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Мен абзал азамат Токмухамед 
Садыков туралы осы сездерд1 будан 
бурынырак, онын жетшстщ жел- 
кенше шыккан кундерщде, немесе 
осыдан exi ай бурын — оньщ 
фэниден бакига атганган мезшннде 
айтуга тшс ед1м. И э, тшс ед1м. 
0 йткен1, кырык жылдан аса 6ip 
салада кызмет 1стед1к. Жане де 
алыстан сыйласкан эрштестер 
емес, жи1 кездесетш, 6ip-6ipiHe жа- 
кын журген, 6ipiH-6ipi курметтеген, 
осы заманга, e3i\m OMipiMi33i арна
ган бинм, гылым саласына ортак 
ой-п леп , арманы бар замандас, 
достар болдык.

Токан Tipi болганда бугш жасы 
71-ге толатын efli. Ол букш саналы 
eMipiH 6ip-aK салага — бинм беруге, 
устаздыкка арнаган азамат. Орта 
мектептщ MyraaiMi, техникумныц 
ага окытушысы, институттьщ до- 
ценп, университеттщ профессоры

емес, бурынгы Совет Одагы келе- 
мш де мандайалды катарына 
жетюзген академик Абылкас Сагы- 
нов. Еюнипа — осы энпмемгзге 
eMipi аркау болып отырган ака
демик Токмухамед Садыков. Озшщ 
бинм саласындагы жарты гасыр 
ж ем кп  енбегшщ 21 жылы Абай 
атындагы университеттщ басшысы 
кызметшде еткен екен. Будан бас- 
шы кызмеп негурлым узак болса 
согурлым же Mien болады деген 
узщш-кесщщ niKip тумайды. Деген- 
мен, Ka3ip орын алып отырган 
университет басшыларын жи1-жи1 
ауыстыру дэстур1 осы саланьщ дам- 
уына онша кемектеспейтш1 керь 
нш-ак.тур. Университет ете курде.п 
бинм, гылым ордасы, онын кыры 
мен сырын толык игеру уннн уакыт 
керек. Осы жагдайды мукият ес- 
керген1м1з жен.

Абай у н и вер си тет  — кара

-  булар Токанньщ eMip жолдары 
жене де осы барша халык курмет- 
тейтш лауазым, атактардьщ ортак 
eciMi — устаз, устаздык ету. Ягни, 
урпак ecipy, тэрбиелеу, ескелен жас 
буынга бшш беру, заман талабына 
сай ой-санасын калыптастыру. Бул 
i3ruiiK саласы, халкьщнын рухани 
6HiKTiri унпн курес майданы.

Мше, осы салада Токмухамед 
Селменулы eMip бойы жемюп ен- 
бек етть Онын дарыны мен дайын- 
дыгы баска салаларга да керек бол
тан болар. Ал e3i каласа баска да 
жогары лауазымды кызметтердщ 
карасы коршш-ак гурды. EipaK ол 
баскага бурылмады, басканы кала- 
мады, устаздык калпы мен кыз- 
метш ешнерсеге айырбастамай 
дуниеден erri. Нетижеинде жарты 
гасыр елш1здеп бшш жуйесшен 
бке кайнасты, онын киын кездерш 
де басынан етю здь Ал бшшд1 
жанарту, жаксарту сапарында ка- 
тардагы устаз емес, осы жуйенщ 
кешбасшыларынын 6ipi болды. 
Осы саладагы табанды eH6eri уннн 
ел курметше белении. Оган деген 
зор курметп кез1Н1н пркщде e3i де 
кердк eMipiHiH сонгы сапарындагы 
курметп артында калгандар кердг

Рылым кандидаты, гылым док- 
торы, 6ip емес, 6ipHeuie гылыми 
академиянын академии — булар да 
Токмухамед Садыковтын гылым 
жолында алган асулары, шыккан 
бшктерь Мен Улттык академиянын 
президент! кызметшде болган ке- 
з1мде Токмухамед Селменулы ака- 
демиялык атак алу сайысына туей. 
Ka3ip кш  кершген езш академик- 
nip дер жариялайды, оган уялмай- 
ды» Дд' заманында мундай курметп 
атак Улттык академиянын, букш 
елдеп ер саладагы деп айтсак та 
болады, жетекип галымдардын тал- 
дауынан етш, онын гылымга кос- 
кан улес1 мукият зерттелш, осы 
атакка умпкерлердщ ен мандайал- 
дысына бершетш едь Президент 
ретшде Садыковтын гылыми ен- 
бектерш талдауга катысканым, 
бакылаганым бар. Академиктер, 
тарих гылымыньщ жетекш1 маман- 
дары Т .С ады ковты н енбегш е 
жогары бага 6epin, академик лауа- 
зымына лайык деп шеппп едк 
Жене онын гылым саласындагы 
i3aeHicTepi непзшен бшш жуйесш 
жетшдфуге, бшш сапасын кетеруге 
арналган (здешетер едь Аталмыш 
саланьщ дамуына осы !зденютердщ 
коскан улеш болганын эртурл1 
жиындарда еепп журм1з.

Токмухамед Садыков аз уакыт 
Казак КСР Ж огары жене орта 
арнаулы бшш беру министршщ 
орынбасары, онын артынан 21 жыл 
узбей Абай атындагы Казак улттык 
педагогикалык университетш щ  
ректоры болды. Казакстан бшш 
жуйесшщ тарихында жогары оку 
орнын узак мерзш баскарган ею 
азаматты бшемш . BipiHmici — 
Караганды политехникалык инсти- 
тутын (артынан университет бол
ган) 30 жылдан артык узбей бас- 
карып, оны тек Казакстанда гана

ш анырак, ел1м1зде ен алгашкы 
аш ылган жогары оку орны. 
Казакстанда сауатсыздыкпен куре- 
суде, бастауыш жене орта мектепке 
мугал1мдер дайындауда, жалпы 
казак интеллигенциясын курас- 
тыруда аткарган мш деп, ктеген 
eH6eri зор. Заманында халкы- 
мыздын 6ipiyap азаматгары Мелж 
Габдуллин, Сергали Толыбековтер 
баскарган Абай атындагы педаго
гика институтын (артынан уни
верситет) халык жаксы бшедн 
бш1м, гылым, рухани ошагымыз 
деп курметтейд1.

Дегенмен, 1987 жылы Токмуха
мед Садыков басш ылыкка 
келгенде, осы ужымнын кадр 
дайындаудагы ic-шаралары ойдагы- 
дай емес едг Тек кана Абай 
университет! емес, ел1м1здеп баска 
да жогары оку орындарынын 
жумысы сапалы деп айту киын едг 
Бул токырау кезещ, совет импе- 
риясынын ыдырау карсаны едь 
Бш ш  саласына белшген мемле- 
кеттж каржы жылдан-жылга азая 
бердн институт, университет 
лабораториялары ны н курал- 
жабдыгы узак уакыт, Keft6ipewiepi 
30-40 жьш жанартылмады. Устаздар 
кауымынын турмысын жаксарту, 
кеаби бшшш кетеруге де ктелген 
шаралар аз болды. Шет елдермен 
кары м -каты нас ж октын касы , 
Кенес Одагы ез бш ш  казанын, 
елемдеп озык улпш еске алмай, ез1 
кайнатумен болды.

К еп узамай Одак тарады, 
бурынгы экономикалык байланые- 
тар узиш, ел турмысы курт темен- 
деп кеттн EipiHiH артынан 6ipi 
кэсторындар нц куг^елк кушн ке- 
ш т , не жабылып жатгы. Кдланын 
жагдайы нашарласа, ауылдын жаг- 
дайы одан да нашарлай туей. Мше, 
осы батпандай киындыктар бинм 
жуйесше, онын imirme жогары оку 
орындарынын басына да TycTi. 
Жогары бшш алгысы келетш жас- 
тар саны курт азайды, “оптими
зация” деген жайдак уранмен елд1 
мекендерде мектептер жабылып, 
бшш сапасы еселеп темендедь Тур- 
мыс жагдайы кетермегендштен, 
кептеген жастар ауылда да, калада 
да уйшде отырып калцы.

Мше, осындай киын кезенде 
кептеген сол кездеп университет 
басшыларынын к к ер л к ш , олар 
баскарган устаздар ужымынын 
когам алдындагы жауапкершшшш 
жаксы TyciHreHiHiH Kyeci болдык. 
Университет басшылары. устаздар 
кесшорындарды, мектептердд ep6ip 
ауылды, кала кеш елерш  кезш , 
жастарды б т м  алуга шакырды. 
Мектепте алган бшмдер1 темен 
болганнан кеш н окимын деген 
жастарды айлап ез жатакханалары- 
на жаткызып, университет бюд- 
жетшен тамак берш, мугал1м жал- 
дап, оларды жогары мектепке тусу 
сы нактары на дайындады. Bip 
заманда Ыбырай Алтынсарин баба- 
мыз “Кел, балалар, окылык” деп 
барша халыкка уран салса, айтып 
отырган киын кезенде университет

басшылары мен устаздары да осы 
i3riaiKTi icn жалгастыра бишь Нэти- 
жесш де ж ан-ж актагы ны н 6opi 
ыдырап, тарап, жабылып жатканда 
шанырагы онша кеп шайкалмаган, 
окушысын бауырына тартып, жур1- 
ciHeH жаньшмаган салалардын 6ipi 
осы жогары оку орындары болды. 
Университеттер тарихындагы осы 
курдел1 кезен эл1 дурыс айтьшган 
да, багасын алган да жок.

Токмухамед Сэлменулы осы 
кезенде озшщ шкерлшн, куш-кай- 
ратынын мол екешн таныта бшдг 
Ол 03i баскарган мьщнан артык 
устаздар, он мьщнан артык сту- 
денттер1 бар ужымды тек бурынгы 
дэрежесшде сактап калмай, егемен 
елдщ ескелен талабына сай ма- 
мандар дайындауга жумылдыруга 
ерекше купли салды. Жана лабора- 
ториялар кке косылды, жана оку 
багдарламалары, жана оку тех- 
нологиялары  енг1зшдК жана 
гимараттар бой кетерд1. “Менщ 
максатым — жогары сапалы opi 
жана турпаттагы, ягни жана ойлау 
каб ш еп  бар, бастамаш ыл ма- 
мандарды даярлауга багытталган 
жана технологиялар мен кешещн 
oflicTepi енпзу, жогары бипмнш 
инновациялык дамуын камтамасыз 
ету” , — деп отыратын ректор 
Садыков.

Осы м аксаты на сэйкес к -  
кимыл да жасай б uni. Бугш ол узак 
басшылык еткен Абай атындагы 
педагогика университет! ел1м1здеп 
жетекип оку орындарынын 6ipi 
емес, 6iperefti. Университет устаз- 
дарынын бай тэж1рибеа мен кеаби 
дайындыгынын жогары екенш  
есептеп, осы ужьгмнын. жана за- 
мандагы сапалы бш м берудеН ул- 
кен бетбурысы мен алатын орнын 
ескерш, 2003 жылы оган улттык 
университет мэртебеш 6epinai. 
"Алтын сапа”, “Еуропалык сапа” 
сыйлыктарын да осы университет 
ужымы алып жатыр. Элем универ- 
ситеттер1н1н ¥лы  Х артиясына 
Казакстаннан алгашкы кол койган- 
дардын 6ipi де осы университет 
ректоры болды. Шет елдердеп ен 
атакты 35 университеттермен де 
осы ужымнын байланысы ете 
тыгыз. “0 ткен  6ip-aK жылдын 
1шшде б1здщ галымдар мен устаз
дар Америка Курима Штаттарында, 
Францияда, Германияда, Чехияда, 
Жапонияда, Голландияда, Ундк 
станда болып, ондагы эрштестер1- 
мен тэж1рибе алмасты”, деп жазды 
жакында 6ip университет устазы. 
Университеттщ осындай жепепк- 
Tepi туралы эртурл1 мшбелерден 
Ьэм баспасезде айтылып жур. 
Дегенмен, ортамыздан мезгшс!з 
кеткен ректор Садыковтын жемшп 
енбепн корсету ушш оларды тагы 
6ip кайталауды жен кердж.

Осы азаматтын тагы 6ip i3riaiK 
iciH айта кетейж. Ол — 03i гылыми 
i3aeHicTepiH арнаган тарих гылы- 
мына гана емсе, кешеп киын кез- 
дерде жалпы академиялык когам- 
дык гьшымдарга деген камкорлыгы. 
Казакстанда тш, эдебиет, филосо

фия, зац, экономика, шыгыстану 
гылыми-зерттеу институтгары бар. 
Олардын ортак eciMi — когамдык 
гылымдар. Бурын олар Улттык 
академия курамында болды, ол та- 
раганнан кенш EiniM жэне гылым 
министрл1гшщ курамына бершд1. 
Заманында ел1м1здщ жаксысы мен 
жайсандары Салык Зиманов, 1смет 
Кенесбаев, Сактаган Бейпиев, Акай 
Нусшбеков, Манаш Козыбаев, 
Жабайхан Эбдшдин, Серж Кдоа- 
баев, Эбдуэли Кайдаров, Гожахмет 
Садвакасовтар, баска да дарынды 
галымдар жетекш1 болган когамдык 
гылымдардын 6i3flin руханияты- 
мызга коскан улеа ерекше. Тарих 
койнауына терен1рек уншш, дос- 
турл! ата зандарымызды элемге 
танытып, ой-санамызды зерделеп, 
т и т  дамытып, эдебиетш1зд1 еркен- 
детуге улкен енбек cinipin едь Bi3- 
дщ улттык болмысымыздын багы- 
тын аныктап, келбетш сомдап, 
казак еркениетшщ кекжиепн будан 
да бижке кетере беру уинн осы 
гылыми мекемелердш бугш де, 
ертен де кереп бар, олардын жан- 
жакты дамуы ymiH жагдай 
жасауымыз керек.

Егеменд1к алып, реформалар 
басталган кезде осы институттар- 
дьщ жагдайы киындап Kerri. Мем- 
лекет тарапынан белшетш каржы 
курт азайды, ал мемлекеттен баска 
осындай гылым салаларына мшдет- 
Ti турде кемекке келетш мекеме 
жок. Кай елд1 алсак та ондагы 
когамдык гылымдар тек мемлекет- 
п к  каржымен гылыми 1здешсгер 
жасайды. Олардын басын 6ipiKripe- 
тщ, гылыми 1зден1стерщ 6ip улттык 
муддеге тогыстыратын орталыктар 
бар. М ысалы, мына KepmiMi3 
Кытай елвде осындай рухани орта- 
лыкты Когамдык гылымдар ака- 
демиясы деп атайды.

Жогарыда айткан когамдык 
гылымдар ушш киын кезенде осы 
саладагы институттардын басын 
6ipiicripin, оларды ез камкорлыгына 
алган Абай атындагы улттык педа
гогикалык университеттщ ужымы 
болды, дэлфек айтсак университет 
ректоры Токмухамед Садыков бол
ды. Сонын баскаруымен осы 
гылымдардын ортак даму багдарла
малары жасалды, тики  кемек кер- 
сетщп, басшы мемлекеттж орган- 
дарда олардын муддес1 коргала 
бшд1. Когамдык гьшымдардын сол 
кездерде ыдырамай, катарын аман 
сактап калгандагы ректор Сады
ковтын ен б еп н  умытпауымыз 
керек.

Токан 19 жыл Алматыдагы 
университеттердщ ректорлар кене- 
ciHiH терагасы болды. Осы 6ip 
жауапты кызметтш mohi мен кы- 
рын 6ipey бшед1, 6ipey бшмейд1. 
Алматы — б1здщ барлык жетекш1 
университеттер шогырланган орта- 
лыгымыз. Ол жердеп озык тэж1ри- 
бе, кадр дайындаудагы жана техно
логиялар. утымды эд1стемелер, 
гылыми жаналыктар Кдзакстаннын 
баска ен1рлершдеп оку орында- 
рында кен1нен пайдаланылады. 
Алматыда университеттердщ к-ки- 
мылын 6ip-6ipiHe тыгыз байланые- 
тырып, инновациялык дэстур мен 
кадр дайындаудьщ озык ynnaepi- 
мен танысып, оны пайдалануга 
жагдай жасау — ректорлар кенеш- 
нщ жумысы. Токмухамед Садыков 
осы кенесп узак жылдар шебер 
баскара 6umi. Осы кенестщ отырыс- 
тарында эркашан 6iniM беру сала- 
сьщын утымды теориялык-колдан- 
балы мэселелер!, бшш мен кэ- 
ешкерлжтщ арасын тыгыз байла- 
ныстыратын такьфыптар талданып, 
шеш1мдерш тауып отырды. Нэтиже- 
сшде Алматыдагы, жалпы Казак- 
стандагы деп айтсак болады, жогары 
оку орындары ректорларыныц ара- 
сында белсенд1 тэж1рибе алмасу мэ- 
селелер1 жузеге асты. Осы кенесп 
баскарган Токанньщ бшш саласын
дагы улкен дайындыгын жэне юкер- 
Л1гш жогары мектеп устаздары тани 
бить Жогарыда айткандардын бэрш 
корыта Kenin, Токмухамед С эл
менулы Садыков ел1м1здеп шынайы 
бшш сардары десек, артык болмас.

Бшш саласында ол салган жол, 
ол калдырган 1здер бар. Оларды 
ескелен урпак жалгастырады.

Кенжегали САРАДИЕВ, 
академик.

http://www.egemen.kz

