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Шахмардан Есенович Есенов был 

талантливым самородком казахского 

народа, ученым и крупным  

государственным деятелем. 

Академик Г.Н. Щерба 

Годы президентства Есенова, вполне 

справедливо можно отнести к одному из 

плодотворных в деятельности Академии и 

ее ученых. В этот период были сделаны 

многие важные научные открытия, 

созданы новые институты, научные 

центры, творческие коллективы. Это был 

период, когда результаты труда и 

открытия ученых Казахстана отмечались 

многочисленными высокими наградами. 

Сагадиев К.А., академик 







Шахмардан Есенов - қазақ халқының 

ардақты ұлдарының бірі. Ол - туған халқына 

өз өмірінің жарқын кезеңдерін, күш-куатын 

арнаған аса көрнекті тұлға. 

Оның есімі елімізге талантты жер 

қойнауын барлаушы, аса ірі ғалым-геолог, 

геология қызметінің білгір 

ұйымдастырушысы, Қазақстанда 

академиялық ғылымдар дамуының ұйтқысы 

болған аса ірі ғалым және мемлекеттік 

қайраткер  ретінде етене таныс. 



Есенов Шахмардан Есенұлы 

1927-1994 
Ғалым-геолог, қоғамдық және мемлекеттік қайраткер, геология-минералогия 

ғылымдарының докторы (1970), профессор (1970), ҚазКСР ҒА академигі (1967) , 1960-1967 

жылдары республикадағы геологиялық қызметтің басшысы, ҚазКСР ҒА Қ.И. Сәтбаев атындағы 

Геология ғылымдары институтының директоры  (1967-1974).  КазКСР ҒА президенті (1967-

1974).   

Қ.И.Сәтбаев негізін қалаған  Жезқазған-Ұлытау кен белдеуінде жақсы геологиялық және 

ұйымдастырушылық мектептен өтті.  Қ.И. Сәтбаевтан республиканың бас геологы эстафетасын 

қабылдады. Оның бастамасы бойынша және оның басшылығымен бірнеше том болып 

басылған «Қазақстан  металлогениясы» кешендік бағдарлама аяқталды. Ол  республиканың 

геология ғылымы мен геология қызметінің дамуына үлкен үлес қосты.  Өңірлік 

металлогенияның теориялық негізін әзірледі,  металлогениялық  аудандастыруды жүзеге 

асырды, Жезқазған  ауданында мыс  пен  родусит – асбесті  іздеу  және барлау әдісін енгізді. 

Оның Успенск  кенді  белдеуі  бойынша  зерттеулері  маңызды.  Оңтүстік  Маңғыстаудың  

мұнайлы – газды өңірін анықтады. Осы зерттеулері үшін Лениндік сыйлықты ( 1966 ), Қазақ 

КСР Мемлекеттік  сыйлығын ( 1972 ), Ш.Ш. Уәлиханов атындағы сыйлықты алды.  Ол 150-дей 

ғылыми  жұмыстың, соның ішінде 11 монографияның авторы.  Екі рет Ленин орденімен 

марапатталған. 









Есенов Шахмардан Есенович 

1922-1994 
Ученый-геолог, общественный и государственный деятель, доктор геолого-

минералогических наук (1970), профессор (1970), академик АН КазССР (1967), 

руководитель геологической службы республики в 1960-1967 гг., директор 

Института геологических наук им. К.И. Сатпаева АН КазССР (1967-1974). 

Президент АН КазССР в 1967-1974 гг. 

Хорошую геологическую и организаторскую школу прошел в Жезказган – 

Улытауском рудном поясе, заложенную К.И. Сатпаевым.  От него принял эстафету 

Главного геолога республики. По его инициативе и под его руководством завершена 

комплексная программа «Металлогения Казахстана»,  изданная  в  нескольких  

томах.  Он внес большой вклад в развитие геологической науки и геологической 

службы республики. Разработал теоретические основы  региональной 

метаталлогении, осуществил  металлогеническое   районирование, внедрил методы 

поиска и разведки меди и родусит – асбеста в Жезказганском районе. Значительны 

его исследования по Успенскому рудному поясу. Выявил нефтегазоносную 

провинцию Южного Мангышлака. За эти исследования получил Ленинскую 

премию (1966), Госпремию КазССР (1972), премию им. Ш.Ч. Уалиханова (1970).  

Им опубликовано 150 научных  работ, в.т. числе 11 монографий. Он награжден 

двумя орденами Ленина. 








































