеу институттары мен 
орталыктарын ашу аркылы eaoyip кушейплд!. 
Нарыктык экономикасы дамыган мемлекеттер- 
ден мамандар шакырылды, кажет оку куралда- 
ры мен эд!стемел!к эдебиетгер жазылуына жаг- 
дай жасалды. К,азМБА-дагы К.А. Сагадиевтж 
орасан ic-эрекеп улкен нэтиже бердн Онын 
кызмет! жана сапалык денгейге кетер!л!п, 
Казакстаннын беделд! жогаргы оку орындары-

нын 6 ip ine айналды. Онымен катар 
университетгж ректорынын да абыройы аскак- 
тады. Онын реформаторлык каб^еи мен та
бысты гылыми (здегпетерж кежшл!к мойында- 
ды.

Кенжегали Эбенулынын осындай аукымды 
гылыми жэне гылыми -уйымдастырушылык 
кызмеп оны республика денгеиже кетерлт Ол 
1994 жылдын 2 акпанында баламалы нег!зде КР 
Улттык гылым академиясынын президент!, ал 
14 акпанда онын толык мушес! (академии) бо- 
лыгксайланды. Бул шешшдер ¥БА мушелержш 
Кенжекене деген улкен сежмж керсеип, онын 
гылым академиясына кайта оралып, e3 i жоспар- 
лаган i d e p iH  жалгастыруга, a p i карай дамыта 
T ycy iH C  мумкждж бердг

03iM осы кезден бастап eKi жерде жеп жыл
дай Кенжекеннж карамагында кызмет ютед!м. 
Оган дей!н Казакауылшаруашылык гылым ака
демиясынын Президентжж Бас гылыми хатшы
сы болатынмын. Bip кун! жумсыта отырганым- 
да телефон шылдыр ете калды. Кетерж, жауап 
6 epin ед!м,аргы жактан: «Сагадиев — Сэбит кад
кам. амансындар ма» —  деп бурыннан танитып 
адамдарша сэлемдесп де, C03iH жалгастырып: 
«Сен б!зге келсей, жумыс кеп, кемектес»— дед!. 
Мен сасып калып, эргурл! сылтаулар айтып 
керд!м. Аз-кем тындап, «Ойлас» —  деп трубка- 
сын коя салды.

9pi кобалжып, epi тангалып калдым. Жа- 
кында гана ¥ л п ы к  статус алган улкен академи
янын президент! комекивлер! аркылы хабарла- 
сып, шакыртпай тура сейлесж тур. 9pi ол атак- 
ты галымдар жиналган казак гылы.мынын кара 
шынырагы гой. 1ргел1 гылымдарды баскаруга 
араласуга межн мамандыгым, ерем, жинаган 
тэж!рибем жете ме деген сурактар мазаны алып. 
6 i раз журд1м.

Осыдан кешн Кенжекен тагы да ею-уш per 
тура телефон сокты. Enai эн п м е ж н  жай 
6 iT n e n T iH iH  c e 3 in , уй шпмен, Сайлау, Когабай, 
Фазылхандармен, бурыннан акылдас, кеаесгес 
болып журген кызметтес к1С1лермен сейлесж, 
iurreft дайындала бастадым. T inri ¥лттыкакаде- 
мияга кызметке бару копке буйырмаган кубы- 
лыс екенж анык сезсем де, Кенжекеннж сонгы 
б!р хабарласкан кезжде тагы 6 ip дэлел ретжде 
Кдз А Ш Б А  президент!, академик Бани Этмулы 
Калиевка 6 i рге ютеуге берген уэдем бар сд|, кеп п 
калсам ренжид! гой детсад! айттым. Оган Кеп- 
жегали Эбенулы: «Банимен ез!м кел!сем1н. Ceni 
жаксы кызметке шакырсам, ол ез кадрлары- 
нын e c K e H in e  куанбай ма» — деп сезж токтатты.

Сонымен аниме мешн 1994 жылы май ай- 
ында КР ¥БА-сынын Бас гылыми хатшысынын 
MiHaeTin аткарушы кызмет1не ауысуыммен 
аякталды жэне осы жумысым ею жылга жакын 
созылды. Кенжекен айткандай, жумыс кеп api 
курдел1 болып шыкты. Мен барлык каб1леимд1 

салып кызмет icTeyre тырыстым. Кенжегали 
Эбенулы жумысымды, acipece кужат даярлауга 
байланысты icixtai eKi-уш ай кадагалап, байка- 
ган сон толык сегйп Keiri. Ал мен ол Kicinin 
гылыми-уйымдастыру жумысындагы шекс!з 
мумк!нд!ктер!не, аукымды icTepre лайыкты бас- 
шылык жасап, нэтиже ала алатындыгына кун 
сайын кез жетк!зе бастадым. Академия 
мушелер!н!н Кенжекене деген сегймжжмик! ло- 
гикасын тус!пд1М, онын академияга eKinuji рст 
оралуынын непз1нде ерекше юкерлмт мен терен 
61Л1М1 жатканын аныксезд!м.

Шындыгында да академик К.Э. Сагадиевтж 
зор гылыми денгеш мен уйымдастырушылык 
кэбшеи КР¥БА президент! кезжде толык ашыл
ды. Бул кызмеп те ол езшщ непзп максаты репндс 
Казакстаннын гылыми-техникалык е[еменднт 
мэселесж койып, ен алдымен осы максаткп1 кол 
жстюзу багытындагы ¥лттык гылым академия
сынын мждеттерж белплед!, мемлекет!м!здж 
туракты экономикалык дамуынын басты Heri3i 
жана бш!м мен техникалык прогресс болуы тию 
деген идеяны дэйекп турде устанды.

0з пайымдауларында Кенжегали Эбенулы

mailto:kazah_kazah@mail.kz
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iprem  гылым —  когамнын, жалпы халык 
мэдениетшщ 6 ip б о л т , улт еркениетнлтнщ  
ceniMai керсеткшп, когам курылымындагы, 
олеуметик прогрестеп, сондай-ак техника, тех
нология жопе eiraipicn уйымдастырудагы бар- 
лык ijirepijiey уршстерш сезепн халыктын кез1 

мен кулагы, ал онын денгеш — ултгын элемдж 
когамдастыкка Kipiry кабшеп, еркениетп халык- 
тар кауымдастыгына косылу м у м к ш д т , ел 
галиде дуние.табигат пен болашакка прогресилл 
кезкарастардын калыптасуынын алгышарттары 
жене сондай-ак бул узд|к колданбалы гылыми- 
техникалык натижелер алудын не г i3 i деген 
тубегешп кагидага суйенш. Сонымен катар ол 
заман талабын жаксы тусше отырып, КР YFA- 
нын гылыми курылымдарын тубегейл1 кайта 
куру шараларын жузеге асырды.

КР Президент! Н.Э.Назарбаевтын 1994 жыл- 
дын 9 акпанындагы № 1556 «КР Улттык Fылым 
академиясынын мортебес! жане галымдарды 
мемлекегпк колдау 1иаралары туралы» Жарлы- 
гына жане гылымды реформалау ж е тн д е п  
баска да кужагтарга сайкес академия курылым- 
дары мен академия мушелерп-пн кызметш 
рсттейтш жана нормативн материалдар дайын- 
далып, кабылданды, фгел! жане |ргел1, колдан
балы зерттеулердщбасым багытгары белпленш. 
Гылыми курылымдардын кызмеп, мамандар 
алсует1 жопе материалдык-техникалык база 
тексерЫ п, аттестацияланды. I р гел i 
зертгеулердщтехнологиялыкбагдары жане F3H 
палыми зерттемелерш ic жузпще колдану багыт- 
тары кушейилль

Курдел1 гылыми-техникалык моселелерд1 
муддел! министрл!ктер мен ведомстволардын 
катысуымен KPYFA Президиумынын б1рлескен 
жане кецейплген мэжшстерйще карастыру 
тож1рибес1 енмзши.

Академия мен гылыми бел1мшелердш жал
пы жиналыстарында ездершш кызметтер1 тура
лы жылдыкесептер1мен катар КР Y F A -нын бас- 
шылары мен жетекпм мушелсршщ езекп масе- 
леге катысты баянламалары жж тындалатын 
болды. Былыми кадрлардын баска салаларга 
кетуш азайтуга, олардын диссертациялар корга- 
уып ынталандыруга, КР ¥FA , F3H жане гылы
ми кызметкерлердщ мартебеа туралы зандар мен 
каулы жобаларын дайындауга, гылыми 
кызметкерлердщ зияткерлщ менплп мен олар- 
ды алеуметпк коргауга байланысты салмакты 
шаралар кабылданды.

Осындай шараларга карамастан республика- 
мыздын алеумстик-экономикалык eMipiaaeri 
дагдарыстар ipieai гылымнын жай-куи!не мык- 
ты ocepin ТИПЗД1. Сол ce6 errri 1994-1996жж. КР 
YFA-да гылыми-техникалык кызметкерлерге уш 
рет кыскарту ж урпз1л т ,  зерттеулер аукымы 
азайды. Кэсшорындарда гылыми натижелер- 
ге сураныс коп темепдеп кетп. Б1рак 
осы кыскарту жумыста- 
ры жариялы

генетика жане цитология институ
ты, Элеуметтану жане саясатгану ин
ституты, Фитохимия институты жане 
Аймактык экономика институты).
Олардын 6 ipi (Фитохимия институ
ты) бупнп кун! шет елдерде сураны- 
ска ие нэтижел! дэрЫк препараттар 
жасап, халыкаралык аренага шыгып 
отыр.

КР Y F A -ны н директорлык 
курамы айтарлыктай жасарып, жана- 
ланды. Президент ГЗИ-дын бюджет- 
ке иек артушылык калпын езгерип, 
олардын басшыларын шет елдермен 
карым-катынас жасауга, ар турл1 гылыми кор- 
лардын конкурстарына катысуга, коммерция- 
лык icTepre белсене араласуга багыттады.

1994-1996 жж. КР YFA жане онын Прези
диумы жалпы республикалык шараларды 
уйымдастыру орталыгына айналды.

B ip a K , Кенжегали Эбенулынын б1раз ой- 
ларып жузеге асырудынсап туспед1. Онын icKe 

асыруга мумкшдт жетпеген багдарламалары- 
нын мшнде казак халкынын рухани жане тари- 
хи муралары мен онын туп-тамырын зерттеу, 
«Кернекп адамдар eMipi» бойынша тарихта 
белпл! жазушы, галымдар, мемлекет жане 
когам кайраткерлер1 туралы гылыми-публици- 
стикалык серия шыгару, КР YFA ГЗИ-нщ ха
лыкаралык карым-катынастарын ныгайту 
жане зерттеу жобаларын шегел галымдарымен 
б1рлесе орындау, гылыми уйымдар мен колдан
балы такырыптардын б1разын бюджеттен тыс 
каржыландыру мен зауыттыкжагдайга Kemipy, 
б1рт1ндеп ар турл1 шетелд1к гранттар мен 
кел1с1мшарттар аркылы каржылана!ын гылы
ми жумыстардын санын кебейту сиякты жос- 
парлар болатын.

Басталган жумыстарды ддмытуга, api жана 
багыгга жумыс ютеуге тек каржы тапшылыгы 
гана емес, субъективт1 себептер мен арекегтер де 
Kepi acepin ТИГ13Д1. КР YFA-сы айтыс-тартыс- 
тын нысанына айналды. Оны «кенеепк анахро
низм», «конституниядан тыс, api зансыз мекеме» 
репнде тарату туралы усыныстар етек алды.

К.Э.Сагадиев осынын барже КР YFA 
президент! репице де, галым ретп-ше де, жай аза- 
мат репнде де бейкам карай алмай, академия- 
лык гылымнын ерекшешктер! мен мэн-мацы- 
зы туралы ез niKipiн республикалык гылыми 
жане мерз1мд!к баспасез беттершде жариялап 
отырды. «Рылымсыз гумыр тул», Казак уж, 
1995, наурыз: «Академия наук на перепутье», 
«Казахстанская правда» 1996,24 кантар; «Нельзя 
растаскивать единый работающий организм, 
нельзя разбазаривать великое народное досто
яние», «Казахстанская правда», 1996 
24-25 кантар; ж.б.). . е Hi
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дамытудын уздж багытта- 
ры бойынша жана терт ГЗИ 
уйымдастырылды. (Жалпы

к е « * * у а *  ней Я " " * aftTaabb
jib"1’

иеЛ' Ult М »*тЬ' ' W
тыР№*’ . .n.c алды- л

‘ п 6ip riaeciH,

ТОПта ТЛ'"~-у**М Эп
■jMeciH

^лсотарь» nft

!Я
у»ь»^ аИ

*ы рСл айпул** - т * о;лда"

С У #
jS.cn

I 1"*"^

КР Былым Академиясы —  Былым Министрл!п 
курылуымен аякталып, академик К.Э.Сагадиев 
бурынгы Алматы зоотехникалык-малдэрнерлш 
жане Казак мемлекетпк ауылшаруашылыкин- 
ституттарынын непзпше курылган Казак 
мемлекегпк аграрлык университет и ц ректо
ры болып тагайындалды.

Булар 6 ipineH сон 6 ipi 1929 жане 1930 жыл
дары ашылган, бай тарихы бар, дастурлер1 

калыптаскан жогаргы оку орындары болатын. 
Мен1нек!ншю1нде окып, ескешмд|, жиырма бес 
жылдай онда жумыс icren, декандык кызметтен 
кез1нде КазАШГА-сына ауысканымды Кенже
гали Эбенулы бшепн. Сондыктан болар 6 ip ай 
шамасы еткен сон «университетке кел, прорек- 
торлыктын 6 ipeyiH танда» — деп тагы шакырды. 
03iM жаксы б1лепн жерге куана ауысып, 1996 
жылдын кекек айында жана университетгщ 
гылыми жумыстар женщдеп проректорынын 
кызмепне Kipicin, Кенжекеннщ карамагында 
тагы бес жылдай 6 ipre кызмет 1стед1м. Бул жолы 
ол KiciHiH жумысын бурынгыдан да жакынырак 
жерден керш-бшуге мумкщшк алдым.

Кенжегали Эбенулы бул курдел1 кызмеин 
де ерекше байыппен, езше гана тан шеберлшпен 
бастап ж|бердт Кыска мерз1м шинде бурынгы 
факультеттердщ нег1зшде ipi оку-гылыми- 
eHflipic кешендер1 уйымдастырылып, сапалы ма- 
мандарды даярлау жолга койылды. Олардын 
элемд!К акпарат кежепгше шыгуын камтама- 
сыз ету максатында республикада алгаш рет 
компыотерлш жане ил уйрету орталыктары, 
сондай-ак гуманитарлык 61лiм беру орталыгы 
курылды. Мамандыктар нз1м1 кайта каралып, 
жанартылды. Олардын жалпы санынын уштен 
6 ipi кыскарып, ел1м1зде тапшы, жана багыт- 
тагы биотехнология, агробиология, халыкара
лык аграрлы-экономикалык байланые, аграр
лык кукы к, кедендщ ic сиякты мамандык 
иелер!н даярлау колга алынды. Манызды оку 
объекплер1 курдел1 жендеуден етк1з1л1п, мате- 

риалдык база eaayip женге
KCjnipiji;u.

Кенжегали Эбенулы 
кызмепнщ алгашкы куншен 
бастап окы туш ы ларды н 
б1л !кт1л1пне, студенттерд1н 
сапалы бш м  алуына катан 
талап койды. Мамандарды 
окы ту мен даярлауды 
тексерудш рейтинг-теепк 
жуйес1н е н fi 3i п , шет 
т 1лдер1н уйретудн 
компьютерл1к сауатты- 
лыкты  куш ейтуд !, 
окытушылардын жана 
аграрлык-эконом и ка
дык саясат бойынша 
6 1 Л1М1Н ж ет!лд 1руд1
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уиымдастырды.
Университет 

ужымы алдына гылым 
жене окыту урД1с1н 
ундест1ру жене 
зерттеу корытын- 
дыларын жана, 
елемд1к денгейге 
шыгару мэселесш 

коя 61ЛД1. Университетпн окыту- 
шы-галымдарынын гылыми кызмет1 онын

M K,ue waca е,де Кога6а«

талды.
Жана оку орны алемжн 6 ca;ii жогары оку 

орындарымен. шетелдщ корлармен. баска ин- 
теллектуалдык уйымдармен тыгыз карым-каты
нас жасай бастады.

Корыта айтканда университет окыту мен 
гылыми зерттеулер жане баска да непзп багыт- 
тары бойынша тункиикн езгерштерге ушыра- 
ды. Онын ужымы оз басшысынын соз1мен айт
канда «Жана, Ka3 ipri заман талабына сай жога
ры ауылшаруашылык б!Л!м берудш философи- 
ясын жобалап, казакстандык когамнын жанару 
ypfliciniH белсепд1 курылысшыларын, ез елппц 
тарихы мен мэдениет1н, онын рухани непзш 
курметтейт1н КР азаматып, жалпы элемд1к 
адамгерш1л1к багамдарын устанушы болашак 
ауыл зиялысын тарбиелеуге бетбурыс жасады». 
Ал академик К.Э. Сагадиев осы eKi жогары 
мектептш оку ypaicin жана арнага салып, онын 
профессорлары мен окытушылары кауымын 
ешкандай айгай-шусыз тутас саликалы куры- 
лымга айналдыра б1лд|.

Осындай езгер1стерд1н нэтижесшде 
Казмемагроуниверситепшн абыройы аспандап, 
2001 жылы КР Президент! Н.Э. Назарбаевтын Жар- 
лыгымен Казакстаннын б1ркатар жогаргы оку 
орындары катарында ултгык мэртебеге ие болды.

Казакстан гылымы мен жогары мектеб1 та- 
рихындаб1радамнын катарынан республиканын 
4 жогары оку орынын жане КР ¥лттык гылым 
академиясы^ баскаруы, сондай-ак КР жогаргы 
зан шыгарушы органдарына 2 рет сайлануы си- 
рек кубылыс. Мунын 6api К.Э. Сагадиевтш 
гылыми-интеллектуалдык денгей1 мен жогары 
бинкнлщтщбелпс]. Ол мундай кемелд1ккетын- 
бай енбек eTyi, жуйеш 1здешс пен сирек табиги 
талантынын аркасында жетт1.

Кенжегали Эбенулы жауапкершшт мол жо
гаргы кызметгежурседе 14 гылым докторын жане 
39 гылым кандидатын дайындап 240-тан астам 
гылыми енбек, олардын шинде 32 монография, 
ютаптар мен ютапшалар жазуга уакыттапты.

Кенжекещп бшепн1ме коп жылдар етсе де, 
ол K ic in i неге ертерек танып. араласа алмаган- 
мын деген ой меш жи1 мазалайды. 0йткен1, Кен
жегали Эбенулымен ар кездесу мен энпмелесу. 
агамыздын жана кырын тани туеш, гибраталуга 
жардем беред]. Тагы корсем деп келеа кездесуд1 

сагынып журес1н.
К.А. Сагадиев кейшп жастар тупл, 6 i3nin 

катарымызга да улп боларлык тагылымы мол 
азамат, би!к тулга. гулама галым. сейлесе ше- 
шен, бастаса кесемднз де кем емес шебер уйым- 
дастырушы. Бул жай мерей тойга гана айгыла 
салатын жел сез емес. Мен Кенжекеннщ осы 
ерекшелштерш, жогарыда корсеткендей, жакын- 
нан байкаган, керген адаммын.

Кенжегали Эбенулы кызметтеезш де. езген! 
де босансытпайды, катан талап кояды. Ki.Mnin 
кандай icKe икем1 барын тез танып. адамдарды ез 
каб|лепне байланысты орналастырады. Жузде- 
ген. TinTi мындаган адамдарды 6 ip максатты орын- 
дауга жумылдыру онын уйрешшкн касиеи.

Кенжекенн1н журекил1п мен шешендт де 
ерекше. Кандай да улкен аудиторияларга тай- 
салмай Kipefli. Муд1рмей сейлейд1. Bip сезге 
кайта сокпайды. Сейлеген сайын тындаушыны 
езше тарта туседг Онын катынасуымен еткен 
куняелшп отырыстар шагын конференнияла- 
рга, ал гылыми семинарлар улкен форумдарга 
айналып кете барады.

Кенжегали Эбенулы жазуга да шебер. Мар- 
жандай усак сез пзбектер1н1н талай 6 errepi 6 ip 
тузетуЫз компьютерге 6 epuiin жатканын талай 
кердщ.

Эдебиетш! болмаса да казак халкынын 
6 ipTyap азаматгары Абай Кунанбаев, Ахмет Бай- 
турсынов, Халел Досмуханбетов, Каныш Сэтба- 
ев, Шахмардан Есенов, Евней Букетов, Мапаш 
Козыбаев, 0м1рзак Султангазиннш керкем 
портреттер1н асыл сезбен жасай бшдь Ол Эли- 
хан Бекейханов, Ахмет Байгурсынов жане 
М1ржакып Дулатов сынды рухани куш пелерш 
eMipre экед|'ен касиетп кец-байтак казак дала- 
сынын урпагы екен!н ешкашан умыткан емес. 
Мундайды даралык М1нез деу орынды.

Кенжекен де Нагытай женгем1з де достык 
пен сыйластыкты жогары багалайды, зиялы 
кауым мен галымдардын кептеген ек1лдер1мен 
жарасымды карам-катынас жасайды.

М е т и  байкауымша уй шаруасын, 
кундел1кт! усак-туйек турмыстык немесе 
денсаулыкка байланысты мэселелерд! сез 
кылу Кенжегали Эбенулына жат кылык.

Осынын 6api академик К .Э . 
Сагадиевтш сирек эрудиниялы интеллект 
ueci, ерекше шындалудан еткен зияткер 
галым, халкымыздыц кадрлар корынын саф 
алтындай кернекп мушес! даланын дара 
дарынды тулгасы екеншщ дэлелн
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