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ҒӘРЕЗСИЗЛИК
ЖЫЛЛАРЫНДА



Ислам Каримов

ВИ^об*

Ҳақыйқатында да, көзиниң нурын ҳэм жүрегиниң 
Тжылыўын, пүткил саналы өмирин жас эўладқа билим ҳэм 
тәрбия бериўге, оларды миллий жэне улыўма инсаниятлық 
қэдириятлар руўхында камалга келтириўге багышлаган, бир 
сөз бенен айтқанда, Ўатанымыздыц ертеңги күниниң ир- 
гесин қалап атырган сиз - әзизлердиң күнделикли бийбаҳа 
мийнетлериңиз алдында тәжим етсек, әлбетте, арзыйды.



- бштим, илим хәм дөретиўшилик мийнетти муқаддес ис, илаҳий қәбилет 
;тыятына жәмлеген халқымыз өткен әсирлер даўамында интеллектуаллық 

: -ідь көз жарып дүньяға келген жокары инсаный пазыйлет үлгисинде зерленген 
-клрарланбас үлкен шеберлик синдирилген ақыл-ой жемиси — мәнаўий мийрас, 
Уилык. тарийхый естеликлерди жаратып пүткил дүньяны тәсийин қалдырып 
з-стбаларымыздың даналық хәм ақыллылық пенен алып барған ислери дүнья 
_ :-:ынын раўажланыўына себин тийгизетуғын тийкар ўазыйпасын атқарды.

::-:нин тилсимлерин үйрениў аркалы елдиң тынышлығы хәм абаданлығын 
ейтуғын ашылыўлар, жаңа изленислер хәм шығармалар дөретиў илимли 
еь.ч баслы мақсетине айланды.

Бул сөз илаҳийден келди,
Келип көнлиме жай болды, 
Ишим-тысым бәри толды, 
Андын соң айтылған екен,

данышпан шайыр Бердақ пикирлегенинде ой елегинен өткерилип үлкен 
пилик негизине курылған мийнет — илаҳият, мәнаўият, тәбият хәм инсаният 
тььтығы пүтинлигинде жүзеге келгенлигин тәрийплейди. 
кыран Әмир Тсмур «Китап — 
ғэетиўшилик, жаратыўшылық 
хыллылықтың, илимий 
-ттыктын тийкары. Өмирди

тәрбияшы», Имам ал Бухарий 
илимнен баска жәрдемши жоқ 
агай» деп әўлацларға нәсият 
-лнда да үлкен ҳикмет, ийман 
-:им сәўлелениўин табады, 

\әм илимлилик ел-халық 
т- хызмет етиўи лазымлығын 

:•■: Заманынын озық ойлы
■?: дәўиринде-ақ кунлы мийнетлери, дөретпелери менен Ўатан ғәрезсизлигиниң 

•__тап үлгерген еди.
:-.е~тин ғәрезсизлиги ушын негиз болған мийраслар бүгинги күн ҳәм келешек 
: - да хызмет етери сөзсиз.

:?:лик раўажланыўда орны бар илим ошакдары жайласқан мәмлекетте ата- 
ғ::дын әжайып дәстүри даўам етип, бүгинги әўлад жаратыўшылық искерлигинде 
-•:тз Ғәрезсизликтин дәслепки күнлеринен баслап-ак, билимлендириў тараўына 
гтибар каратылды. Усы тийкарда «Билимлендириў ҳаккында»ғы нызам қабыл 

Кддтг.арды таярлаўдын мәмлекетлик миллий бағдарламасы» ислеп шығылды.
.ғдь: таярлаўдын мәмлекетлик миллий бағдарламасы — билимлендириўдин жаңа 

- ::етте бийғәрез пикирлеўши еркин инсанның кәлиплесиўине алып келеди», - 
д: -д И.А.Каримов атап өткениндей әмелге асырылып атырған реформалар «... ең

- ушын, онын пәраўан турмысы ушын хызмет» етеди.
гдин 60-жыллары илим хәм билимге болған қызығыўшылык тийкарында 

Республикасында көплеген тараўлар ушын зәрүр болған жоқары 
■ д •днигелер таярлап беретуғын окыў орнына болған мүтәжлик келип шықты. 
■*: •днаатландырыў мақсетинде заман талабына сай ис жүргизилди. Бундай 
— гнынын жүзеге келиўи ушын негиз болатуғын илимий потенциал, илимий 
-- ге.тер және материаллық-техникалық база мәселеси бағдарындағы жумыслар 
. • : -_“ •: түрде алып барылды хәм өзиниң унамлы шешимин тапты.

■ _ - длекетликуниверситети



Елимизде мугаллимшилик ҳақыйқатында да ҳүрметли кәсипке айланып 
атырганын, жасларымыз өз орнымды, өз бахтымды әнеусы кәсип 

арқалы табаман, деп шын жүректен умтылып атырганының дәлили.

Ислам Каримов

■ Елдин интеллектуаллык ресурсын нығайтыў хәм Каракалпакстан Республикасы халык 
хожалығынын жоқары мағлыўматлы қәнигелерге болған талабын толық қанаатландырыў 
мақсетинде 1976-жылдын 1-сентябринен баслап Қарақалпак мәмлекетлик педагогикалық 
институты базасында Қарақалпақ мәмлекетлик университети ашылды. Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети бурынғы муғаллимлер институтының таярлық бөлими (1934- 
жылы), муғаллимлер институты (1935-жылы), педагогикалык институт (1944-жылы) 
сыякды баскышларды басып өткен, өзинин бай тарийхына ийе болған республикамыздағы 
жетекши ҳәм ен ески жоқары оқыў орнының негизинде жаңа жокары окыў орны болып бой 
көтерди.

1990-жылға келип республикадағы бирден бир жоқары оқыў орны болған Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетинин педагогикалық факультетлери базасында хәзирги Әжинияз 
атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалык институты, сонынан Ташкент мәмлекетлик 
информапиялық технологиялар университети, Ташкент аграр университети хәм Ташкент 
педиатрия институтынын Нөкис филиаллары өз алдына бөлинип шыкты.

Ғәрезсизлик жыллары Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң 
илим, көркем өнер, әдебият ҳәм басқа да бағдарларда хакыйкый шынланыў дәўири 
болды. Бул жыллары республиканын социал-экономикасынын өсиўине байланыслы жаңа 
кәнигеликлер ашылып, олар сәйкес илимий педагог кадрлар менен толык тәмийинленди. 
Ҳәр жылы профессор-окытыўшылар халық аралык хәм республикадағы корлар тәрепинен 
шөлкемлестирилген танлаўлардын женимпазы болып, шет еллердиң жоқары оқыў орынлары 
ҳәм илимий орайларында кәнигелигин жетилистирип келмекте. Университет студент 
жаслары билим хәм илим бағдарында заман талабына сай қәдем таслап, мәмлекеттин жарқын 
келешегине тийкар салмакта. Қаракалпақ мәмлекетлик университети шөлкемлестирилген 
жыллары 8 факультетте 4830 студент окып, 258 профессор-окытыўшы оларға билим берген 
болса, ал оннан педагогикалық, педиатрия медицина институты хәм аграр университети 
ажыралып шыкканнан сон 
бүгинги күнге келип 7759 студент 
билим алып атыр, 581 профессор- 
оқытыўшы менен 283 косымша 
оқыў-техникалық хызметкерлер 
жумыс ислейди. Университеттин 
заманагөй түрде салынған бас 
бинасынан тысқары үлкен бес 
оқыў бинасы, мәлимлеме-ресурс 
орайы, студентлер сарайы, 
спорт комплексинин бинасы, 
студентлер турар үйлери хәм тағы 
басқа үскенеленген имаратлар 
студент хәм профессор-окытыўшылардын хызметинде.

Университет үлкен илимий потенциалға ийе болған профессор-оқытыўшылар жәмәәти 
тәрепинен дөретилген монографиялар, сабакдыкдар, оқыў қолланбалар менен илимий 
мақалалар илим хәм билимлендириўдин раўажланыўына унамлы тәсир етпекте.

Бул китап Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 20 жыллығы мүнәсибетине 
байланыслы баспаға таярланып, онда университет тарийхы, бүгини хаккында мағлыўматлар 
келтирилген, факультетлер. кафедралар, бөлимлер жетискенликлери хәм илимий- 
педагогикалык жәмәәт ағзалары туўралы сөз етиледи.

Китапка архив материаллары. ректорат, факультетлер, кафедралар, окыў хәм илимий 
бөлимлерден жыйналған мағлыўматлар, фотосүўретлер тийкарғы дерек болды.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети



злик дәўиринде мәмдекеттин экономикасы, мәденияты менен идиминин, 
. ында әдеўир табысдар қодға киргизидди. Бунда өзинин 35 жыддық тарийхына ийе 
.-.каяпак мәмдекетдик университетиниң тутқан орны гиреўди. Қарақалпақстанда 
77ИН ашылыўы халқымыздын өз ғәрезсизлигине ерисиў жолындағы үлкен табысы

тоеклан Республикасы Президенти И.А.Каримов «Өтмишти баҳаламаў, қәдирин билмеў, 
-- еглеўшилик халқымыздын, миллетимиздин тәбиятына жат», деп көрсеткениндей, 
- - жетискенликлерди кешеги күнге қарап баҳалаў тарийхый ҳәм мәнаўий 
г --.тарды кайта тиклеўге хызмет етеди. 1960-жылларға шекем Қарақалпақстанның 

: -ллығында пахташылық тийкарғы тараўды ийелеген болса, кейинги дәўирде оған 
аўыл хожалығынын жаңа тараўы болған салыгершилик хожалыклары дүзиле 

Кәнигелестирилген жаңа районлар ашылды. Нәтийжеде шийки зат өнимлерин 
. галрлаўшы санаат орынларын раўажландырыў зәрүрлиги келип шықты.
^глклтпакстанньщ Орта Азия энергетика тармағына косылыўы кала хәм районларды,; / 

\әм мәденият орынларын электр куўаты менен тәмийинлеў мүмкиншилигин берди.
72-Урал газ магистралы курылып, республика тәбийғый газ бенен толық тәмийинленди. 
■_-дакстан Республикасы хәм Хорезм ўәлаятынын халық хожалығын раўажландырыў 

■ іс байланыслы Қонырат-Бейнеўтемир жол қурылысы тамамланып, республикамыз 
: : пенен батысты тутастырыўшы дәрбентке айланды.
. 7 жыллары республиканын социал-экономикалык раўажланыў дәрежесинин 
пкшплери әдеўир жоқарылады. Соған қарамастан шешимин күтип турған машқалалар 
. •?л еди. Оларды табыслы шешиўде жергиликли кадрлардьщ хызмети оғада зәрүр 

окыў орнында билим 
еди, яғный университет 

шекем халык хожалығы 
хызмет етиўши жокары 

қәнигелердин көпшилиги

Л

оқыў орны болған 
институт тек жокары 
педагог кадрларды

'1-жылларға келип Қарақалпақстаннын халык хожалығынын ҳәр кыйлы тараўлары
- - ?:<ары билимли кәнигелерди таярлаў баслы мәселелердин бири болған еди. 1973-жылы 

Өзбекстан, Россия ҳәм аўқамлас 
республикалардын жокары окыў 
орынларына республикадан 1 175 
студент қабылланды. Ал, сол жылы 
Нөкис мәмлекетлик педагогикалык 
институтына 525 студент оқыўға 
кирип, жәми 4 800 ден аслам студент 
жоқары 
алатуғын 
ашылғанға 
тараўында 
билимли
Қарақалпақстаннан сырттағы окыў 
орынларында таярланды. Өйткени, 
сол дәўирде республикадағы бирден- 
бир жокары 
педагогикалық 
мағлыўматлы
таярлаўға бағдарланған еди.

7.. ' жанын экономикасы хәм мәдсниятынын тез раўажланыўы, хәр кыйлы саладағы
легге зәрүрликтин артыўы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинин ашылыўына 

. - -_-л7ты күшсйтги. Кдрақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын университетке 
.-7: 7:"; мәселеси 1958-жылы-ак жоқары хүкимет орынларынын алдына мәселе етип 

еди. Каракалпақстанда педагогикалық институт тийкарында университет ашыў
- г дәслеп XVI Қаракалпақстан областлық партия конференциясында (11-12- 
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Биз елимизди модернизациялаў, турмысымызды еле де еркинлестириў арк,алы дүньядагы 
I раўажланган мәмлекетлер қатарына кириўди өз алдымызга уллы мақсет етип қойган екен- 

'Ж биз, тәлим-тәрбия саласындагы ислерди ҳеш босаңлатпастан жаца ҳәм жоқары басқышқа 
көтериўди ўақыттыц өзи талап етпекте.

Ислам Каримов 

январь, 1958-жыл) сол дәўирдеги педагогикалық институттын ректоры, академик С.Камалов 
тәрепинен көтерилген еди.

1966-1967-жыллардан баслап Кдракалпакстан хүкимети басшылары педагогикалык институт 
базасында университет шөлкемлестириў исине белсене киристи. Нәтийжеде 1974-жылы 26- 
февральда Орайлык Комитеттиң «Нөкис мәмлекетлик университетин ашыў хаккында»ғы 
карарынын шығарылыўына ерисилди. Бул қарарға тийкарланып, 1974-жыл бурынғы аўкам 
Министрлер Кеңесиниң карары, 1974-жылы 7-майда Жокары хәм орта арнаўлы оқыў 
орынлары Министрлигинин буйрығы, 1974-жыл 21-майда Өзбекстан Ҳүкиметинин карары 
жәрияланды. Сондай-ак, 1974-жылы 14-июньде Карақалпакстан Ҳүкимети басшылары кол 
койған жокарыдағы көрсетпелерге тийкарланған 9 пункттен ибарат «Нөкис мәмлекетлик 
университетин шөлкемлестириў хаккында»ғы карары кабылланды. Бул карарда жана жоқары 
окыў орнынын унамлы шөлксмлсстирилиўине муўапык шараяттын дүзилиўине бағдар 
берилген. Бириншиден, университет ашыў мәселесинде республика хүкиметинин басшылык 
етиўи хәм белгиленген илажлардың орынланыўы; екиншиден, педагогикалық институт 
ректоратына үш ай ишинде Өзбекстан Жоқары хәм орта арнаўлы билим министрлигине 
жанадан ашылатуғын кәнигеликлерди көрсетиў, илимий-педагогикалык кадрлар менен 
тәмийинлеў ҳәм университеттин материаллык-техникалык базасын беккемлеў бойынша 
тийисли усыныслар жасаўды жүклеў; үшиншиден, 1976-жылдан баслап университеттин 
келешекте раўажланыў жобасын ислеп шығыў; төртиншиден, республикадағы тийисли 
министрликлердин талапнамасы тийкарында жана кәнигеликлерди ашыў жобасын белгилеў; 
бесиншиден, студентлер ушын каракалпак тилинде зәрүр окыў-методикалык колланбалар 
таярлаў, оларды педагогикалык институт ректоратына хәм Өзбекстан Илимлер Академиясынын 
Қаракалпакстан филиалына жүклеў; алтыншыдан, университет студентлери ушын сабаклық 
хәм окыў қолланбаларды өз ўақтында таярлаў, бул ўазыйпаларды республикалык баспасөз 
хәм китап саўдасы мәкемелерине жүклеў; жетиншиден, университет имараты қурылысынын 
комплекси жойбарын таярлаўды ректорат хәм №166-трестке бекитиў; сегизиншиден, 
профессор-окытыўшылар ушын 1975-жылдан баслап 44 квартиралы турақ жай ажыратыў 
ўазыйпасын Нөкис қалалык аткарыў комитетине тапсырыў; тоғызыншыдан, сырттан 
шақырылған профессор-окытыўшыларды турақ жай менен тәмийинлеў ўазыйпалары 
көрсетилди.

Белгиленген тапсырмаларды орынлаў жолында сөз бенен истин бирлиги қатан талап 
етилди. Тийисли шөлкемлер менен мәкемелерге көрсетпелер берилди.

Университет ашылғанға шекемги режелестирилген жумысларды әмелге асырыўда 
республика басшысы, Қарақалпак мәмлекетлик педагогикалык институтынын ректоры, 
профессор Тәжен Изимбетов хәм баска да жуўаплы хызметкерлер оғада үлкен белсендилик 
көрсетги. Қызғын басланған университет бинасынын курылыс ислери сегиз айда питкерилип, 
ашылыў күнине жана заманагөй үлгидеги зәўлим жай, үлкен имарат пайдаланыўға 
тапсырылды.

Университетгин ашылыўы пүткил республикамыз тарийхында, онын мәденият, илим хәм 
билимлендириў саласында уллы ўакыя болды. Жанадан шөлкемлестирилген университетке 
академик Чаржаў Абдиров ректор етип тайынланды.

Ғәрезсизликке ерискен жыллардан баслап университет жокары кәнигелерди таярлаў 
ислерин жетилдириў жумысларына айрыкша итибар каратылды. Қарақалпакстан 
Республикасы Жокарғы Кенеси Президиумынын 1992-жыл 25-январьдағы 274-санлы карары 
менен Нөкис мәмлекетлик университетине Бердак атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университети атамасы берилди.

Ғәрезсизликтиң дәслепки жылларынан баслап 2005-жылға шекем профессор Қуўанышбай 
Өтениязов университет ректоры лаўазымында иследи. 2005-жылдан баслап профессор Азат 
Матчанов ректор лаўазымында ислеп атыр. Ҳәзирги ўакытта мәнаўият ҳәм мәрипат ислери 
бойынша доцент Б.Матмуратов. окыў ислери бойынша доцент М.Ибрагимов, илимий ислер
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тәрбиялаўда мениң ең жақын пикирлесим, жәрдемшим ҳзм сүйениишм. |

Ислам Каримов :
I

бойынша профсссор М.Тагаев, каржы хәм экономика ислери бойынша доцент Ж.Алданазаров, 
академиялык лицей хәм кәсип өнер колледжлери менен бирге ислесиў бойынша профессор ( 
К.Оразымбетовлар университет проректоры лаўазымында ислеп атыр. | (

Университет республикада ғана емес, ал пүткил Өзбекстан көлеминде илим, . ( 
билимлендириў хәм халык хожалығына бағдарланған жокары билимли қәнигелер ( 
жетилистириў орайларынын бирине айланды. Университет ашылғаннан кейинги дәўирде < ( 
38 илим докторы ҳәм профессорлар, 200 ден аслам илим кандидатлары ҳәм доцентлер өсип . 
жетилисти. мЯ

Өткен 20 жыл даўамында университетте бир неше мын жокары мағлыўматлы қәнигелер 
таярланды. Бүгинги күни кадрлар таярлаўдын көп баскышлы системасын әмелге асырыў нәзерде & 
тутылып, бакалавр бойынша 42, магистратура бойынша 23 кәнигеликте маман қәнигелерди 
таярлаў бойынша жумыслар алып барылмакга. Бакалавриатта 7505, магистратурада 254 жас
билим алмакта. Университетте 6 қәнигелик бойынша стажер-излениўшилик (аспирантура) 
хәм 2 кәнигелик бойынша үлкен илимий излениўшилик (докторантура) ислеп тур. Стажер 
излениўшиликте 21, үлкен илимий излениўшиликте 1 адам оқып атыр. Университеттин 12
факультети хәм 1 бөлиминде (магистратура) тәлим-тәрбия жумыслары заман талапларына 
сай алып барылып атыр. Я

2011-2012-окыў жылынан баслап университетте кәсиплик тәлим (бағдарлар бойынша);
музыкалык тәлим; миллий идея, руўхыйлық тийкарлары хәм хукықый тәлим; физикалык 
мәденият; филология ҳәм тиллерди үйрениў; карақалпак тили; өзбек тили; рус тили; инглис 
тили; немис тили; казак тили; түркмен тили; аўдарма теориясы ҳәм практикасы (инглис ҳәм 
каракалпак тили); тарийх (мәмлекетлер ҳәм аймақлар бойынша); философия; математика; 5&М|
әмелийматематикахәм информатика; биология (түрлер бойынша); физика; химия; география; 
журналистика (хызмет түрлери бойынша); экономика (тармаклар хәм тараўлар бойынша); 

киши бизнес хәм жеке исбилерменликти шөлкемлестириў (тармакдар 
бойынша); фпнанс; бухгалтериялык есап хәм аудит (тармақлар 

бойынша): юриспруденпия (хызмет түрлери бойынша); 
элекгр энергетикасы (тармаклар хәм бағдарлар бойынша);
электротехника. электромеханика ҳәм электротехнология 

гармаклар боиынша); геодезия, картография ҳәм кадастр 
| тармаклар бойынша); химиялықтехнология; женил санаат 
өнимлери конструкниясы хәм технологиясы (тармақлар 
бойынша); нефт хәм нефтгазди қайта ислеўтехнологиясы; 
архитектура; имаратлар хәм иншаатлар курылысы 
(түрлер бойынша); кала курылысы хәм хожалығы; 
инженерлик коммуникациялар курылысы ҳәм монтаж 
(түрлер бойынша); автомобил жоллары хәм аэродромлар; 
экология ҳәм коршаған орталыкты корғаў (тармаклар 
бойынша) бакалавр бағдары, физикалық мәденият; 
әдебияттаныў (қарақалпақ әдебияты); лингвистика 
(тиллер бойынша): қарақалпақ тили; инглис тили; 
Өзбекстан тарийхы; археология; журналистика (хызмет 

түрлери бойынша); экономика (тармаклар хәм тараўлар 
бойынша); мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў (тараўлар 
бойынша); биология (илим бағдары); конденсацияланған 

орталыкдар физикасы ҳәм материалтаныў; химия (илим бағдарлары бойынша); география 
(үйрениў объектлери бойынша); математика (бағдарлар бойынша); әмелий математика 
ҳәм информациялык технологиялар; экология (тармакдар бойынша) магистратура бағдары 
бойынша қәнигелер таярланбақта. Университеттиц 40 кафедрасында оқыў хәм илим-изертлеў 
жумыслары алып барылады. Бул кафедраларда 718 профессор-оқытыўшы жумыс ислеп атыр. 
Оқыў процесин жүргизиўте республиканын белгили илимпазлары, ири мәкемелер менен
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алымларын, илимли, зыялыларды ҳүрметлеўи керек, оларды жоқары 
дәрежеге көтериўи керек.

Ислам Каримов

өндирис кәрханаларынын басшылары кеннен тартылған.
Университет бай материаллық-техникалык базаға ийе. Алты орында оқыў имараты болып, 

ҳәр бир студент ушын 6 м2 окыў майданы сәйкес келеди. 902 орынлык 3 студентлер турар 
жайы, 600 орынлық мәденият сарайы, спорт сарайы, үскенеленген жазғы стадион, спорт 
заллар, киши типография тәлим-тәрбия, оқыў хәм илимий ислердин сапалы жүргизилиўи 
ушын хызмет етпекте.

Университет ашылған жыллары 48 кабинет, 86 лаборатория, 2 лингофон кабинети болған 
болса, бүгинги күнге келип, кабинетлер саны 62 ге, улыўмалык лаборатория (кабинети) 
227 ге, ғалаба лекция тынлаўға арналған, хәзирги заман талапларында үскенеленген 79 
аудитория болып, онда лекция пәнлери бойынша сабакдар алып барылады. 2000-жылға 
келип университет 624 компьютерлик жумыс орнына ийе болды. Ҳәзир окытыў ислерин 
жүргизиў ушын 26 компьютер класы хызмет етеди.

Студентлердин билимин кадағалаў көп баскышлы рейтинг системасында алып барылады. 
Ҳәр оқыў жылында студентлер мәмлекетлик стипендианты, «Нихол» сыйлығының лауреаты, 
спорт ойынлары менен танлаўлардын женимпазлары болмақта.

П рофессор-оқытыўшылар ҳәм студент жаслардын күннин ўақыялары ҳәм жаналыкларынан 
хабардар болыўы және журналист кадрлар таярлаўда шеберлик устаханасы ўазыйпасын 
аткарыў мақсетинде «Қарақалпак университети» газетасы шығарылмақта. «Бердақ атындағы 
Қаракалпақ мәмлекетлик университетиниц хабаршысы» журналы шөлкемлестирилип, 
илимниц раўажланыўына хызмет етпекте.

Илимий-педагогикалық хызмети даўамында жетискенликлерге ерискен тәжирийбели 
профессор оқытыўшылар хәм зийрек студент жаслардьщ үлгили ислери мәмлекетимиз 
тәрепинен ҳәр жылы мүнәсип баҳаланбақта. Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 
20 жыллығы карсаңында бурын жәмәәтимизде ислеген, ҳәзирги ўақытта Олий Мажлис 
Нызамшылык Палатасынын депутаты П.Реймов «Дослық» ордени, университетгиң 
мәнаўият ҳәм мәрипат ислери бойынша проректоры доцент Б.Матмуратов Қарақалпакстан 
Республикасына мийнети синген жаслар устазы ҳәм «Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигине 
20 жыл» естелик нышаны, Улыўма физика кафедрасыньщ баслығы профессор Б.Абдикамалов, 
бизнес ҳәм басқарыў факультетинин деканы доцент Т.Ситмуратов, Рус филологиясы 
кафедрасыньщ баслығы профессор Л.Б.Хван, Мәлимлеме ресурс орайыньщ баслығы 
Қ.Наўрызбаева ҳәм Инглис тили тәлим бағдарыньщ 4-курс студенти М.Жумамуратовалар 
«Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигине 20 жыл» естелик нышаны, «Камолот» жаслар 
жәмийетлик ҳәрекети басланғыш шөлкеминиң баслығы Қ.Юсупов, юридика факультетинин 
доценти Р.Маткурбановлар «Өзбекстан белгиси» көкирек нышаны менен сыйлыкланды.

Университеттин жигирма жыл ишинде ерискен табысларын биз шын мәнисинде 
Ғәрезсизлик дәўиринин жемиси, зийнети деп билемиз. Илимий-педагогикалык жәмәәтимиз 
алдағы ўақытлары да уллы ҳәм қәдирдан Ўатаннын келешеги ушын пидайы хызмет ететуғын 
жокары мағлыўматлы маман қәнигелерди таярлаў дәстүрин даўам еттиреди.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Марат НУРМУХАМЕДОВ 
(1930-1986)

Чаржаў АБДИРОВ 
(1933-1997)

Медицина илимлериниң докторы, академик, КаРа8алпа8стан 
Республикасына мийнети сиңген илим гайраткери.

1933-жылы КаРаөзек районында туўылган. 1955-жылы 
Ташкент медицина институтын тамамлаган. 1961-жылы 
кандидатлық, 1972-жылы болса «Факторы иммунобиологической 
реактивности, эпидемиологии и методы боръбы с лепрой» деген 
темада докторлық диссертация жақчады. Ол мийнет жолын 
1961-жылы ӨзИА Қарақалпақстан бөлиминен баслады. Соң 1964- 
жылдан 1969-жылга шекем Өзбекстан тери кеселликлери илимий 
изертлеў институты Карақалііақстан филиалының директоры, 
1969-жы.ідан Карақалнақстан Денсаўлықты сақлаў министри, 
1976-1985-жыліары Нокис мәмлекетлик университетиниц биринши 
ректоры лаўазымында иследи.
хабаршы агзасы, 1989-жылы ҳақыйқый агзасы болды.1979-жылы ӨзИА *

1985-жылы Өзбекстан Илимлер Академиясы Карақалпақстан бөлими Тәбийий илимлер 
комплекси институтының директоры. 1985-1987-жылы дерматология ҳәм венерология 
илим изертлеў институтының директоры. 1990-жылы Клиникалық ҳәм эксперименталлық 
медицина илим изертлеў институтының директоры болды.

Ч.А.Абдиров 1995-жылы Олий Мажлистиң Экология бойынша Комитет баслыгы. Ал 1996- 
жылы ӨзИА Карақалпақстан бөліс.ш Президиумы баслыгы болып иследи.

Ч.А.Абдиров 100 ден аслам илимий мийнетлер. соның ишинде 8 монография жәриялады.

Филология илимлериниң докторы, академик, Өзбекстан ҳэм 
Карақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим гайраткери. 
Карақалпақстаннан шыккан биринши академик.

Ол 1930-жылы 6-январьда Төрткүл қаласында туўылган. 1950- 
жылы Каракалпақ мәміекетлик пединститутын тамамлады. 1953- 
жылы «Карақалпақ эдебиятының раўажланыўына рус әдебиятының 
тәсири» деген темада кандидатлық диссертация жақлады.

1953-1959-жыллары ӨзИА Карақалпақстан филиалы комплексли 
илим-изертлеў институтында үлкен илимий хызметкер, бөлим 
баслыгы, институт директорының орынбасары, Карақалпақстан 
Жазыўшылар аўқамында консулътант, Жазыўшылар аўқамыныц 
баслыгы, «Әмиўдәръя» журналының бас редакторы лаўазымында 
хызмет атқарды. 1959-жылдан ӨзИА Карақалпақстан филиалы

баслыгы. 1961-жылы областлық партия комитетиниң секретары болып сайланды. 1965- 
жылы «Карақалпақ прозасының раўажланыў жоллары» деген темада докторлық диссертация 
жақлады. 1966-жылы ӨзИАның хабаршы агзасы болып сайланды ҳәм Академияда тарийх, тил 
билими ҳәм эдебияттаныў бойынша бөлимди басқарды. 1974-жылы академик атагын алды, 
Тил ҳэм әдебият институтыныц директоры лаўазымында иследи. Көп узамай Академияның 
вице-президенти болып сайланды. 1979-жылдан ӨзИА академик-секретары болып ислейди. 
1985-86-жыллары Нөкис мәмлекетлик университетиниң ректоры болып иследи. Оның илимий 
мийнетлери өзбек, қарақалпақ, орыс, венгер, инглис, түрк тиллеринде жэрияланды.

Бомбей (1969), Мадрас (1969), Болония (1972), Галле (1973), Багдат (1975), Стамбул (1979) 
қалаларында жәмийетлик илимлер, эдебият мәселелери бойынша баянатлар жасады. Бир неше 
мэрте Карақалпақстаи ҳәм Өзбекстан Республикасы Жоқаргы Кеңеслерине депутат болып 
сайланды. Бердақ атындагы Карақалпақстан ҳәм Беруний атындагы Өзбекстан мәмлекетлик 
сыйлықлардың лауреаты.

Бир қанша монографиялардың ҳэм эдебият машқалаларына байланыслы 300 ден аслам 
илимий мақалалардың авторы.
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Камал МӘМБЕТОВ 
(1940-2001)

Қарақалпақстан халық жазыўшысы, Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген илим гайраткери, Бердақ атындагы 
мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, филология илимлериниц докторы, 
нрофессор.

1940-жылы 14-майда Кегейли районында туўылды. Ҳәзирги 
Улыгбек атындагы Өзбекстан Миллий университетиниң 
журналистика бөлимине оқыўга түседи. Оқыўды табыслы 
ниткерип, Қарақалпақ мәмлекетлик педагогика институтының 
«Туўысқанхалықларәдебияты»кафедрасынааспирантсыпатындақабыл 
алынды. «XIX әсирдеги қарақалпақ эдебиятында Шыгыс классиклери 

дгстүрлери» ден аталган темада кандидатлық диссертациясын табыслы жақлады. Буннан
соң Камал Мәмбетов Өзбекстан ҳүжжетли филъмлер студиясының Қарақалпақстан 
филиалының директоры, Қарақалпақстан Министрлер Кеңеси жанындагы телевидение 
ҳэм радио комитети баслыгының орынбасары, университеттиц Қарақалпақ әдебияты 
кафедрасының баслыгы, филология факулътетиниң деканы, Нөкис мәмлекетликуниверситети 
ректоры (1986-1988-жыллары), Қарақалпақстан Республикасы Жоқаргы Кеңесиниң комитет 
баслыгы, 1996-жылдан өмириниң ақырына шекем Ҳәзирги заман қарақалпақ эдебияты ҳәм 
әдебият теориясы кафедрасыныц баслыгы лаўазымында иследи ҳәм өз багдары бойынша 
илимий мектеп жаратты.

Әдебият пәни бойынша жоқары оқыў орынлары ҳэм орта мектеплерге арналган 
багдарламалар ҳәм сабақлықларды баспадан шыгарды.

Халық исенимине ерискен жэмиййетлик искер сыпатында да көзге түсти. Еки мэрте 
Қарақалпақстан Республикасы Жоқары Кеңесиниң депутаты болып сайланды.

Қуўанышбай ӨТЕНИЯЗОВ
(1941-2010)

Химия илимлериниц докторы, профессор, Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген илим гайраткери.

Кууанышбай Өтениязов 1941-жылы 7-мартта Қанлыкөл 
эайонында туўылды. 1957-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
чедагогикалық институтының тэбияттаныў факулътетине оқыўга 
түсти. Оқыў агласы болганы себепли 1960-жылы оқыўын ТашМУ дың 
кимия факулътетинде даўамлап, соңынан М. В. Ломоносов атындагы 
Москва мәмлекетлик университетин питкерген.

1965-жылы Қарақалпақмэмлекетлик педагогикалық институтында 
оқытыўшы, 1967-68-жыллары институт комсомол комшпетиниң хаткери, соңынан 

Д педагогикалық институттыц бирлескен кәсиплик аўқамы Президиумының баслыгы болып 
иследи. Қ.Өтениязов 1968-жылдан Москва мәмлекетлик университетине аспирантурага 

| жиберилди. 1973-жылы кандидатлық диссертациясын қоргады. 1977-жылы ол химия 
кафедрасының баслыгы болды. 1986-87-жыллары факулътет деканы, 1988-жылдан баслап 
Нөкис мәмлекетлик университети ректоры ўазыйпасын атқарыўшы, ал 1989-жылдан 

| университет ректоры лаўазымында иследи. Қ.Өтениязовқа 1991-жылы профессор атагы 
Ч* берилди. 1998-жылы доктор.іық диссертациясын қоргады. Өзиниң илимий мектебине ийе 

; болган оның төрт шәкирти кандидатлық диссертациясын өз ўақтында қоргаўга миясар 
болды. Оның бир қанша монографиялары ҳәм оқыў қолланбалары баспадан шықты.
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Азат МАТЧАНОВ
(1952)

1992-жылы Президент И.Каримов басшылыгындагы Өзбекстан Республикасыныц 
мәмлекетилик делегациясы қурамында Сауд Арабстанында болды. Тәжирийбе алмасыў, 
университетте тәлим-тәрбия ислериниц дәрежесин жоқарылатыў маселелери менен Түркия, 
АҚШ, Израилъ, Англия оқыў орынлары менен илимий изертлеў орайларында болын қайтгггы. 
Бул өз нәўбетинде университеттиц сырт еллерде танылыўына, халықаралық абыройыныц 
өсиўине алыгт келди.

Қ.Өтениязов 1977-1985-жыллары Нөкис қалалық кецеси депутаты, 1999-жылы 
Қарақалпақстан Республикасы Жоқаргы Кецесиниц депутаты болып сайланды. Англияныц 
Кембридж қаласында баспадан шыққан "20 әсирдеги 2000 көрнекли илимпазлар" китабында 
ол ҳаққында толық биографиялық маглыўматлар келтирилген. 1986-жылы оган "Ҳүрмет 
белгиси" ордени берилди. Соныц менен бирге, "Өзбекстан Республикасы Жоқары мектеби 
пидайысы" нышаны менен сыйлықланды. Ҳәр қыйлы тараўлардагы жемисли мийнетлери ушын 
1983-жылы Пүткил Аўқамлық "Билим" жәмийетиниц «Тепериш жумысы ушын» белгисин, 
1992-жылы "Мустақиллик"естелик нышанын алыўга миясар болды.

Биология илимлериниц докторы, нрофессор.
1952-жылы Хожели районында туўылды. 1977-жылы Нөкис 

мәмлекетлик университетин тамамлады. 1977-1979-жыллары 
университетте стажёр-излениўши, 1979-1983-жыллары Россия 
Итимлер Академиясы физиология институтыныц аспиранты, 
1983-1987-жыллары Нөкис мәмлекетлик университетинде 

I зоология кафедрасынын оқытыўшысы, 1987-1989-жыллары химия- 
шяюлогпя факхльтети декан орынбасары, 1989-1991-жыллары 
иРоссия Ишмлер академиясы физиология институтыныц илимий 

1991-1994-жыллары Россия Илимлер академиясъг 
докторанты, 1994-1996-жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик 

утверстеяишт Адам хам ҳайўанлар анатомиясы, физиологиясы кафедрасында доцент, 
1996-1999-жлшары окыў ■сзфн бойынша проректор, 1999-2001-жыллары руўхыйлық 
ҳзш агхцяяыўшылық исжри боіыяша проректоры. Ал 2001-2005-жыллар аралыгъигда болса 
ӘяОтав атындагы Нокис мәмлекетлик иедагогикалық институтыныц ректоры, 2004- 
2009-жляллары Қарақалпақстан Республикасы Жоқаргы Кецесиниц депутаты, 2005-жъглдан 
'л:ла>: БерОак атыноагы Қарақалнақ мәмлекетлик универсигтгетиниц ректоръг лаўазымында 
ислеп келмекте.

А.Магггчановгггъгц 100 ден аслам илимий мийнети, 5 сабагргыгъг басггадан шықтъг. Ол 
3 асгшрантгггыц илимий жумысына басшылъгқ етггги ҳәм бир докгггорлық жумысгггыц 
консулъгггангггъг болдъг. Канада, Туркия, Голландия ҳәм Австрия мәмлекетлерине илимий 
саггарларга бардъг.

2006-жылъг Россия ректорлары Аўқамыныц VIII съездине қатнасты. Жоқары ҳәм орта 
арнаўлы бгпимлендириў министрлигиниц Президенггг стипендиясына губшетли студенгплерди 
бакалавр багдарынан гггацлап усыныў комиссиясыныц агзасъг. «Өзбекстан Илимлер Академиясы 
Қараггрлггақстан бөлгшиниц хабаршысы» журналыныц редколлегия агзасы, «Бердақ атындагы 
Қарақалггақ мәмлекетлик университетиниц хабаршысъг» журналыныц бас редакторы.

Ол жоқары ҳәм орта арнаўлъг билимлендириў ҳәм Өзбекстан халық билимлендириў агласы. 
«Билимлендириў қәўендери» көкирек белгиси ҳәм «Дослъгқ» ордени менен сыйлықланды.
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Сабыр КАМАЛОВ 
(1924-2009)

Тарийх илимлериниц докторы, профессор, академик, Өзбекстан 
ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына мийнети сиңген илим 
гайраткери.

1924-жылы Қараөзек районында туўылган. Екинши дүнъя 
жүзилик урыс қатнасыўшысы. 1949-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик педагогикалық институтының тарийх факулътетин 
тамамлаган. 1953-жылы кандидатлық, 1969-жылы докторлық 
диссертациясын жақлады. 1957-1961-жыллары Қарақалпақ 
педагогикалық институтының ректоры, 1961-1996-жыллары 
ӨзИА Қарақалпақстан бөлими Президиумы баслыгы. 1961-1965-

жыллары Қарақалпақстан «Билим» жәмийетиниң баслыгы, 1961-жылдан 1996-жылга 
шекем Өзбекстан Илимлер Академиясы Қарақалпақстан Бөлиминиң «Хабаршысы» илимий 
журналының бас редакторы, ал 1996-жылдан баслап, бас редактордың орынбасары болып 
иследи, 1994-жылы С.ККамаловтыц тиккелей қатнасыўында ӨзИА Қарақалпақстан бөлими 
Тарийх, археология ҳэм этнография институты жанында тарийх илимлеринен кандидатлық 
диссертацияларды қабыллаў ҳзм жақлаў бойынша Қәнигелестирилген Кеңес ашылып, сол 
жылдан баслап усы Кецеске басшылық етти.

С.К.Камалов еки рет «Мийнет Қызыл Байрақ» (1961,1971), биринши дәрежели 
«Ўатандарлық Урыс» (1985) ордени, «Жаўынгерлик хызметлери ушын» (1965) медалы менен 
сыйлықланды. Еки рет Өзбекстан Жоқаргы Кеңесиниң «Ҳүрмет Жарлыгы» берилди. 1994- 
жылы «Жасорат» ҳәм «Шухрат» медаллары менен сыйлықланган. 1995-жылы халық аралық 
Нъю-Иорк академиясының ҳақыйқый агзасы болды. 2002-жылда илим ҳәм техника тараўы 
бойынша Қарақалпақстан Республикасының Бердақ атындагы мәмлекетлик сыйлыгыныц 
лауреаты. 2003-жылы «Ел журт ҳүрмети» ордени менен сыйлықланды.

Турсынбай ЕЩАНОВ 
(1940-2004)

Медицина илимлериниц докторы, профессор, академик, 
Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына мийнети сицген 
илим гайраткери.

1940-жылы Кегейли районында туўылган. 1965-жылы 
Самарқанд мәмлекетлик медициналық институтын тамамлаган. 
1970-жылы Москва қаласында кандидатлық диссертациясын 
қоргады. 1971-жылы Қарақалпақстан Денсаўлықты сақлаў 

| Министрлигиниң бас терапевти ҳәм емлеў бөлиминиң баслыгы, 
11984-жылы докторлық диссертациясын жақлады. 1972- 
| 1985-жыллары дерматология ҳәм венерология илим-изертлеў 

■ институтының Қарақалпақстан филиалын басқарды. 1985-жылы 
Нөкис медициналықучилищиесиниц директоры. 1990-жылдан 1997- 

жылга шекем Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министри. Буннан соц 
өмириниң ақырына шекем ӨзИА Қарақалпақстан бөлими Президиумы баслыгы лаўазымында 

? иследи.
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Абатбай ДӘЎЛЕТОВ 
(1942-жыл)

Филология илимлериниң докторы, профессор, академик, 
Қарақалнақстан Республикасына мийнети сицген илим гайраткери.

1942-жылы 20-сентябрде Кегейли районында туўылды. 1964- 
жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын 
тамамлады. 1972-жылы Санкт-Петербург университетинде 
«Ҳәзирги қарақалнақ эдебий тилиниң вокализми (эксперименталь- 
фонетикалық изертлеў)» темасында кандидатлық, 1994-жылы 
Қазақстан Илимлер Академиясының Тил билими институтында 
«Ҳэзирги қарақалпақ эдебий тилиниң сеслик дүзилиси» 
темасында докторлық диссертацияларын жақлады. 1991-жылы 
профессор илимий атагын алды. 1995-жылы Өзбекстан Илимлер 

Академиясының академиги болып сайланды.
Ол «Вокализм Каракалпакского языка», «Карақалнақ тилинде сингармонизм», «Ҳэзирги 

қарақалпақ эдебий тилиниң сеслик дүзилиси» атлы монографиялардың, жоқары оқыў 
орынларына арналган «Ҳэзирги қарақалпақ тили. Фонетика», «Тил билимине кириспе», Ф, 
«Ҳэзирги қарақалпақ тили. Морфология», «Ҳәзирги қарақалпақ тили. Синтаксис», «Қарақалпақ 
тил билиминиң тарийхы», «Тил билими тийкарлары», «Қарақалпақ тил билими», «Ҳәзирги 
қарақалпақ тилиниң фонетикасынан практикум» сабақлық ҳэм оқыў қолланбаларыныц 
авторы. Авторлар жэмәәти менен бирликте оның академиялық лицейлердиң 1,2,3-курслары 
ҳәм кэсин өнер колледжлери ушын, 5,7,10-қарақалпақ класслары ушын, оқыў басқа тиллерде 
алын барылатугын 5,6,7,8-класслар ушын «Қарақалпақ тили» сабақзықлары баспадан 
шықты. Оның басшылыгында он аспирант илим кандидаты, бир адам илим докторы илимий 
оэре желерин алды Ол хниверситет жанындагы қарақалпақ тилиҳәм әдебиятынан докторлық 
дисгерташіялар жаклас бойынша қэнигелестирилген кеңес агзасы, сондай-ақ, лингвистика 
бойынша кандидатлық ҳәм докторлық диссертациялар талқыланатугын илимий семинардың 
баслыгы хызметин атқармақта. А.Дәўлетов 50 жылга шамалас ўақыттан берли усы оқыў 
орнында мийнет етип келмекте. Соннан 11 жыл факультет деканы, 20 жылдан аслам гл 
кафедра баслыгы лауазымыноа иследи. Ол ҳэзирги күнде қарақалпақ тил билими кафедрасын

Амин бахиев
(1937)

Биология илимлериниң докторы, профессор, академик, 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим гайраткери.

1937-жылы 12-майда Кегейли районында туўылды. 1961-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлады. 
1961 -1964-жыллары Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы 
Қарақалнақстан бөлими ботаника секторы киши илимий хызметкери, 
1964-1967-жыллары Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы 
Қарақалпақстан бөлими аспиранты, 1968-1972-жыллары Өзбекстан 
Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими 
ботаника секпгорының үлкен илимийхызметкери, 1972-1983-жыллары 
Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан 
бөлими ботаника секторы баслыгы, 1983-1984-жыллар Өзбекстан 
Реснубликасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими ботаника 
багының директоры, 1974-1990-жыллар Өзбекстан Республикасы 

Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими Президиуми баслыгы орынбасары, 1990-1994- 
жыллары Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан болими Медицина 
илимлер бирлескен институтының директоры, 1994-жылдын бүгинги күнге шекем Өзбекстан 
Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалнақстан бөлими Биоэкология институты директоры 
лаўазымында ислеп келмекте.

1975-жыл Өзбекстан Жоқаргы Кеңес Ҳүрмет жарлыгы, 1985-жылы Мийнет ветераны, 1996- 
жыл Бердақ атындагы мэмлекетлик сыйлықтың лауреаты.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Жуманазар БАЗАРБАЕВ
(1933)

Философия илимлериниң докторы, профессор, академик, 
Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына мийнети сицген 
илим гайраткери.

1933-жылы Мойнақ районында туўылган. 1955-жылы 
Қарақалпақмәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаган. 
1964-жылы кандидатлық, 1973-жылы докторлық диссертациясын 
жақлаган. 1990-2001-жыллары Нөкис мәмлекетлик педагогикалық 
институтыныцректоры, 2001-жылданусы институттыц Миллий 
идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими кафедрасыныц 
баслыгы.

ӨзИА Қарақалпақстан бөлими тарийх ҳәм археология
институтында кандидатлық диссертациялар бойынша Қәнигелестирилген Кецеси агзасы.
Оныц басшылыгында 7 аспирант кандидатлық диссертация жақлады.

ЗООденаслам илимиймийнетлерҳәммақалалардыцавторы, Бердақатындагымәмлекетлик 
сыйлықтыц лауреаты.

Ол «Тафаккур», ӨзИА Қарақалпақстан бөлими «Хабаршы», НМПИдыц “Жамийет ҳәм 
турмыс ”, “Сәният ” ҳәм «Билим булагы» журналларыныц редколлегия агзасы.

Хуснитдин ХАМИДОВ
(1935)

Филология илимлериниц докторы, профессор, академик.
1935-жылы Шымбай районында туўылган. 1953-1955- 

жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик мугаллимлер институтыныц 
рус тили ҳәм әдебияты факулътетиниц студенти, 1955-1959- 
жыллары Шымбай районында мектеп мугаллими, 1960-жылы 
Қарақалпақстан баспасы редакторы, 1960-1967-жыллары ӨзИА 
Қарақалпақстан бөлими илмий хызметкери, 1964-1965-жыллары 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтында араб тили 
оқытыўшысы болган. 1967-1971-жыллары ӨзИА Қарақалпақстан 
бөлими қолжазбалар секторында үлкен илмий хызметкер, 1971- 

1983-жыллары ӨзИА Қарақалпақстан филиали қолжазбалар секторы баслыгы, 1983-1986- 
жыллары ӨзИА Қарақалпақстан бөлими Тил ҳәм әдебият институтыныц бөлим баслыгы, 
1986-1989-жыллары ӨзИА Қарақалпақстан бөлими Тил ҳәм әдебият институтыныц үлкен 
илимий хызметкери, 1990-1995-жыллары Бердақ атындагы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университети араб филологиясы кафедрасыныц баслыгы, 1999-2002-жыллары Қарақалпақстан 
Республикасы Министрлер Кецеси Дин ислери бойынша ўәкил, 2003-жылдан баслап Бердақ 
атындагы Қарақалпақмәмлекетликуниверситети қасындагы қарақалпақ тили ҳәм әдебияты 
бойынша докторлық диссертация жақланатугын Қәнигелестирилген Кецес баслыгы, 2006- 
жылдан ҳәзирги күнге шекем Бердақ атындагы Қарақалпақ мәмлекетлик университети 
түркий филологиясы кафедрасында профессор лаўазымында ислеп келмекте. «Шуҳрат» 
медалы менен сыйлықланган.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Тәжен ИЗИМБЕТОВ
(1931-2007)

Философия илимлериниң кандидаты, профессор, Өзбекстан 
Республикасынамийнетисицгенхалықбилимлендириўхызметкери 
хэм Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим I 
гайраткери.

1931-жылы 1-апрелъде Шымбай районының Мынжыр 
аўылында дүнъяга келди. 1951-жылы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалың институтының тарийх факулътетин айрықша 
диплом менен тамамлап, усы институтта оқытыўшы болып 
мийнет жолын баслады.

1962-жылыМосква ңаласында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 1961-1962-жыллары Т.Изимбетов Нөкис мәмлекетлик 

‘.едагогикалық институтының проректоры лаўазымында иследи. Ал, кейин философия 
■ афедрасын шөлкемлестирип, оның биринши баслыгы лаўазымына сайланды.

Т.Изимбетов 1966-жылы педагогикалық институттың ректоры лаўазымына 
тайынланды ҳэм бул лаўазымда 10 жыл иследи. 1976-жылы университеттиң оқыў ислери 
бойынша проректоры етип тайынланды.

Бир неше монографиялар менен оқыў-методикалық қоланбаларды баспадан шыгарды, 
үш жүзден аслам мақалалар жәриялады. 1982-жылы Т.Изимбетов кафедра баслыгы 
лаўазымына откерилди. 1989-жылы М.В.Ломоносов атындагы Москва мәмлекетлик 
университети Илимий Кеңесиниң усынысы тийкарында профессор илимий атагы берилди. 
Соңгы жыллары Т.Изимбетов К. Убайдуллаев атындагы республикалықхалық билимлендириў 
хызметкерлериницқәнигелигинжетилистириўҳәмқайтатаярлаўинститутындаоқытыўшы Л 
болып иследи.

Тәжен Изимбетов елимиздиң жәмийетлик турмысына да белсене қатнасты. Ол үш 
рет Карақалпақстан Республикасы Жоқаргы Кеңесиниң депутаты болды. Өзбекстан 
Республикасының Конституциялық бақлаў комитетиниң агзасы болып сайланды. «Ҳүрмет 
белгиси» ордени, «Мийнетте айрықшалыгы ушын» медалы менен сыйлықланган.

Алғазы БЕКБАСОВ 
(1923-1993)

Педагогика илимлериниң кандидаты, доцент, Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген илим гайраткери.

1948-жылы Қарақалпақ мэмлекетлик пединститутының 
тарийх қэнигелигин тамамлаган. 1940-1943-жыллары Мойнақ 
районында мугаллим, мектеп директоры болып ислеген. 1943- 
1946-жыллары Мойнақ районлық ХББ баслыгы, районлық партия 
комитетинде үгит-нэсият бөлими баслыгы болып иследи. 
1953-1956-жыллары Ташкент мәмлекетлик педагогикалық 
институтында аспирантурада оқыды. 1956-жылы педагогика 
илимлериниң кандидаты илимий дэрежесин, соң доцент илимий 
атагын алды. 1957-жылы ҚҚМПИда оқытыўшы, соң педагогика

кафедрасы баслыгы жумысларын атқарды. 1976-1985-жыллар аралыгындауниверситеттиң 
илимий ислери бойынша нроректоры болын иследи. «Мийнетте айрықшалыгы» медалы менен 
сыйлықланды.

Ол бир неше монографиялар ҳәм илимий мақалалардың авторы. Көп жыллар даўамында 
оқыўшы жасларга билим бериў ҳәм тэрбиялаўдыц психологиялық тийкарлары бойынша 
изертлеўлер жүргизген. Сол илимий изертлеўлериниц нәтийжеси бойынша халық аралықҳэм 
нүткил аўқамлық психологиялық симпозиумларда ҳәм илимий теориялық конференцияларда 
баянатлар иследи.
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Хайдар БАБАЖАНОВ
(1935-1993)

Экономика илимлериниң докторы, профессор.
1978-1982-жыллары Нокис мәмлекетлик университети 

■ сиясий экономика кафедрасы доценти, 1982-1985-жыллары 
\ Нөкис мәмлекетлик университети сиясий экономика 

кафедрасы баслыгы, 1985-1987-жыллары Нөкис мәмлекетлик 
университетиниң оқыў ислери бойынша проректоры. 1987-1989- 
жыллары Нокис мәмлекетлик университетиниң илимий ислери 
бойынша проректоры, 1989-1990-жыллары Нокис мәмлекетлик 
университетиниң аўыл хожалыгы экономикасы факулътети 
деканы. 1990-199З-жыллары Нөкис мәмлекетлик университети 
сиясий экономика кафедрасының баслыгы лаўазымында жумыс
иследи.

Жамурат ҚУТЛЫМУРАТОВ
(1922-2000)

Физика-математика илимлериниң кандидаты, профессор. 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим 
гайраткери, Өзбекстан Республикасына мийнети сиңген халық 
билимлендириў хызметкери.

1922-жылы Кегейли районында туўылган. 1951-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогика институтының физика- 
математика факулътетин табыслы тамамлады ҳәм сол 
ўақыттан баслап педагогикалық институтта, соңынан 
университетте оқытыўшылық хызметинде иследи. Жамурат 
Кутлымуратов жоқаргы мектеп тараўында 42 жыл ислеген 
дәўиринде 5 жыл кафедра баслыгы (1964-1969), 17 жыл физика 
математика ҳәм математика факулътети деканы (1957-1963, 

1972-1985), 5 жыл сырттан оқыў бөлиминиң проректоры (1952-1955, 1984-1986), 4 жыл 
(1968-1972) Қарақалпақстанда биринши іиөлкемлестирилген бирлескен есаплаў орайының 
директоры лаўазымында жемисли мийнет етти.

Юрий КУЛАКОВ
(1936)

Доцент. Өзбекстан Республикасына мийнети сиңген дене- 
тәрбия хэм спорт хызметкери, Қарақалпақстан Республикасы- 
на мийнети сиңген мэденият хызметкери.

1966-1978-жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық 
институтының дене тәрбиясы факулътети деканы, 1978- 
1979-жыллары Нөкис мәмлекетлик университети спорт 
кафедрасыныц баслыгы. 1979-1981-жыллары Қарақалпақстан 
Республикасы Министрлер Кеңеси жанындагы Дене тәрбиясы қәм 
спорт ислери бойынша комитет баслыгы, 1983-1986-жыллары 
тәрбия ислери бойынша проректоры, 1991-1992-жыллары'ЦИі

Нөкис мэмлекетлик университетиниң тәрбия ислери бойынша проректоры, 1992-2007- 
жыллары Қарақалпақ мэмлекетлик университети спорт пәнлери кафедрасының баслыгы, 
2007-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университети спорт пэнлери кафедрасының 
доценти лаўазымларында ислеп келмекте.

Қарақадпақ мәмлекетлик университети



Жолдас МАТМУРАТОВ
(1934-1992)

Нурмухаммед ПИРИМБЕТОВ 
(1945)

1945-жылы 25-апрелъде Кегейли районында туўылган. 1969- 
жылы Карақалнақ мәмлекетлик недагогикалық институтын 
тамамлаган. Мийнет жолын 1969-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институтыныц математика кафедрасында 
мугаллимшиликтен баслады. 1969-1971-жыллар аралыгында 
Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясына қараслы 
Кибернетика институты стажёр-излениўшиси, 1971-1974- 
жылларда усы институттың аспирантура бөлиминде оқыды. 
1974-1976-жыллары усы институттың илимий хызметкери, 
1976-1979-жыллары Нөкис мәмлекетлик университети есаплаў 
математикасы кафедрасының оқытыўшысы, 1979-1982- 

жыллары есаплаў математикасы кафедрасыныц ага оқытыўшысы, 1982-1985-жыллары 
университеттиң оқыў ҳәм тәрбия ислери бойынша проректоры болып иследи. 1985-1990- 
жыллары есаплаў математикасы кафедрасыныц ага оқытыўшысы, 1990-1995-жыллары 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындагы зийрек балалар мектеп интернатының 
директоры, 1995-1998-жылларда әмелий математика ҳәм информатика кафедрасының 
доценти, 1998-жылдан ҳәзирги ўақытқа шекем «Нөкис балық» ЖШЖ қоспа кәрханасы 
директоры лаўазымында ислеп атыр. 20 дан аслам илимий ҳәм методикалық жумыслары 
баспадан шықты.

институтына оқытыўшы болып жумысқа

«Қарақалпақстан Республикасынъщ
ресурсларынын өзгешилиги» деген темада

Өзбекстан Республикасына мийнети сицген мугаллим, 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим 
гайраткери.

1934-жылы Коңырат районында туўылды. 1956-жылы Орта 
Азия мәмлекетлик университетин питкерип, Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалық 
алынды.

1963-жылы
агроклиматлық
кандидатлық диссертациясын табыслы қоргап шықты. 1963- 
1967-жыллары Нөкисмәміекетликпедагогикалықинститутының 

география кафедрасының ага оқытыўшысы, 1967-жылдан баслап кафедра доценти болды. 
1963-1976-жыллары аралыгында усы институттың география кафедрасының баслыгы 
болып иследи. 1976-1985-жыллараралыгындаНөкисмәмлекет.іикуниверситетиниңсырттан 
оқыў бөлими бойынша проректоры болып иследи. 1985-жылдан өмириниң ақырына дейин 
физикалық география кафедрасына басшылық етти.

Ол тәрепинен жазылган қолланба, сабақіық ҳәм монографиялар тараў қәнигелериниц 
күнделикли пайдаланатугын китапларына айланды. Соның менен бирге, ол республикалық 
Билим жәмийетинин «Жер ҳаққындагы илим» илимий-методикалық секциясын басқарды.

Өзбекстанның география жәмийети Президиумының агзасы, оныц бир неше съездлерине 
делегат болып қатнасты.

Ж.Матмуратовтың республикамыздың илимин, билимлендириў системасын ҳәм 
мәдениятын раўажландырыўга қосқан салмақлы үлеси жоқары баҳаланды. Оган жемисли 
илимий ҳэм илимий-педагогикалық хызметлери ушын 1990-жылы профессор илимий атагы 
берилди.

Көп жыллық изертлеўлери нәтийжесинде 50 ге жақын илимий мийнетлери баспадан 
жәрияланды. Ж.Матмуратов Өзбекстан энкциклопедиясының К,арақалпақстан бойынша 
материаллары авторларынан бири.
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Аманбай ОТАРОВ 
(1939)

Физика-математика илимлериниц кандидаты, профессор. 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим 
гайраткери.

1963-жылы Қарақалпақ мэмлекетлик педагогикалық
институтын «математика ҳәм сызыў» қәнигелиги бойынша 
табыслы тамамлады. Ол 1963-1966-жыллары усы институттың 
улыўма математика кафедрасында оқытыўшы, 1966-1972- 
жыллары Киев университетиниц кибернетика факулътетиниц 
«Есаплаў математикасы» кафедрасында илимий изертлеўши ҳәм 
сол жерде аспирантурада оқыды. Аспирантураны тамалаганнан 
соң 1972-1974-жыллары ӨзИА ның Қарақалпақстан филиалының 
тэбийий пәнлер Комплексли институтында киши илимий 

хызметкер лаўазымында жумыс иследи. 1974-жылы Киев университетиниң кибернетика 
факулътетиниң қэнигелестирилген илимий кеңесиниң мэжилисинде есаплаў математикасы 
бойынша кандидатлық диссертациясын жақлап, Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық 
институтының улыўма математика кафедрасында дәслеп ага оқытыўшы, соңынан 
доцент, ал 1976-жылы Нөкис мәмлекетлик университетинде «Есаплаў математикасы» 
кафедрасы шөлкемлестирилип, ол 1976-1987, 1992-2000-жыллары усы кафедраныц баслыгы 
лаўазымында жумыс иследи. А. Отаровқа 1983-жылы доцент, ал 1992-жылы «Есаплаў 
математикасы» кафедрасы бойынша профессор илимий атақлары берилди. Ол 1989-1997- 
жыллары университеттиң илимий ислери бойынша проректоры, экономика ҳәм математика 
факулътетлериниң деканы лаўазымларында жумыс иследи.

А. Отаров жәмийетлик басламада университеттиң есаплаў орайының директоры, ишки 
қадагалаў бойынша шөлкемлестириў методикалық комиссияның баслыгы, университеттиң 
профессор-оқытыўшыларын сайлаўҳэм қайта сайлаў бойынша тацлаў комиссиясыныц агзасы, 
физика-математика илимлери бойынша проблемалық-координациялық кеңес баслыгының 
орынбасары болды.

Жаңабай НАРЫМБЕТОВ 
(1937-2003)

Филология илимлериниңкандидаты, профессор. Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген илим гайраткери ҳэм мәденият 
хызметкери, Бердақ атындагы мәмлекетлик сыйлықтың 
лауреаты.

1937-жылы 15-апрелъде Кегейли районында туўылды. 1956- 
жылы Нөкис аўыл хожалық техникумын питкерип, 1962-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтының рус тили 
ҳәм әдебияты факулътетин тамамлады. Усы билим дәргайында 
оқытъгўшы, көп узамай, Өзбекстан Республикасы Илимлер 
академиясының Қарақалпақстан филиалының Н.Дәўқараев 

атындагы Тарийх, тил ҳәм әдебият инситутына жумысқа өтеди. 1966-1969-жыллары СССР 
Илимлер академиясына қараслы А.М.Горъкий атындагы Жержүзилик әдебият институтында 
аспирантурада оқыды. 1970-жылы «Қарақалпақ романы: жанрдың қәлиплесиўи ҳәм 
раўажланыўы» деген темада кандидатлық диссертациясын табыслы жақлады. Жер 
жүзилик әдебият институты тәрепинен баспага таярланган «Көп миллетли совет әдебияты 
тарийхы»ның VI томындагы (М.,Наука. 1972), «Урыстанкейингидәўмрдегигшрақалпақәдебггяты» 
бөлимиЖ. Нарымбетов тәретгнен жазылды.

Нөкисмәмлекетликуниверситетинде 1985-1986, 1988-1989-жыллары аралыгында сыртқы 
бөлим бойынша проректор лаўазымында иследи.

Қарақалпақ мәмлекетлик университетт



Теңел СИТМУРАТОВ
(1955)

Экономика илимлериниң кандидаты, доцент.
1977-1978-жыллары Нөкис мәмлекетлик университети 

экономика кафедрасында оқыпгыўшы. 1978-1991-жыллары 
бухгалтерия есабы кафедрасында оқытыўшы, 1991-1992-жыллары 
бухгалтерия есабы хожалық хызмети ҳәм аудит теориясы 
кафедрасъгныц доценти, 1992-1994-жыллары бухгалтерия есабы 
кафедрасының баслыгы, 1994-1996-жыллары Сыртқы ҳәм кешки 
оқъгў бөлими ггроректоры, 1996-1999-жыллар Экономика ҳәм 
исбилерменлик ислери бойынша проректор, 1995-2000-жылы 
бухгалтерия есабы ҳәм аудиггг кафедрасыныц баслыгы, 1999- 
2001-жыллары экономика факулътетиниц деканы, 2001-2005- 
жыллары финанс факулътетиниң деканы, 2005-2008-жыллары

жмчерия есабы ҳәм аудиггг кафедрасының баслыгы, 2008-жылдан баслагг бизнес ҳәм 
факулътетиниц деканы лаўазымында ислегг келмекте.Өзбекстан Республикасы 

~ : . лзлигиниц 20 жыллық көкирек нышанлары менен сыйлықланды.
Қанатбай ИСМАЙЛОВ 

(1959)

Физика-математика илимлериниц докторы, профессор.
і 988-жылы «Влияние внешних воздействий на характеристики 

:.-:.:-.но-ггролетных диодов» деген гггемада кандидатлық, 
і - 95-жылы «Силъногголевые и радиационные эффекты в 
.: г. «? идгаллиевых приборныхструктурах» деген темада докторлық 
•_ ертация жақлаган. 200 ден аслам илимий-методикалық

..ларъг болып, соннан 1 оқыулық, 11 методикалық қолланба,
: -эграфия, 4 авторлық гуўалық. 1995-1997-жыллары илимий 

..::р бойынша проректор, 1997-1998-жыллары руухыйлық
агартыушылық ислери бойынша проректор, 1998-1999- 

гкыілары ӨзИА Қарақалпақстан бөлими Тәбият илимлериниц
- ::екси институтының директоры, 1999-2000-жыллары Қарақалпақстан
~.. х бликасы Жоқаргы Қецеси Комитети баслыгы, 2000-2002-жыллары Қарақалпақстан 
-.. хб.іикасы Министрлер Кеңеси баслыгының орынбасары , 2002-2005-жыллары Қарақалпақ 

мекетлик университетиниц оқыў ислери бойынша проректоры, 2005-жъгл 14-декабръден 
':..:ап физика факулътети деканы лаўазымында ислеп атыр.

Махсуд ИБРАГИМОВ
(1947)

Аўыл хожалық илимлериниц докгпоры, ггрофессор. 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим 
гайраткери.

1989-1994-жыллары сыртқы бөлим бойынша проректор, 
1994-1995-жыллары ТашМАУ Нөкис филиалы директоры, 1995- 
жъглы факулъгггет деканъг, 1995-2000-жыллары Қарақалггақстан 
Республикасы Тәбиятгггы қоргаў бойынша мәмлекетлик 
комитетиниң баслыгы, 1996-2004-жыллары Қарақалггақстан
Республикасы Жоқаргъг Кеңеси деггутаты, 2000-2004-жыллары

:..:рақалггақсггган Ресггубликасы Жоқаргъг Кеңесиниң илим, билимлендириў, мәденият,
: : :>.аллық раўажланыў ҳәм жаслар менен ислесиў мәселелери бойынша Комитет баслыгы, : : 

2 --2011 -жылларъг Нөкис агро-экономика кәсигг өнер колледжи директоры, 2010-жылдан
.. ап Өзбексггган Журналистлер дөрегггиўшилик аўқамъг агзасъг, 2011-жылдан баслагг

: -ерситеттиң биология ҳәм аўылхожалыгы тийкарлары кафедрасъг ггрофессоры.
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Жубатқан САҒЫНДИКОВ 
(1948)

Философия илимлериниц кандидаты, доцент. Қарацалпақстан 
Республикасына мийнети сицген халық билимлендириў 
хызметкери.

1948-жылы Қоцырат районында туўылган. 1973-жылы 
Ташкент мәмлекетлик университетин тамамлаган. Қарақалпақ 
мэмлекетлик педагогикалъщ институтында мийнет жолын 
баслаган. 1980-1987-жыллары Нөкис мәмлекетлик университети 
философия кафедрасы оқытыўшысы болып иследи.

1985-жылы И.М.Муминов атындагы философия ҳәм ҳуқъщ 
институтында кандидатлық диссертациясын жақлады. 1987- 
1990-жыллары Нөкис мәмлекетлик университети философия

кафедрасы, философия тарийхы кафедрасы үлкен оқытыўшысы, 1991-1992-жыллары усы 
кафедрада доцент болып иследи.

1992-1995-жылларда университеттиц тэрбия ислери бойынша проректоры, 1995-1996- 
жыллары руўхыйлъщ ҳәм агартыўшылъщ ислери бойынша 1-проректоры лаўазымында 
иследи. 1996-жылдан 2002-жылга шекем университеттиц проректоры ҳәм Өзбекстанда 
демократиялъщ жәмийет қурыў теориясы ҳәм әмелияты кафедрасы баслыгы, 2003-2006- 
жыллары Нөкис мәмлекетлик педагогикалъщ институтында миллий гәрезсизлик идеясы, 
ҳуқық ҳэм руўхыйлъщ тийкарлары кафедрасы доценти ҳәм соныц менен бирге институттыц 
«Илим ҳәм жәмийет» журналыныц бас редакторы болып иследи.

2006-жыл 26-августтан 2008-жыл июлъ айына шекем институттыц жәмийетлик 
нәнлер кафедрасы баслыгы, 2008-жылы сентябръ айынан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик 
университети миллий идея, мәнәўият тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими кафедрасы доценти 
лаўазымында ислеп атыр.

Илимий жумыслары бойынша 3 монография, 4 брошюра, 18 илимий мақалалар 
жәриялады.

2001-жыл 18-июлъде «Өзбекстан гәрезсизлигиниц 10 жыллыгы» естелик нышаны менен 
сыйлықланды.

Шамурат ХУДАЙБЕРГЕНОВ
(1948-ж)

1948-жылы Нөкис қаласында туўылган. 1971-жылы Ташкент 
аўыл хожалыгы ирригация ҳәм механизация институтын 
тамамлаган.

1971 -197'3-жыллары Нөкис 2-санлы қурылыс басқармасында 
механик, 1973-1975-жыллары Қарақалпақ суў қурылыс трестиниц 
мийнет ҳәм айлық бөлими инженери, 1975-1977-жыллары 
Қарақалпақ суў қурылыс трестиниц режелестириў бөлими 
баслыгы орынбасары, 1977-1978-жыллары Қарақалпақ суў қурылыс 
трестиниц оқыў комбинатыныц үлкен механиги, 1978-1979-

жыллары Қарақалпақ суў қурылыс трестиниц бас инженери, 1979-1994-жыллары Қарақалпақ 
қурылыс өндирисин механизацияластырыў комплексиниц хызметкери, 1995-1996-жыллары 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети бас инженери, 1996-1998-жыллары Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети хожалық бөлими баслыгы, 1998-2002-жыллары Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети экономика ҳәм исбилерменлик мэселелери бойынша проректоры, 
2002-2006-жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик университети экономика ҳэм исбилерменлик 
хызмети бойынша проректоры, 2006-2008-жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик университети 
экономика ҳәм қаржы ислери бойынша проректоры, 2008-жылдан ҳәзирги ўақытқа шекем 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети бас механиги лаўазымында ислеп келмекте.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Бахтияр АБДИКАМАЛОВ
(1951)

Физика-математика илимлериниң кандидаты, профессор. 
Қаракалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим 
гайраткери.

1951-жылы 20-февралъ күни Шымбай қаласында зыялылар 
шаңарагында туўылды. 1971-жылы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалық институтын тамамлады. 1978-жылы Россия 
Илимлер Академиясының Қатты денелер физикасы институтының 
аспирантурасын питкерди ҳәм кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 1991-жылы улыўма физика кафедрасы профессоры 
илимий атагын алды. Ол көп жыллар даўамында Қарақалпақстан 
Республикасындагы жоқары ҳәм орта арнаўлы билим бериў 
системасын раўажландырыўга өзиниң салмақлы үлесин қосты.

1978-жылдың ақырынан баслап Б.Абдикамалов Нөкис мәмлекетлик университетиниң 
рентген нурлары менен металлар физикасы кафедрасының ассистенти, 1981-жылдан 
кафедра баслыгы, 1988-жылы физика факулътети деканы болып сайланды. Ол 1989-жылдан 
университеттиң оқыў ислери бойынша проректоры болып тастыйықланды. 1996-1999- 
жыллары Қарақалпақстан Республикасы Жоқаргы Кеңесиниң комитети баслыгы, 2005-2008- 
жыллары Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесшшң орта арнаўлы, кдсиплик 
билимлендириў басқармасы баслыгы лаўазымында жумыс иследи. Б.Абдикамалов 2002-жылга 
шекем оқыў ислери бойынша проректор, информациялық технологиялар бойынша проректор, 
буннан кейинги жыллары физика факулътетиниң деканы, физика-техника факулътетиниң 
деканы, техника факулътети деканы лаўазымларында иследи. 2008-жылдан Қарақалпақ 
мдмлекетлик университетиниң улыўма физика кафедрасын басқармақта.

Ол 60 тан аслам илимий ҳдм илимий-методикалық мақалалар, китаплар баспадан 
шыгарды (37 илимий мақала, 1 патент, 6 китап ҳд.м басқалар). Оның жеке басламасы менен 
ҳдм оның тиккелей қатнасыўында электрон микроскопиясы, рентген дифрактометриясы, 
рентгенструктуралық анализ лабораториялары шөлкемлестирилди. Бул лабораторияларда 
ҳгр қыйлы кристаллық материаллардагы структуралық айланыслар процесслери үйренилди.

1995-жылы Қарақалпақстан Республикасы Жоқаргы Кеңесиниң «Ҳүрмет жарлыгы», 
«Меҳнат шуҳрати» ордени, Өзбекстан Республикасы Ғдрезсизлигиниң 1, 5, 10 ҳдм 20 жыллық 
естелик нышанлары менен сыйлықланды.

Нийетбай УТЕЎЛИЕВ
(1953) Л \

Физика-математілка илимлериниң докторы, профессор. *
1953-жылы Қоңырат районында туўылган. 1977-жылы

Ташкент мэмлекетлик университети математика факулътетин 
тамамлаган. 1977-1978-жыллары Қарақалпақстан Республикасы 
статистика басқармасы инженер-программисти, 1978-1982- -
жыл.іары Нокіісмэмлекетликуниве/іситети Еі ан.іаі математнкасы '
кафегірисы оқытыўтысы. /982-1984-жыл.іары Киев млм.іскет.пік 
унішерситети стажер н ілеііііі-иіііси. 1984-198~-жыллары Киев II / /' .
мдмлекетлик университети аспиранты, 1988-жылы Нөкис ■ ■/ /
мәмлекетликуниверситети есаплаў орайы инженер-программисти, 
1988-1991-жылларда Нөкис мәмлекетлик университети Есаплаў математикасы 
кафедрасының оқытыўшысы, 1991-1992-жылларда Нөкис мәмлекетлик университети 
Есаплаў математикасы кафедрасының доценти. 1992-1995-жылларда Киев мәмлекетлик 
университети докторанты, 1995-1996-жылларда Қарақалпақ мдмлекетлик университети 
Есаплаўматематикасы кафедрасы доценти, 1996-1997-жылларда Қарақалпақмәмлекетлик 
университети математика факулътети деканы. 1997-2002-жылларда Қарақалпақ 
мэмлекетлик университети илимий ислер бойынша проректоры, 2002-2005-жылларда 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети илимий ислер ҳәм ахборот технологиялар бойынша 
проректор болып иследи. 2005-2011-жылларда Ташкент информациялық технологиялары 
университети Нөкис филиалының директоры, 2011-жылдан баслап бүгинги күнге шекем 
Информатика ҳәм информациялық технологиялар кафедрасы профессоры лаўазымында ислеп 
атыр.
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Балташ ГАИПОВ
(1952)

Аўылхожалық илимлериниц кандидаты, доцент.
1952-жылы туўылды. 1975-жылы Қарақалпақ мэмлекетлик 

педогогикалық институтын тамамлаган. 1984-жылы Кубань 
аўыл хожалық институты жанындагы қәнигелестирилген Илимий 
Кецесте «Изучения доз минеральных и микроудобрений под рис 
на лугово-черноземовидных почвах» темасында кандидатлық 
диссертациясын қоргады.

1983-жылы Дийханшылық кафедрасы ассистенти, 1990-жылы 
Агрономия кафедрасы доценти, 1991-жылы Агрохимия ҳәм топырақтаныў кафедрасы 
баслыгы, 1993-жылы сырттан оқыў бөлиминиц деканы, 1995-жылы аўыл хожалық 
хызметкерлериниц қәнигелигин жетилистириў факулътети деканы, 1998-жылы Маркетинг 
бөлими баслыгы, 2005-жылы академиялық лицей ҳэм кәсип өнер колледжи менен ислесиў 
бойынша проректоры, 2008-жылдан баслап Тәбияттаныў факулътети деканы лаўазымында 
ислеп келмекте.

Ол 58 илимий методикалық жумыстыц, соныц ишинде 6 илимий методикалық қолланба 
ҳәм 1 монографияныц авторы.

Марат МЫРЗАНОВ 
(1961-ж)

1961-жылы Нөкис қаласында туўылган. 1984-жылы Ташкент 
политехника институтын тамамтаган. 1985-1986-жыллары 
«Қарақалпақгаз» кәрханасы инженери, 1987-1992-жыллары 
«Өзавтоқурылыс»кәрханасыисбасқарыўшысы. 1987-2001-жыллары 
«Ыссылық газмонтаж» кзрханасы директоры, 2001-2006-жыллары 
Әжинияз атындагы НМПИ экономика ислери бойынша проректор, 
2006-2008-жыллары Бердақ атындагы Қарақалпақ мзмлекетлик 
университети эксплуатация техника хожалыгы бөлими баслыгы, 
2006-2011-жыллары университеттиц экономика ҳзм қаржы ислери 
бойынша проректор лаўазымында иследи.

Хайрулла УБАЙДУЛЛАЕВ
(1954)

Экономика илимлериниц докторы, профессор. Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сицген экономист.

1954-жылы 25-майда Тахтакөпир районында туўылды. 1976- 
жылы Ташкент мәмлекетлик университетин тамамлады. 1991- 
жылы «Эффективностъ исполъзования производственныхресурсов 
в рисоводческих хозяйствах Республики Каракалпакстан и пути ее 
повышения» деген темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 
1992-1997-жыллары Экономика ҳэм менеджмент кафедрасы 
баслыгы, 1997-2007-жыллары Бизнес мектеби директоры, 2005- 

жылы «Моделирование использование производственных ресурсов и пути ее повышение в 
условия приаралъя» деген темада докторлық диссертация жақлады. 2007-2010-жыллары 
илимий ислер бойынша проректор, 2010-жылдан баслап экономика кафедрасы баслыгы.

60 тан аслам илимий мақала ҳэм тезислери, 4 монография, 2 оқыў қолланба, 3 методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 2011-жыл 22-февралдан баслап Экономика кафедрасыныц 
баслыгы лаўазымында ислеп атыр.
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Батыр МАТМУРАТОВ 
(1960)

Юридика илимлериниц кандидаты, доцент.
1960-жылы 10-октябръде Нөкис қаласында туўылды. 1982- 

жылы Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлады. 1989-жылы 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 45 тен аслам илимий мақала 
ҳәм тезислери, 2 сабақлықты өзбек тилинен қарақалпақ тилине 
аўдарды, 1 оқыў қолланба, 2 методикалық қолланбасы баспадан 
шықты. 1993-1996-жыллары юридика факулътети, 1996-2001- 
жыллары юридика-тарийх факулътети деканы, 2001-жылдан баслап 
руўхыйлықҳәм әдеп-икрамлылық тәрбия ислери бойынша I проректор 
лаўазымында ислеп келмекте. Қарақалпақстан Республикасына

•ийнети сиқген жаслар устазы, «Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигине 20 жыл» естелик 
нышаны менен сыйлықланды.

Мухтар ИБРАГИМОВ 
(1972)

Физика-математика илимлериниц кандидаты, доцент.
1972-жылы 19-сентябръде Хожели районында туўылды. 

1994-жылы Ташкент мзмлекетлик педагогикалық институтын 
тамамлады.

2000-жылы «Сжимающие проекторы и геометрические свойства 
гранево симметричных банаховых пространств» деген темада 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 40тан аслам илимий мақала 
ҳәм тезислери, 2 оқыў қолланба, Юнан аслам оқыў-методикалық 
қолланбалары баспадан шықты. 2003-2004-жыллары ишки 
қадагалаў ҳәм мониторинг бөлими баслыгы, 2004-2005-жыллары

Математикалық анализ кафедрасы баслыгы, 2005-2007-жыллары математика факулътети
деканы, 2007-жылдан баслап оқыў ислери бойынша проректор лаўазымында ислеп келмекте.

Марат ТАГАЕВ 
(1959)

Техника илимлери докторы, профессор.
1981-жылы Нөкис мэмлекетлик университетиниц физика 

факулътетин тамамлады. Усы жылы физика факулътетинде 
лаборантлаўазымындамийнет жолын баслады. 1983-1985-эісыллары 
аралыгында илимий хызметкер лаўазымында мийнет жолын 
даўам еттирди. 1985-1988-жыллар аралыгында Украина Миллий 
Академиясына қараслы ярымөткизгишлер физикасы институтында 
аспирантураны тамамлап, 1990-жылы кандидатлық диссертациясын 
табыслы қоргады. 1990-1992-жыллары аралыгында Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетиниц Ярымөткизгишлер физикасы 
кафедрасы жанындагы проблемалы лабораторияныц дәслеп илимий

хызметкери, кейин үлкен илимий хызметкери лаўазымында илимий жумыс иследи. 1992- 
1995-жыллар аралыгында Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасыныц ассистенти, кейин 
доценти лаўазымында жумыс иследи. 2001-жылы докторлық диссертация жақлады, 2002- 
2008-жыллары Бердақ атындагы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде улыўма физика 
кафедрасыныц баслыгы лаўазымында мийнет етип келди. Оныц илимий басшылыгында еки 
аспирант кандидатлық диссертациясын табыслы қоргады. 2003-жылдан баслап С.А.Азимов 
атындагы Физика-техника институты жанындагы қәнигелестирилген докторлық илимий
кецестиц агзасы.

2008-201 0-жыллары Магистратура бөлиминиц баслыгы лаўазымында иследи. 150 ден аслам 
илимиймийнетлери баспада жәрияланды. 2010-2011-жыллары Техника факулътетиниц деканы, 
2011-жылдан ҳәзирги күнге шекем университеттиц илимий ислер бойынша проректоры ҳәм 

Бердақ атындагы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниц хабаршысы» илимий журналы 
бас редакторыныц орынбасары лаўазымында ислеп келмекте.
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л Қуўанышбай ОРАЗЫМБЕТОВ 
(1962-ж)

Филология илимлериниц докторы, профессор.
1962-жылы 4-февральда Тахтакөпир районында туўылган. 

1996-2008-жыллары филология факулътети деканы, 1989- 
жылдан баслап ол университте лаборант, аспирант, оқытыўшы, 
декан орынбасары, кафедра баслыгы ҳәм факулътет деканы 
лаўазымларында хызмет атқарды. 1993-жылы кандидатлық 
диссертациясын, 2005-жылы докторлық диссертациясын жақлап 
шықты. Оган 1996-жылы доцент, 2008-жылы профессор илимий 
атақларыберилди. Оныцтийкаргыилимийбагытықосықтеориясын 

изертлеўге багдарланган. «Ҳәзирги қарақалпақ лирикасында көркем излениўшилик» (1992- 
жылы), «Ҳәзирги қарақалпақлирикасында көркем формалардыц эволюциясы ҳәм типологиясы» 
(2004-жылы) монографияларыныц, жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларына арналган 
3 сабақлықтыц ҳэм 70тен аслам илимий мийнетлердиц авторы. Университет жанындагы 
филология илимлери бойынша докторлық диссертация жақлаў бойынша қәнигелестирилген 
Илимий Кецестиц баслыгы.

Оразымбетов Куўанышбай әдебий сыншы сыпатында белгили. Оныц ҳәзирги эдебий 
процесске, көркем эдебияттыц теориялық мәселелерине ҳэм әдебияттаныў илимине арналган 
мийнетлери баспасөзде жэрияланып киятыр.

2008-жылдан баслап Бердақ атындагы Қарақалпақ мәмлекетлик университети 
академиялық лицей ҳәм кәсип өнер колледжлери менен ислесиў бойынша проректоры.

Жуманияз АЛЛАНАЗАРОВ
(1959)

Физика-математика илимлериниц кандидаты, доцент.
1959-жылы Шоманай районында туўылган. 1982-жылы Нөкис 

мәмлекетлик университетин питкерген. Усы жылдан баслап 
университеттиц есаплаўматематикасы кафедрасына оқытыўшы 
лаўазымына жумысқа алынды. Буннан соц ол 1986-1988-жыллары 
Киев университетинин есаплаў математикасы кафедрасында 2 
жыллық илимий изертлеўши курсын өтти, усы жерде 1989-1992 
жыллары аспирантурада оқыды, ал 1992-жылы усы университеттиц 
КибернетикафакулътетиницқәнигелестирилгенИлимийКецесинде

I кандидатлық диссертациясын жақлады. Оныц көп жыллық илмий-педагогикалық стажы, 
I көп санлы илимий хәм илимий-методикалық жумыслары есапқа алынып, 1997-жылы доцент 
| атагы берилди. 1993-1997-жыллары университеттиц математика факулътети деканыныц 
] оқыў ҳэм тәлим-тәрбия ислери бойынша орынбасары, 1997-1999 жыллары университеттиц 

: оқыў бөлиминиц баслыгы ҳэм 2007-жылдан 2009-жылга шекем Әмелий математика ҳәм 
информатика кафедрасыныц баслыгы, 2009-2011-жыллары университеттиц математика 
факулътетиниц деканы, ал ҳәзирги ўақытта усы университеттиц финанс ҳэм экономика 

С ислери бойынша проректор лаўазымында жумыс ислеп атыр.
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Депутат 
окытыўшылар

Ниязова Жамила Абдиқәдировна

Өзбекстан Республикасыныц Олий Мажлис Нызамшылық 
палатасы депутаты. Өзбекстан «Миллий тикланиш» 
демократиялъщ партиясы агзасы.

1958-жыл Нөкис қаласында туўылган. 1980-жылы Ташкент 
мәмлекетлик юридика институтын тамамлаган. 1986-жылы 
«Создание и развитие Каракалпакской автономии в составе 
РСФСР (1924-193 7гг)» деген темада кандидатлъщ диссертациясын 
жақлады. 40 тан аслам илимий мақала ҳәм тезислери баспадан 
шыкщан. Сондай-ақ, 2 оқыў қолланба, 5 методикалық қолланбасы 
баспадан шыққан. 2005-жылы «Дослық» ордени, «Өзбекстан 
Республикасы Ғәрезсизлигине 15 ҳэм 20 жыл» естелик нышаны менен 

сыйлықчанды.
Жалменов Улықбек Абылаевич

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық 
палатасы депутаты, Халықаралық ислер ҳәм парламентлераралъщ 
байланыслар комитети агзасы. Өзбекстан Республикасы «Миллий 
тикланиш» демократиялық партиясы ҳәм парламенттеги 
фракциясы агзасы.

1960-жылы Шоманай районында туўылган. 1988-жылы 
М.В.Ломоносов атындагы Москва мәмлекетлик университети 

тамамлаган. 1988-1990-жыллары усы 
социология бөлиминде мийнет ҳәм 

қэнигелиги бойынша илимий-изертлеў

Бир монография ҳэм 40 тан аслам илимий мақалалардыц авторы. Оннан аслам илимий 
изертлеў жумысларын ҳэм проектлерди орынлады.

философия факулътетин 
университеттиц Әмелий 
экономика социологиясы 
жумысларын алып барган.

Реймов Полат Расбергенович

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық 
палатасы депутаты, Экология мәселелери комитети агзасы. 
География илимлериниң кандидаты, доцент.

1962-жыл Кегейли районында туўылган. 1983-жылы Москва 
геодезия аэрофотосъемка ҳәм картография институтын 
тамамлаган. 1992-жылы «Картографирование динамики 
гидрогенных экосистем делъты Амударъи на основе космических 
информации» деген темада кандидатлык, диссертация жақлады. 
100 ге жақын илимий мақала ҳәм тезислери, 2 монография, 5 
методикалық қолланбасы баспадан шықты. 1992-жылдан баслап 
География кафедрасы доценти лаўазымында ислеп атыр.

2011-жылы «Дослъщ» ордени менен сыйлъщланды.
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ІИШІЕШІ
Бердак атындағы Қаракалпақ мәмлекетлик университети Өзбекстан Республикасының 

«Билимлендириў ҳаккында»ғы нызамы ҳәм «Кадрлар таярлаўдын мәмлекетлик 
миллий бағдарламасы»нан келип шығатуғын ўазыйпаларды Өзбекстан Республикасы 
Конституциясы, Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманлары, Министрлер 
Кабинетинин Карарлары, Жокары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги коллегиясы 
карарлары хәм оларға сәйкес министрлик буйрыклары тийкарында әмелге асырып 
келмекте.

Өзбекстан Республикасынын арка-батыс регионындағы тийкарғы билим, илим хәм 
мәденият орайы есапланған университетте Каракалпакстан Республикасы хәм басқа да 
аймаклардың халык хожалығы талабына муўапық кадрлар таярланбакта.

Карақалпакстан Республикасын базар экономикасы жағдайына сай жокары 
дәрежедеги маман, билимли, халыкаралык бәсекиге түсе алатуғын кадрлар менен 
тәмийинлеўди стратегиялык мақсет етип, 2001-2002-окыў жылында барлығы болып 24 

бакалавр бағдары хәм 19 магистратура 
қәнигелиги болған болса, 2007-2008-оқыў 
жылына келип 38 бакалавр тәлим бағдары 
хәм 28 магистратура кәнигелиги, 2008-
2009-оқыў  жылында тазадан Нефть хәм 
нефть газды қайта ислеў технологиясы, 
Ғазнашылық иси, Автомобиль жоллары хәм 
аэродромлар, Биогеохимия хәм топыракты 
эррозиядан қорғаў билим бағдарлары 
ашылды. Ҳәзирги күнде университетте 
43 бакалавр бағдары бойынша студентлер 
хәм 23 магистратура кәнигелиги бойынша 
магистрантлар билим алып атыр.

2010-201 1-окыў жылында жаңадан 
Агрохимия хәм топырақтаныў бакалавр

бағдары ҳәм Экологиялык экспертиза, Микробиология магистратура кәнигелиги 
ашылды.

2000-2001-оқыў жылында университеттиң 13 факультети барлык бакалавр тәлим 
бағдарында жәми 5896, магистратура қәнигеликлеринде 241 студент билим алды. Ал, 
2010-2011-окыў жылына келип, университет курамында жәми 12 факультет, 2 бөлим 
(арнаўлы сыртқы бөлим, магистратура) хәм 40 кафедра хызмет көрсетпекте.

Университетте 43 бакалавр тәлим бағдарлары менен ҳәм 23 магистратура кәнигеликлери 
бойынша жәми 7759 студент болып, соннан күндизги бөлимде 7113, арнаўлы сырткы 
бөлимде 392 студент және 23 магистратура кәнигеликлери бойынша 254 магистрант 
билим алмақта.

2000-2001-оқыў жылында профессор-окытыўшылардын саны 429 болып, олардан 
илим докторлары-15, профессорлар-13 (10 доктор, 3 кандидат), илим кандидатлары-130, 
доцентлар-88 (3 доктор, 83 кандидат, 2 дәрежесиз), үлкен оқытыўшылар-54 (олардан илим 
кандидатлары-12), ассистент ҳәм стажер окытыўшылар-274 (олардан илим кандидатлары- 
34)қурады.Ал,бүгингикүнгекелип, 
университеттиң 40 кафедрасында 
жәми 719 профессор-окытыўшы 
(тийкарғы штатта 567) хызмет 
етпекте. Олардан 39 ы илим 
докторлары ҳәм профессорлар, 3 
академик, 212 илим кандидаты хәм 
доцентлер, ал, қалғанлары үлкен 
окытыўшы хәм тәжирийбели 
ассистент оқытыўшылар болып 
табылады. Университет бойынша 
улыўма илимий дәрежелилик 
35,5% ти курайды. Тек кейинги 
жылдың өзинде 1 докторлык, 6
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Ата-бабаларымыз бизге есап-сансыз намаларды, кестелерди, нагыслард^ 
әсиресе огада бай кен тараўлы аўыз әдебиятын калдыДд&п

Нәжим Дәўқараев

кандидатлык дәрежесин алыў максетинде диссертациялар қорғалды.
Университетте билимлендириў сапасын арттырыўға айрықша итибар қаратылып, 

окытыў пронессине заманагөй педагогикалык хәм информациялық-коммуникациялық 
технологиялардын енгизилиўин жеделлестириў «Алдынғы педагогикалық технологиялар 
орайы» шөлкемлестирилди. Орай профессор-оқытыўшыларға әмелий методикалық 
семинарлар, мәсләхәтлер хәм арнаўлы окыў курсларды шөлкемлестирип келмекте. Бул 
тараў бойынша материаллык техникалык база беккемленди. 2000-2001-оқыў жылында 
16 студентке бир компьютер туўра келген болса, ҳәзир университетте аудио-видео 
техникаларды есапламағанда 1000 нан аслам компьютерлер бар.

2000-2001-оқыў жылынан берли профессор-оқытыўшылардын билимин хәр 3 жылда 
бир мәрте жетилистириў ушын жыл сайын билимин жетилистириў мәкемелерине 
120-130 хызметкер жиберилген болса, 2006-2007-оқыў жылынан баслап профессор- 
окытыўшыларды сынаўдан өткерип, зәрүр бағдар бойынша билимин жетилистириў 
жолға койылды. Өзбекстан Республикасы 
Президенти жанындағы «Истеъдод» 
коры, Жокары ҳәм орта арнаўлы билим 
министрлигинин 30.03.2006 №66/37
«Профессор-окытыўшылар арасында 
тәжирийбе алмасыўды шөлкемлестириў 
ҳақкында»ғы коспа буйрығына 
тийкарланып окытыўшыларымыз 
Ташкент каласындағы жокары окыў 
орынларында алдынғы педагогикалык 
хәм хабар технологиялары бойынша 
тәжирийбе алмасып, «Заманагөй 
педагог» курсынан өтип келмекте. 2008- 
жылы даўамында университеттин 191 оқытыўшысы таяныш жокары оқыў орынларында 
кәнигелигин жетилистирди, 20 хызметкер педагогикалық қайта таярлаў курсларынан, 
12 адам кәсиплик қайта таярлаў ҳәм 40 хызметкер информациялык-технологиялар 
курсларынан өтиўге ерисилди. 7 профессор-окытыўшы «Истеъдод» коры танлаўыньщ 
женимпазы болып сырт еллердин жокары окыў орынларында тәжирийбе алмасып 
кайтты.

2008-2009-окыў жылында бакалавриатураға жәми 2008 студент, магистратураға 113 
студент хәм екинши кәнигелик алыўға 41 студент кабыл етилди. Бул көрсеткишлер 2001- 
2002-окыўжылы менен салыстырғанда барлык кабыл етилген студентлер саны 181 адамға, 
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Ойлы жигит, жақсы билимпаз келер, 
Айтқан гәплерице түсимпаз келер.

Бердақ

яғный 109,2 % ке, ал төлемли-шәртнама 
тийкарында кабыл етилген студентлер саны 
360 адамға, яғный 134,4 % ке көбейген.

2008-2009-окыў жылынан баслап 
жана билимлендириў стандартлары, 
хәптесине 28 саатлық оқытыў жүклемесине 
сәйкеслестирилген үлги бағдарламалары
тийкарында оқыўпроцеси шөлкемлестирилди. 
Ҳәр бир бакалавр билим бериў бағдары ҳәм 
магистратура кәнигеликлери ушын оқыў- 
методикалық комплекслер ислеп шығылды. 
Хәр бир пән ушын да окыў-методикалық ҳәм 
материаллык-техникалық тәмийинлениўдин

заманагөй талапларына сәйкес комплекслер ислеп шығылды.
Өзбекстан Республикасы Президенти пәрманларына тийкарланып катарында 

әскерий хызметти өтеп атырған әскерлерди, әскерий хызметин өтеп болған жасларды, 
абитуриентлерди жоқары окыў орынларына кириў тест сынақларына таярлаў бойынша 
ҳәр жылы арнаўлы курслар шөлкемлестирилип киятыр. Солардын ишинде Арка-Батыс 
әскерий округы бөлимлеринде хызметкерлердин жоқары окыў орынларына окыўға кириўи 
ушын әскерий бөлимлерде хәптесине 4 саатлык оқыў саатлары шөлкемлестирилди. 

лғ Сондай-ақ Тиллерди үйрениў орайы жумысларын буннан 
былай да жетилистириў бойынша шөлкемлестириў 
жумыслары алып барылмакта.

Республикадағы кәрханалар, мекемелер ҳәм 
шөлкемлердиц жокары мағлыўматлы кадрларға 
болған талабын толык канаатландырыў максетинде 
республикадағы 900 ден аслам буйыртпашы кәрханалар, 
халық билимлендириў министрлигине қараслы қалалық 
хәм районлық халык билимлендириў бөлимлери, орта 
арнаўлы кәсиплик билимлендириў басқармасына караслы 
академиялық лицейлер хәм кәсип өнер колледжлери, 
сондай-ақ, баска да кәрханалар хәм мекемелер, 
министрликлер хәм ведомствалар менен кәнигелер таярлаў 
хәм оларды жумысқа орналастырыў бойынша буйыртпалар 
кабыл етилип, олар менен шәртнамалар дүзилди.

Питксриўши қәнигелердин барып ислейтуғын жумыс
орынларын аныклаў хәм оларды жумыс орынларына бөлистириў жокары оқыў орныныц 
ең әҳмийетли ўазыйпаларынын бири болып есапланады. Университет бакалавриатурасын 
питкериўшилер тийкарынан халык билимлендириў министрлигине караслы районлык 

калалык халык билимлендириў 
бөлимлери, орта арнаўлы кәсип 
өнер билимлендириў басқармасына 
қараслы академиялык лицей ҳәм кәсип 
өнер колледжлери, республикадағы 
министрликлер, кәрханалар хәм 
мекемелер менен жумысқа орналасыў 
бойынша дүзилген шәртнамалар 
тийкарында сол мәкеме хәм кәрханаларға 
жумыска жибериледи.

2001 -2002-окыў жылында университет 
бакалавриатурасын питкериўшилердин 
85,1 % ти жумыска орналаскан болса,

бул көрсеткиш 2007-2008-окыў жылына келип 95,8 % ти курады, яғный 10,7 % ке өсим 
болды. Ал, магистратура питкериўшилери бойынша бул көрсеткиш 2001-2002-окыў 
жылында 91,5 % болған болса, 2007-2008-оқыў жылына келип 97,2 % ти курады, яғный 
5,7 % ке өсти.

хәм
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Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң мәлимлеме ресурс 
орайы дәслеп 1934-жылы Төрткүлдеги Қарақалпак муғаллимлер институты жанында 
шөлкемлестирилип, китапхана корында 3000 нускаға шамалас әдебиятлар болып, онда 
еки хызметкер ислеген. 1976-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университети ашылған 
ўақытта фундаментал китапхана қорында 
240 000 нусқа китап болып, 24 хызметкер 
жумыс иследи.

Өзбекстан Республикасы Президенти 
И.А.Каримовтьщ 2006-жыл 20-июньде 
«Республика халкын мәлимлеме-китапхана 
менен тәмийинлеўди шөлкемлестириў 
ҳақкында»ғы қарарына тийкарланып орайдьщ 
жумысын белгилеп бериўши тийисли 
норматив хүжжетлер ислеп шығылды. Усы 
карарға муўапық Қаракалпак мәмлекетлик 
университетиндеги китапхана хызмети 1-2- 
санлы мәлимлеме ресурс орайы болып қайта 
шөлкемлестирилди.

Мәлимлеме ресурс орайынын дүзилиси төмендеги 6 бөлимнен ибарат:
1. Илимий методикалык бөлим;
2. Әдебиятларды кабыллаў, топлаў ҳәм 

каталогластырыў бөлими;
3. Маркетинг хәм информатикалык 

хызмет көрсетиў бөлими;
4. Әдебиятлар хәм электрон мәлимлеме 

ресурслар бөлими;
5. Китап саклаў бөлими;
6. Информациялык технология бөлими.

Бул жерде студентлер, магистрантлар, аспирантлар ҳәм профессор оқытыўшылардын
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Билимди уллы, окыўды жоқары бил.

Юсуп Хас Ҳажип

н 
♦ н

зәрүр әдебиятлар менен танысып шығыўы ушын кәнигелестирилген 650 адамға 
мөлшерленген 10 окыў залы хызмет көрсетпекте. Мәлимлеме ресурс орайынын улыўма 
китаплар қоры 503 395 нуска болып, соннан 323 062 сабаклық хәм оқыў қолланбалары, 
695 дана бийбаҳа әдебиятлар ҳәм 5 000 ға шамалас шет ел әдебиятлары сакданбақта.

Ҳәр жылы китап қорына 4-5 мын әтирапында жана оқыў әдебиятлары, 62 атамада 
газета, 77 атамада журнал, улыўма 133 атамадағы газета-журналлар алынып, китап коры 
толықтырылмақта.

арқалы 
мәлимлеме 

тийкарында 
асырылмакта. 

хәм студент 
менен

Бүгинги күнде мәлимлеме- 
ресурс орайында окыўшылардын 
кызығыўшылығы ҳәм информацияларға 
болған зәрүрлигин үйрениў 
ҳәр кыйлы дереклердеги 
ресурсларын жеткериў 
хызмет көрсетиў әмелге 
Профессор-окытыўшы
жасларды таза әдебиятлар 
жакыннан таныстырып барыўмаксетинде 
ҳәр кыйлы атамалардағы китап 
көргизбелери, китаплар презентациясы, 

библиографиялық шолыўлар, хабарлаў күнлери, мәнаўият күнлери, семинарлар, илимий 
конференция ҳәм баска да илажлар өткерилмекте.

Электрон китапхананын окыў залында 15004 нусқа электрон ресурслары, университет 
профессор-оқытыўшылары тәрепинен таярланған 2 328 ден артык электрон лекция 
текстлери, электрон оқыў колланбалар, 3 176 хәм 800 ден аслам ашык сабаклар хәм баска 
жокары оқыў орынларынан, интернет тармағынан алынған мағлыўматлар топланып, олар 
бүгинги күнде толыктырылып барылмакта. Топланған ресурслардын жақсы сакланыўы 
ушын СЭ компакт дисклерге жазып алыў жолға койылған.

Ҳәр айда «2іоКеІ» мәлимлеме тармағына университет профессор-окытыўшылары 
таярлаған сабаклар, окыў-методикалық колланбалар, лекция текстлер койылмақта. 
Мәлимлеме ресурс орайынын веб-сайты ҳәм улұмЖагеи.их/еІіЬгагі сайты қайта исленип, 
жаңа мағлыўматлар менен толыктырылмақта.

Мәлимлеме ресурс орайынын китап корын байытыўда ҳәм өз окыўшыларына сапалы 
хызмет көрсетиў тәжирийбелерин ен жайдырыўда хызметкерлерден Т.Мәмбетназарова, 
Г.Меңлибаева, Г.Абдреймова,Г.Матакова,С.Абдуллаева.Т.Өтепбергенова,  Р.Калмурзаева, 
А.Алучиевлар өрнек аларлык дәрежеде мийнет етпекте. Мәлимлеме ресурс орайынын 
майданы 3 150 кв. метрди курайды.

Мәлимлеме ресурс орайы 81 компьютер, принтерлер, нусқа көшириўши үскенелер, 
видео магнитофон, музыка орайы ҳәм телевизорлар менен тәмийнленип, интернет 
тармағына жалғанған.

зипшп

Қаракалпақ мәмлекетлик университети жанындағы Кадрлар кәнигелигин 
жетилистириў хәм оларды қайта таярлаў орайы Жокары ҳәм орта арнаўлы билим 
министрлигинин 1999-жыл 19-февральдағы 57-санлы буйрығы тийкарында 
шөлкемлестирилди. Орай Қаракалпакстандағы жоқары оқыў орынлары, академиялык 
лицей ҳәм кәсип өнер колледжлери педагоглары қәнигелигин жетилистиреди ҳәм кайта 
таярлайды. Орайда 2010-жылы академиялык лицей ҳәм кәсип өнер колледжлеринен 
601 окытыўшы қәнигелигин жетилистирди, 30 оқытыўшы педагогикалық қайта таярлаў 
курсларында окыды. Ҳәзирги ўакытта жокары хәм орта арнаўлы кәсиплик билим бериў 
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Уламалар сәўбетинде бол, пәк, сап нийетли инсанларга талнын.

Әмир Темур

тараўы окытыўшыларын кайта таярлаў хәм олардын кәнигелигин жетилистириўдин 
нәтийжели системасын жаратыўда әҳмийетли ўазыйпалардын бири - оқыў процесинде 
алдынғы педагогикалык хәм информациялык технологияларды кеннен колланыў, 
әсиресе, интернеттен нәтийжели пайдаланыў тийкарында кәнигелигин жетилистириў 
курсларын окытыўшылардынжасап атырған аймағынажакынластырыўболыпесапланады. 
Яғный, Қарақалпакстан Республикасы хәм ўәлаятлардағы кәнигелигин жетилистириў 
мәксмелериниң материаллык-техникалык шараятын жаксылаў, оған тәжирийбели, 
жоқары илимий педагог кадрларды тартыў, әсирссе, шет еллерде кәнигелигин 
жстилистирген профессор-окытыўшылардын кәнигелигин жетилистириў курсларында 
лекциялар оқыўын шөлкемлестириў тийкарында бул тараўдағы жумыслардын сапасын 
жаксылаў имканияты жаратылады.

Қарақалпақ мәмлекетлик
университети жанындағы кадрларды 
кайтатаярл аўҳәм олардын кәниге лигин 
жетилистириў орайына жокары хәм 
орта арнаўлы билим минисгрлиги 
тәрепинен тастыйыкланған штатлар 
кестесинде 2,5 штат ажыратылған 
(0,5 орай директоры, 1 методист, 1 
оператор). Профессор-окытыўшылар 
саатпай тийкарында сабак окытады. 
2010-жылы орайда 49 профессор-окытыўшы саатпай тийкарында билим берди. Соннан 
16 профессор, илим докторлары. 24 доцент, илим кандидатлары, 9 үлкен хәм ассистент- 
окытыўшылар болып табылады.

Каракалпакстан Республикасы Министрлер Кснсси жанындағы орта арнаўлы 
кәсиплик билимлсндириў баскармасы менен дүзилген шәртнамаға муўапық академиялык 
лицей хәм кәсип өнср колледжлеринен 20 улыўма билим бсрстуғын пән бойынша 600 
окытыўшыныц кәнигелигин жетилистириу шәртнамасы дүзилген. 30 оқытыўшыны 4 
айлық«Педагогикалык кайта таярлаў» курсынан өткериў жобаластырылған. 2011-жылдың 
1-шереги жуўмағы бойынша 240 окытыўшы кәнигелигин жстилистириў курсларынан 
өтти.

Мәмлекетимиз Президенти И.А.Каримовтын 2011-жыл 21-январьдағы Министрлер 
Кабинетинде «2010-жылдын жуўмаклары ҳәм 2011-жылға мөлшерленген тийкарғы 
бағдарлары» атамасындағы баянаты тийкарында орта арнаўлы окыў орынларында ислеп 
атырған окытыўшылардын кәнигелигин 3 баскышлы жетилистириў бойынша жумыслар 
әмелге асырылмақта. Буны әмелгс асырыў ушын орта арнаўлы окыў орынларында жумыс 
ислеп атырған окытыўшыларлын мониторинги өткерилип кәнигелигин жетилистириўге 
болған талап аныкданды. 20 улыўма билим беретуғын ҳәм арнаўлы пән окытыўшыларынан 
1573 окытыўшынын қәнигелигин жетилистириўге болған талап анықланып, қәнигелигин 
жетилистириў курслары шөлксмлестирилмекте.

Каракалпакстан Республикасы Жокарғы Кенеси Баслығынын 2009-жыл 2-декабрьдеги 
225-Б санлы «Каракалпак мәмлекстлик университети жанында басшы хызметкерлердин 
кәнигелигинжетилистириўорайын шөлкемлестириўтуўралы»бийлиги тийкарындаорайда 
2010-жыл Мәмлекет хәм жәмийет қурылысы академиясы тынлаўшылығына талабан 26 
адамға оқыў шөлкемлестирилди. Усы бийлик тийкарында республикамыздағы кәрхана 
ҳәм шөлкемлерден 26 хызметкер кәнигелигин жетилистириў курсларында окыды.

Ш
Университетте заманагөй компьютер хәм информациялык технологияларды илим 

ҳәм билимнин, барлық бөлимлеринде кен ен жайыўы халықаралык информациялык 
системаларынан пайдал аныўды кенейтиўхәм раўажландырыўмақсетинде «Информаниялық
технологиялар орайы» шөлкемлестирилген.
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Анадан тәрбия көрмеген қыз жаман, 
Әкеден тәлим алмаган ул жаман.

«Қорқыт Ата китабыянан

Орай жумыс искерлигиниң тийкарғы бағдары сыпатында төмендегилер белгиленген:
- университеттин информациялық хәм компьютер инфраструктураларын дүзиў ҳәм 

қоллап-қуўатлаў;
- окыў процессинде информациялыктехнологияларды енгизиў, электрон китапханалар 

жаратыў ҳәм информациялық бөлимлер тийкарында окыў процессин басқарыў;
- университеттиң профессор-оқытыўшылары, излениўши хәм студентлердиң интернет 

ҳәм миллий илимий улыўмалық тармақларынан пайдаланыў имканиятларын жаратыў;
- жаңа информациялық технологиялар хәм аралықтан оқытыў машқалалары бойынша 

республикамыздағы хәм шет еллердеги оқыў орынлары менен бирге ислесиў;
- информациялық технологиялар ҳәм аралықтан оқытыў бойынша оқыў қолланбалар 

хәм бағдарламаларды дүзиў;
- информациялық технологиялар 

ҳәм аралықтан оқытыў машқалаларына 
арналған әнжуманлар, конференциялар 
хәм семинарлар шөлкемлестириў;

- университет
локал тармакларды
шөлкемлестириў;

- университетте МТО менен биргеликте 
аралықтан тест өткериў системасын 
басқарыў хәм раўажландырыў.

Жана педагогикалык технологияларды 
билимлендириў системасында колланыў,

аралықтан билимлендириўди әмелге асырыў ушын жетерли компьютерлер базасы 
жаратылған. Бул жерде 1034 компьютер болып, соннан 570 ке жақыны Репіішп IV ҳәм 
жоқары маркалы компьютерлер, 580 компьютерди бирлестирип турыўшы ҳәм 100 тЬ/з 
тезликте ислейтуғын оптикалык талалы байланыс усылында жаратылған локал тармақ 
жумыс ислемекте. Буннан басқа, мультимедиялы электрон сабақлыкларды жаратыў ҳәм 
көргизбе ислеў, видео конференциялар өткериў ушын заманагөй техника курылмалары 
бар. Университетте 26 компьютер класы ис жүргизбекте. Университет өзиниң екинши 
дәрежели доменде көрсетилген веб бетине (мчұту.кагзи.их) ийе.

Барлык электрон сабақлыклар, электрон әдебиятлар, мультимедиялы курсларды 
арнаўлы бетке киргизиў, интернет хәм локал тармак аркалы университетте жаратылған 

электрон сабақлықлардан пайдаланыў жолға қойылған 
тармақта

бойынша 
баскарыўды

Локал(хуаүху. кагзи. их/боАұпІоасі).
хәм интернетте мағлыўматлар алмасыўын 
кәлиплестириў келтирип өтилген (мчуху. 

кагзи.их) доменде барлык профессор- 
оқытыўшылар хәм студентлерге электрон 

почта қутыларын ашып бериў хәм 
олардың университет хызметлеринен 
пайдалана алыўы ушын имканиятлар 
жаратылды.

Университет веб бети базасында 
шет ел китапханаларынан пайдаланыў 

имканиятларын кенейтиў арқалы арнаўлы веб бети 
дүзилип (ІіЬгагу.кагш.их), бул бетте университет китапханасында бар 8 000 нан артык 
китаплар хаккында мағлыўмат берилди. Республика тест орайы менен модем аркалы 
байланысып, оқыўшыларға билимин сынап көриў хәм компьютер саўатлығы курслары 
сыякды пуллы хызмет көрсетилмекте. Бүгинги күнде университет базасында 900 ге жакын 
электрон курылмалар, 3 аралыктан оқытыў курслары хәм 100 мультимедиялы электрон 
сабакдыкдар бар.
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Молла болсаң илимди тут, 
Жалгыз өзиң болмайсаң журт.

Бердаң

Өзбекстан Республикасы Президенти И.А.Каримов «Мәнаўият — инсанның, 
халыктың, жәмәәттиң күш күдирети» деп көрсеткениндей, мәнаўият инсанның пүткил 
өмири даўамында оның күшине күш қосатуғын, ақыл-ойын терендестиретуғын ҳәм X 
беккемлейтуғын курал болып табылады.

Ғәрезсизлик халкымыздын көп әсирлик бай тарийхый, илимий, мәдений ҳәм 
диний мийрасын үйрениўге жол ашып, миллий қәдириятларымыздьщ бийбаҳа мүлки< 
сыпатында пайдаланыўға имканият берди.

Университетте өз Ўатанына ҳәм халкына садық еркин пикирлейтуғын хәмф 
изленетуғын, халық алдында турған ўазыйпаларды саналы ҳәм жуўапкерли түрде шеше 
алатуғын, ғәрезсизлик идеяларына садық жасларды тәрбиялаўға бағдарланған мәнаўият 
ҳәм мәрипат ислерине үлкен итибар берилген.

1996-жылдан баслап университетте «Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық» орайы дүзилди. 
Орайдын тийкарғы ўазыйпасы профессор-оқытыўшылар хәм студентлер арасында 
мәнаўият хәм мәрипат және мәдений илажларды иске асырыўға бағдарланған.

Университетте мәнаўият ҳәм мәрипат тәлим-тәрбия жумыслары мәнаўият хәм мәрипат, 
кәсиплик аўқамы комитети, «Камолот» жаслар жәмийетлик ҳәрекети, Нураний коры, 
Ҳаял-қызлар кеңеси, Кураторлар кенеси, Спорт секциялары хәм көркем ҳәўескерлер 
дөгереклери «Қарақалпақ университети» газетасы менен биргеликте шөлкемлестирилип, 
әмелге асырылады. Олардың тийкарғы бас мақсети «Елим деп, журтым деп жаныпж^ 
жасайтуғын кәмил инсанды» тәрбиялаў болып табылады. Ағартыўшылык жумысларын 
алып барыў хәм жетилистириў, 
жасларымыз санасында миллий 
идеяны қәлиплестириў, миллий сезим 
ҳәм миллий мактаныш туйғыларын 
күшейтиўге хызмет етеди.

Ғәрезсизлигимиздиң өткен 20 жылы 
ишинде Өзбекстан Республикасыньщ 
ғәрезсизлик байрамы, Билимлер 
күни, Муғаллимлер ҳәм устазлар 
күни, Өзбекстан хәм Қарақалпакстан 
Республикасы Конституциясы күнлери, 
Ўатан қорғаўшылар күни, Ҳаял-кызлар - ....... ------------------------------------------ - ■
байрамы, Наўрыз байрамы, Еслеў хәм кәдирлеў күнинс арналған байрам кешелерин ' 
өткериў ҳәм студентлер арасында факультетлер аралық «Куўнаклар ҳәм зийреклер», 
«ТЖТ» (талантлы жигитлер топары), «Өзбекстан — Уатаным мениң» қосыкдар байрамы, 
«Университет гөззалы», «Дәўир қызлары», «Ассалам Наўрыз», «Сиз нызамды билесиз 
бе?», «Студентлер үйи - өз үйим» атамасындағы тацлаўларды шөлкемлестириў дәстүрге 
айланған. Усындай байрам кешелерин ҳәм тандаўларды өткериўдеги мақсет халқымыздьщ 
миллий үрп-әдет дәстүрлер, аўызеки дөретпелер ҳәм миллий қәдириятларымыздыж  ̂
раўажландыратуғын ҳәр тәреплеме жетик, саламат әўлад тәрбиялаўдан ибарат.

Ғәрезсизлик жылларында университет ректораты республикамыздьщ сиясий хәму^ 
мәдений турмысындағы әҳмийетли сәнелерди белгилеў, елимиздиң ғәрезсизлигине, онын 
илим ҳәм мәдениятының раўажланыўына тийкар болған өшпес мийрасларын қалдырған 
илим хәм мәденият ғайраткерлериниң юбилей кешелерин өткериў аркалы тәрбиялык 
-умыслардын нәтийжелилигин арттырмақта. Бул тараўда уллы бабаларымыз ӘмирЖя
. е.мур, Имам ал Бухарий, Ахмет ал Ферғаний, Ат-Термизий, Жалаладдин Мәңгиберди, 
Мухаммед Ризо Агохий, Әлийшер Наўайы, Абу Райхон Беруний, Айбек, Ғафур Ғуламньщ
-тбшіей кешелери кең түрде белгиленди.

1994-жылы Әжинияз Қосыбай улыньщ 170 жыллық юбилей кешесине байланыслы 
республика көлеминде илимий-теориялық әнжуман өткерилди, 1998-жылы Бердак 
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Көркем өнер адамларды басқа өнерлерден көре көбирек исендиреди.

Горгий

Ғарғабай улының 170 жыллығына 
байланыслы республикамыздын 
окыў орынлары арасында «Бай 
терек» атамасында танлаў өткерилип, 
университет жәмәәти уллы тулғанын 
өмири ҳәм дөретпелерине байланыслы 
театрластырылған сахналык 
көринислерди жаратып, танлаўға 
катнаскан командалар ишинде сыйлы 
биринши орынды ийеледи. Әжинияз 
Косыбай улы, Бердак Ғарғабай улы, 
И.Юсупов, Т.Қайыпбергеновлардын 
юбилей кешелерине бағышланып 
театрластырыл ған сахналык 

көринислер «Тойларға улассын тойы бабамнын» атамасында факультетлер аралык 
танлаўлар өткерилди.

Бсрдак бабамыздын 170 жыллык юбилейи мүнәсибетине байланыслы 1998-жылы 
университет жанынан Бердак миллий музейи бой тикледи. Музей енди ғана бой тиклеўине 
карамастан оған экспонатлар жыйнаў бойынша бираз жумыслар алып барылды. Онда 
Бердак бабамыздын өз дәўиринде ески араб графикасында жазған колжазбалары, услап- 
туткан буйымлары, онын өмири хәм дөретпелери бойынша илимий-изертлеў жумысларын 
алып барған илимпазлардын илимий мийнетлери сакланған.

2002-жылы университет жәмәәтине Кәнигелерди таярлаўдын мәмлскетлик миллий 
бағдарламасын турмыска енгизиўдеги жетискенлиги ушын Өзбекстан Республикасы 
Жоқары хәм орта арнаўлы билим министрлигиниң I дәрежели дипломы берилди. 
2002-жылы «Ен үлгили студентлер турар жайы» республикалык танлаўында Өзбекстан 
Республикасы Жокары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигинин I дәрежели дипломы, 
2010-жыл «Ен үлгили студентлер турар жайы» республикалык танлаўында Ш орынды 
алыўға миясар болды.

1-санлы студентлер турар жайы 215 
орынға мөлшерленген болып, онда 2005- 
жылы капитал ремонтлаўжумысл ары әмелге 
асырылды. 2-санлы студентлер турар жайы 
192 орынға мөлшерленген болып, онда 
2008-жылы капитал ремонтлаў жумыслары 
исленди, 192 орынға мөлшерленген Б 
блогинин капитал ремонтлаў жумыслары 
жуўмакланыў алдында тур.

Республикамыздың жокары
окыў орынлары арасында ҳәр^ жылы 
өткерилетуғын «Өзбекстан-Ўатаным 
менин» атамасындағы косыклар байрамы, 
«Ниҳол», «Қуўнаклар хәм зийреклер» 
танлаўларына университет жәмәәтинин 
катнасыўы көркем өнер тараўында талантлы жаслардын халкымызға танылыўына хәм 
оларда Ўатан туйғысын кәлиплестириўдс үлкен әхмийетке ийе болмакта.

Президентимиз И.А.Каримовтын «Ен гөззал хәм мазмунлы косыклар Ўатан 
хаккындағы косыклар. Бундай косыклар ел-халыкты бирлсстириўте тыныш-татыў 
хәм парахат турмыста жасаўға, Ўатанды көз карашығындай саклап, жан-тәни мснен 
корғаўға шақырады» деген пикиринен келип шығып, университет жәмәәти жокары 
оқыў орынлары арасында өткерилетуғын «Өзбекстан - Ўатаным менин» атамасындағы 
қосыклар байрамы танлаўына хәр жылы жана косықлар хәм намалар менен қатнасып 
сыйлы орынларды ийелеп келмекте.
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У1.1Ы ислер, әлбетте әпиўайы ислерден басланады.

ниверситгт мәденият сарайында «Ҳүрлиман» ансамбли хәм 1994-жылдан баслап
. . — . д хызмет көрсетип киятыр.

8ЕКТ1ҒІКАТ

Іһероха диіпах
ЁЯпкізхопапіЬ»

1996-жылы Ташкент қаласында 
«Өзбекстан - Ўатаным менин» қосыклар 
байрамында университет жәмәәти 
«Ҳүр - Өзбекстан» (А.Мадаминов 
сөзи, С.Палўанов музыкасы) қосығы 
менен қатнасып II орынды, 1999- ]
жылы Самарқанд қаласында «Мен 
бир перзентимен - Өзбекстанның» 
(М.Исмайлов сөзи, Н.Қәллибеков 
музыкасы) қосығы менен III орынды, 
2000-жылы Ташкент қаласында «Әзиз 
Ўатаным» (Ш.Пайзуллаева сөзи, 
К.Зәретдинов музыкасы) қосығы 
менен I орынды, 2001-жылы Ташкент 

гында «Халык ушын» (Б.Генжемуратов сөзи, Қ.Зәретдинов музыкасы) қосығын хор 
әәти аткарып П орынды. 2002-жылы Ташкент қаласында «Ана Ўатан» (Г.Дәўлетова 

Н Калимбетов хгузыкасы) косығы менен II орынды ийеледи. Ал, 2003-жылы жоқары 
грынлары арасында «Өзбекстан — тәним хәм жаным» (А.Султанов сөзи, Қ.Хилалов 

ікасы і косығы менен I орынды ийелеп, 
. - :• . а уді ы ба с кышкажолл ама алдыхәм барлык 

. хызметкерлери катнаскан республикалық 
><аклаушы баскышта I орынды алыўға 
:ар болды Ушғверситет жәмәәти 2010-жыл 
.тғыэсзн. сен мукаддесЎатан!»республикалык 
дўынын 3-баскышында 1-орынды ийеледи.

жасларды

■ . . - - .п-кч менин косыклар байрамы

Аты Орын

2ЯН — К^ииПз» . 1_ ЬГН ДЗ. «Әзиз Ўатаным» (Ш.Пайзуллаева 
сөзи.К.Зәретдинов музыкасы) I

1 . 1 .... _ке-: кдласынла «Халык ушын» (Б.Генжемуратов 
сөзи,Қ.Зәретдинов музыкасы) II

2л 2-жыды Ташкент каяасында «Ана Ўатан» (Г.Дәўлетова сөзи, 
Н.Қалимбетов музыкасы) 11

4
2 П-.кылы Ташкент каласында барлық тараў 
хызметкерлери катнаскан Республикалық 
жуўмаклаўшы баскышта

«Өзбекстан — тәним ҳәм жаным» 
(А.Султанов сөзи,Қ.Хилалов 
музыкасы)

I

5 2004-жылы Нөкис каласында зоналык 
баскышта

«Өзбекстан» (Б.Сейтаев сөзи, 
Қ.Хилалов музыкасы) I

6 2010-жылы Ташкент каласында финаллық 
баскышта

«Ўатан» (Х.Даўлетназаров сөзи, 
Қ.Заретдинов музыкасы) I

«Куўнаклар хәм зийреклер» танлаўында университеттин «Жайхун» командасы 
ағзаларының зийреклиги, тапкырлығы, қуўнаклығы хәм бағдарламаларынын 
рәнберәңлиги менен тамашагөйлердиң ксўлинен шығып кслмсктс.
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Балага әкениң мийнети сиңген болса, 
Соң ол баланың минез-кулңынан билинеди.

«Қабуснама»дан

«Жайҳун» қуўнақлар ҳәм зийреклер командасы
№ Жылы Аты Орын

1 2000-жылы Ташкент қаласында «Әзиз Ўатаным» (Ш.Пайзуллаева 
сөзи,Қ.Зәретдинов музыкасы) I

2 2001-жылы Ташкент каласында «Халық ушын» (Б.Генжемуратов 
сөзи,Қ.Зәретдинов музыкасы) II

3
2002-жылы Ташкент каласында «Ана Ўатан» (Г.Дәўлетова сөзи, 

Н.Қалимбетов музыкасы) II

4
2003-жылы Ташкент каласында барлык тараў 
хызметкерлери катнаскан Республикалык 
жуўмаклаўшы баскышта

«Өзбекстан — тәним ҳәм жаным» 
(А.Султанов сөзи,Қ.Хилалов 
музыкасы)

I

5 2004-жылы Нөкис каласында зоналык басқышта «Өзбекстан» (Б.Сейтаев сөзи, 
Қ.Хилалов музыкасы) I

6 2010-жылы Ташкент қаласында финаллык баскышта «Ўатан» (Х.Даўлетназаров сөзи, 
Қ.Заретдинов музыкасы) I

Жоқары оқыў орынлары арасында өткерилетуғын «Нихол» студентлер театр фестивалына 
университеттин театр студия жәмәәти белсене қатнасып келмекте. Олар жәмийетлик 
турмыстағы үлкен жетискенликлер менен бирге жасларға кери тәсирин тийгизетуғын 
айырым унамсыз иллетлерге қарсы гүресиўши бағдардағы сахналықкөринислерди шеберлик 
пенен сахналастырыў арқалы сыйлы орынларды ийелеп келмекте. 1999-жылы драматург 
Қ.Қалмуратовтың «Әндийшели дүнья» пьесасын сахналастырып, «Ең жаксы спектакль» 
номинациясын алыўға еристи. Ал, 2000-жылы драматург К.Рахмановтың «Тәғдир соқкысы» 
пьесасын сахналастырып II орынды, 2002-жылы драматург Т.Муқитдиновтың «Адасканлар» 
пьесасын сахналастырып III орынды ийеледи.

Республика жоқары оқыў орынлары арасында университет жәмәәтиниң жақсы 
көрсеткишлерге ерисиўи студент жаслар арасындағы руўхый әдеп-икрамлылық тәрбияға 
болған дыққат-итибардың жақсы жолға қойылғанлығын, соның менен бир катарда көркем 
хәўескерлер дөгерегине ағза студент-жаслардың хәр бир иске укыплылығы, тапқырлылығы, 
зийреклилиги, билимлилиги хәм шеберлигин көрсетеди.

«Ҳүрлиман» ансамбли, театр 
студиясы жәмәәти ҳәр тәреплеме 
раўажланған жас әўладты 
тәрбиялаўға, ийгилиюіи сезимлерди 
теренлестириўге, Ўатанымыздын 
данклы өтмишине хәм нурлы 
келешегине хүрметти беккемлеўге 
бағышланған бағдарламалары 
менен республика көлеминде ҳәм 
университетте өткерилетуғын ҳәр 
кыйлы 

(Наўрыз,
Конституция күни, юбилей кешелерине) 

катнасып келмекте.
Сондай-ақ, профессор-оқытыўшылардын,

студентлердиң, техник-хызметкерлердиң бос ўақытларын мазмунлы 
хәм кеўилли өткериўге университетте кең мүмкиншилик жаратылған. Олардың бос 
ўақытларында «Ҳүрлиман» ансамбли менен театр студиясы жәмәәти репертуарындағы 
рәңберән ойын-заўыклы коннерт бағдарламасы менен бирге «Дуўтарлы солдат», «Бүлбил 
уясы», «Ана тәғдири», «Маскарапаз», «Тәғдир соққысы», «Адасканлар», «Өкиниш» ҳәм т.б. 
спектакльлерди айрыкша талант пенен атқарып келмекте.

«Ҳүрлиман» ансамбли менен театр студиясы жәмәәти 1995-жылы Түркияда өткерилген

байрам салтанатларына
Ғәрезсизлик байрамы,
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Ер болсаң, елиңди бақла. 
Елдиң берген дузын аңла,;

Бердақ

т •_ . р2ь:нфольклор.іыкфестивалынакатнасты. Олармиллийколориттеги
■ .. --ыэлаған бүлбил хаўазы менен елге танылып Өзбекстан жаслары

і ойвынын лауреаты болды. 2002-жылы июль, август айларында музыкалык 
ғавмбағхарынын студентлери Саламат Кайыпназаров хәм Зульфия Арзымбетовалар АҚШ

- . . -. :ек жолы • фестивалына қатнасты. Музыкалыктәлим бағдарынын
сцр таиар стулентзери 2003-жылы Самарканд каласында өткерилген халык аралық «Шарк 
тароналрн» фолысюр музыкалык фестивалына катнасып, «Офарин» сыйлығын алыўға 

гте рыз хәм Ғәрезсизяик байрамлары хәр жылы көтеринки руўхта 
зйрам бағдарламасынын 

кәнигелер тәрепинен 
онда жасларды 

•рп-әдет дәстүрлерине,
• ятларға садык болыўға 

ахналык көринислери

іиздин «Қайырлы
кәр күни ислеўи керек»
лтивеоситет жәмәәти

іғы нураныйларға,
хызметкерлерге, 

кайыркомлык
руўхый хәм материаллык жактан хәр тәреплсме қоллап-куўатлаўН 

жәодемге мүтәж жатғыз баслы пуқараларға, | 
хйи* тәрбияланыўшыларына хәр 

ітеттин «Хүрлиман» ансамбли Қ 
ерт бағдарламалары олардын 
верситет тәрепинен байрам 

жаксы шараятлар жаратылды. 
жарыстын ашылыў хәм жабылыў 
университеттиң 1500 студенти 
«Бәркамал әўлад-2008» спорт

тлык жәрдем» коры дүзилди. Кордың 
іеткерілер хәм студентлерге материаллык Л! 
ылзрдың окыў-методикалык хәм илимий 
гуге каратылған.

Бәркамал әўлад-2008» спорт жарысларының 
ерситеттин профессор-окытыўшылары хәм 
сти. Унпверситеттиң студентлер турар жайы

■ ілли Университет әтирапын абаданластырыў хәм ’ 
изилди. Усы жарыска катнаскан 600 спортшыға | 

Сондай-ак, 
мәресимине 

катнасты.
жарысының 

«Жаслар жылы»нда Нөкис каласында өткерилиўи 
Президентимиздин Өзбекстан жасларына 
болған үлкен дықкат-итибары, жасларымызға О 
жаратылған имканиятлардың әхмийети хаккында 
университеттиң нураныйлары А.Тлеўбергенов, 
А.Дәўлетов, Қ.Жаббарбергенов, А.ГІахратдинов, 
Қ.Хожамуратовлар «Каракалпақстан» телсканалы 
аркалы шығып сөйлеп, өз пикирлерин билдирди.

2008-жылы университстте «Инсан 
хукыкларының улыўма жәхән декларациясы» 
кабыл етилгенлигиниң 60 жыллығы кең түрде 
белгиленди хәм бул бойынша бир катар
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Ҳәр ким ҳәр ҳандай исти қолга алса, ол жумысты жаҳсы 
билсин ҳәм оныц менен көп шугыллансын, та сол истен көп мәп көргей.

«Қабуснама»дан

илажлар әмелге асырылды. Бунда ҳәр бир инсаннын хукық ҳәм еркинликлериниң 
«Лтәмийинлениўи баслы ўазыйпа екенлигин Президентимиз И.А.Каримов Өзбекстан 
Ж Республикасы Ғәрезсизлигиниң 17 жыллық байрамында кең түрде атап өткен еди. Бул 
Мғ бағдарда университет жәмәәти кең түрде түсиник жумысларын жүргизип, усы декларация 

ҳәм Өзбекстан Республикасы ратификация еткен халық аралык ҳүжжетлердин электрон 
ЙДгбазасын шөлкемлестирди, буклетлер, мультимедиалар исленип ғалаба хабар кураллары 
чЛ арқалы сәўлелендирилди.

Мәмлекетимиз Қураллы Күшлеринин күдирети ҳәр жылы артып, елимиздиң 
ғәрезсизлигин корғаўда үлкен күшке айланған. Ҳәр жылы Өзбекстан Республикасы 
Ўатан корғаўшылары күни мүнәсибети менен университетте Арка батыс әскерий округы 
офинерлери менен ушырасыўлар өткерилип барылады. Бул ушырасыўларда Президент 

КФи.А.Каримовтың «Ғәрезсизлигимиз тыныш ҳәм парахат турмысымыздың беккем 
■ кепиллиги», «Жоқары мәнаўият - жеңилмес күш» китапларын терең үйрениуциң зәрүрлиги 
Мг хаккында атап өтилди. Усы байрам мүнәсибети менен студентлер арасында «Мергенлер», 

«Мәрт уллар» спорт ойынлары шөлкемлестириледи.
Мәмлекетимизде Президентимиз тәрепинен ҳәр жылға атамалар белгиленип, 

мәмлекетлик бағдарламалар дүзиў дәстүрге айланған унамлы ислердин бири. Усы 
Мг бағдарламалардьщ орынланыўы бойынша университетте кең көлемде ис-илажлар алып 

барыл макта.
Жәмийетимиздиң барлык тараўларында жүз берип атырған жәмийетлик-сиясий 

процесслер ҳақкында студент-жасларға мағлыўмат бериў системасын раўажландырыў, 
олардын сиясий саўатлылығын ҳәм жәмийетлик искерлигин артттырыў мақсетинде Жоқары 
ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги ҳәм Халық билимлендириў министрлигиниң 2005-жыл 

•ЛҒ 11-июньдеги қоспа коллегия карары, 2005-жыл 25-июньдеги 159/138-санлы буйрыклары 
тийкарында университетте «Мәлимлеме топары» шөлкемлестирилип, 2005-2006-оқыў 

МІ жылынан баслап үзликсиз түрде ҳәр ҳәптенин жума күни 45 минутқа мөлшерленген 
қЛ5«Мәлимлеме сааты» өткерилип барылмақта. «Мәлимлеме топары» жәмийетлик пәнлер 
аУ кафедраларының тәжирийбели профессор-оқытыўшыларынан шөлкемлестирилген.

Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги ҳәм республикалык руўхыйлык хәм 
ЗлҒ ағартыўшылық кеңеси Миллий идея ҳәм идеология илимий-әмелий орайынын 2007-жыл 

7-ноябрь күнги 228/110-санлы қоспа буйрығы тийкарында 2007-жылдың 10-ноябринен 
^Жбаслап университетте Миллий идея хәм идеология илимий-әмелий орайынын таяныш 

бөлими шөлкемлестирилди.
Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигинин 2010-жыл 

17-сентябрьдеги 359-санлы буйрығына тийкарланып, Ташкент каласында өткерилген «Ен 
Мғбелсенди мәнаўият ағартыўшы» танлаўынын республикалык баскышында университет 

окытыўшысы Алмагүл Байриева 2-орынды ийеледи.
Жокары хәм орта арнаўлы билим министрлигинин 2004-жыл 14-январьдағы «Жокары 

окыў орынларында руўхыйлык күнин шөлкемлестириў хаккында»ғы 12-санлы буйрығы 
тийкарында университетте хәр айдын акырғы хәптесинин пийшемби күни «Руўхыйлык 
күни» өткериледи хәм усы күнде арнаўлы реже тийкарында республикамыздағы мәдений 

И|орынларға театрларға, музейлерге, тарийхый (Хийўа, Бухара, Самарканд, Жамбаскала, 
Аязкала, Назлымхан Сулыў, Шылпык хәм т.б.) естеликлерге саяхат етиў, мәнаўиятқа 

ал байланыслы хәр кыйлы кешелер шөлкемлестириў хәм спорттын шахмат, футбол, 
баскетбол, волейбол, стол тенниси бойынша унивсрситет кубогы жарысларын өткериў 

Ж*'шөлкемлестирилген. Сондай-ақ, усы күни жаслар арасында хукукбузыўшылық ҳәм 
жынаятшылыктын алдын алыў, оларды диний экстремизм, терроризм, миссионерлик 
ҳәм инсан санасын зәхәрлеўши ҳәр қыйлы идеялар тәсиринен қорғаў бойынша ИИМ, 
прокуратура, ден саўлықты саклаў хызметкерлери менен ушырасыў хәм сәўбетлер 
отксрилип. «Өзбекфильм» киностудиясы тәрепинен таярланған АИЖС, наркомания, 
днний экстремизм хәм терроршылык хәрскетлсринин унамсыз ақыбетлери сүўретленген 
ҳүжжетли фильмлер көрсетилмекте.

<

38 Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Ҳеш бир нәрсе мәмлекетти спорт съіякры тез дүнъяеа таныта алмайды.

Ислам Каримов

НШЖ кЖЕДіЩКЕШіійЖіЕИ
Президентимиздиң «Ҳеш бир нәрсе мәмдекетти спорт сыякды тез дүньяға таньггауИЧ 

алмайды», дегениндей елимиз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин спортшылар ушын 
имканиятлар есиги ашылды. Мәмлекетимиз спортын дүнья аренасына алып шығыўға 
кең мүмкиншилик жаратылды. Сонғы жылларда университеттиң спорт базасы жылЮИ 
сайын беккемленип, халқымыз спортын бәлент шыңларға көтеретуғын жаслардың саны 
көбеймекте.

1997-жылдан баслап университетте Ю.И.Кулаков басшылығында футбол спорт 
клубы ис жүргизбекте. Бул клуб хәр жылы туракды түрде Карақалпақстан Республикасы 
бириншилигинде сыйлы орынларды ийелеп киятыр.

Дене тәрбиясы тәлим бағдарынын студенти, бир неше мәрте Өзбекстан чемпионы (Я 
М.Балтаниязов «Универсиада-2000»да еркин гүрес бойынша чемпион атанып, алтын 
медаль женимпазы болды. Футбол командасы болса сыйлықлы үшинши орынды жеңип 
алды. 2001-2004-жыллары «Ўзбекистон ифтихори», 2 мәрте олимпиада ойынлары 
катнасыўшысы, аўыр атлетикадан Азия ойынларының жеңимпазы, 2 мәрте студентлер 
арасында Түркия хәм Италияда болып өткен жәхән чемпионатының жеңимпазы 
Б Нуруллаев окьгп шггкерди. Ол 2000-жылы Австралияның Сидней қаласында өткерилген 
олимпиадаға катнасып. сыйлы орынды ийеледи. 2004-2008-жыллары оқып питкерген 

аез 21? ’ --жылы Азия бириншилигинде гүмис медаль алыўға еристи. Н.Хожабаев 
::: ггрес бойынша жаслар арасында өткерилген жәхән универсиаданың 

2-жылы Г Кдниязова Хігндстаннын Дели каласында миллий гүрес
_ты женимпазы болды. 2001-жыл А.Турданов 

•:мпазы болды. 2003-жылы еркин гүресЖД 
гы медаль женимпазы. А.Ештаев 
Ф.Оразымбетов 2004-жылы Азия

е.
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Патшалықлар жемириледи, динлер думандай таралып кетеди, 
лекин алымлардыц иси мәцги қалады.

Мырза Улықбек

Шразагдинова Лйман 
Еркин гүрес бойынша 
Өзбекстан чемпионы

Алламуратова Айымгүл
Еркин гүрес бойынша 
Өзбекстан чемпионы

Ықласова Индира
Миллий гүрес бойынша

хаял-кызлар 6-орын, футболдан 8-орын, дзю-до 
8-орынды ийеледи. Волейболшы ерлер командасы 
ийелеп, бронза медаль ийеси болды. Самарканд 
болып өткен «Универсиада-

бириншилигиниң женимпазы, А.Артыкбаева 2004-жылы хаял- 
қызлар арасында Өзбекстан Республикасынын женимпазы 
болды.

Бухара каласында болып өткен «Универсиада-2002» 
жарысларында, волейбол бойынша ерлер 3-орын, волейбол 
бойынша 
бойынша 
3-орынды 
қаласында
2004» жарысларында университет команда 
ағзалары баскетбол бойынша хаял- 
кызлар 6-орын, волейбол бойынша ерлер 
командасы 2-орын, волейбол бойынша 
ҳаял-кызлар командасы 8-орын, теннистен 
8-орын, кол тобынан ерлер 7-орын, 
ҳаял-кызлар 8-орынды ийеледи. Миллий 
гүрес бойынша Н.Хожабаев 3-орынды 
ийелеп, универсиаданын бронза медалы 
ийеси болды. Волейбол бойынша ерлер 
командасы финалға шығып, 2-орынды 
ийеледи хәм гүмис медаль алыўға еристи.

Дене тәрбиясы бағдары студентлери 
арасында Өзбекстан Республикасы, 
Жер жүзи ҳәм Азия чемпионлары тәлим
алмақта. 2006-жыл Монголиянын Улан- 
Батор каласында өткерилген еркин гүрес 
бойынша жаслар жәхән универсиадасына 
окытыўшы П.Серимбетов пенен 
биргеликте А.Ешатаев, П.Оразымбетов, 
Ф.Оразымбетовлар катнасып кайтты.

Де не тәрбиясы бағдарынын студентлери 
Өзбекстан сайланды командаларынын 
ағзалары да болып есапланады. 1-курс 
дене тәрбиясы бағдарынын студентлери 
Б.Отамбетов, А.Алламуратова еркин гүрес, 
Р. Қалжанов ескек есиў бойынша Өзбекстан

Алиева Замира
Каратэ бойынша Өзбекстан 

чемпионы

Сәтбаева Нуржамал 
Еркин гүрес бойынша 
Өзбекстан чемпионы

ҳәм Қарақалпақстан чемпионлары,
И.Ыкласова 2008-жылы «Келешек хаўазы» 
танлаўында спорт номинациясы бойынша 
женимпаз болды.

2008-жылы университет баскетбол миллий командасының 
қызлары жокары оқыў орынлары арасында Өзбекстан Кубогы 
ойынларында 1 -орынды ийеледи хәм Өзбекстан чемпионы бол ыўға 
еристи. Жарыска кызларды спорт пәнлери кафедрасынын үлкен

Өзбекстан чемпионы ОКЫТЫўШЫСЫ О.НияЗОВа ТаярлаДЫ.
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Бсрлак атындағы Каракалпак мәмлекетлик университсти ҳаял-кызлар Кенеси 
тәрепинен Ўатанына хәм халкына садык еркин пикирлейтуғын хәм изленетуғын, халык 
алдынлағы ўазыйпалары хәм миннетлерин саналы хәм өз бетинше шеше алатуғын, 
ғәрезсизлик идеялары тийкарында, ийбели студснт-кызларды тәрбиялаўға каратылған 
руўхыйлык хәм ағартыўшылык, шөлкемлестириў жумыслары хәр бир окыў жылында 
дүзилген рсже тийкарында алып барылады. Университеттин хаял-қызлар Кенесин бир 
неше жыллардан берли ф.и.к., доцент 
И.Е.Сейтназарова табыслы басқарып 
келмекте. Университетте 200 ден аслам 
профессор-окытыўшы хаял-қызлар студент 

асларға билим бермекте. Университеттин 
тжимпаз, устаз ҳаял-қызлары республикада, 
_ғык аралык көлемде илим, мәденият, 
.порт. сиясат майданында өзлеринин 
искерлиги хәм билимлилиги менен 
жнылмакта. Университеттин юридика 
лакультетинин доненти Ж.Ниязованын 
Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси
Чызамшылық палатасына екинши мәрте депутатлыкка сайланыўы университет хаял- 
•л лларынын мәмлекетимиз сиясий турмысында да айрыкша орны бар екенлигинен 

илим

дерек береди.
Берлак атындағы Каракалпак мәмлекетлик университетинде республикамыздың 

длык хожалығы тараўы ушын кадрлар таярлаўда хаял-қызлардың үлеси айрықша 
екенлигин атап өтсек болады. Профессор-окытыўшы ҳаял-кызлардьщ алтаўы 
докторы хәм профессор. жетпистен асламы илим кандидаты ҳәм доцентлер. 201 
2 '. 1-окыу жылынын өзинде 10 окытыўшы хаял-кыз илим кандидаты дәрежесине ийе 
::лды. Өзбекстан Республикасы «Билимлендириў хаккында»ғы Нызам хәм «Кадрлар 
таярлаўдын мәмлекетлик миллий бағдарламасы»нан келип шықкан ўазыйпаларды 
изшиллик пенен әмелге асырып атырған Каракалпак мәмлекетлик университетиниң 

жтратура бөлнмин хәм 9 кафедрасын хаял- кызлары мыз баскарып келмекте. Жақында 
унииерснтетммидле Ғәрезсизлигимиздин 20 жыллығына бағышланып республикалык 

менен бирликте «Жәмийеттиң раўажланыўында илимпаз 
атамасындағы республикалык илимий-әмелий конференция 

-ткерилди. Бул конференштяға республикалағы илимпаз хаял-қызлар. жокары окыў 
.рынларында жасларға тәлим-тәрбия бсрип атырған профессор-окытыўшы, 
илимий хызметкср-излениўшилер хәм стажер- 
лзертлеўши-излениўши ҳаял-қызлар илимнин 
раўажтаныўына үлес косатуғын баянатлары 
менен кагнасты.

Президентимиз И.А.Каримов «Хәр кандай 
жәмийеттин мәдений дәрежеси хәм мәнаўий 
беккемлиги хаял-кызларға болған мүнәсибети 
менен белгиленеди», - дсп көрсстсди. Елимиз 
ғәрезсизликке ерискеннсн ксйин ҳаял-кызларлы 
хәр тәре п л с м е кол л а п - куўат:таў, ол ард ы н мә пл ср и н 
корғаўды және де күшейтиўге каратылған оғада 
улкен әхмийсткс ийс хүкимет карарлары кабыл 
етилди. Президснтимиздиц 1995-жыл 2-марттағы 
Өзбекстан Республикасы мәмлекет хәм жәмийет 

курылысында хаял-кызлардын ролин арттырыў
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«Ел!» деп еңиремесең - еңбегиң ҳешдур, 

Қайыр-сақауатың - инсаннан қарызың!

Ш.Сейпюв

ис-илажлары ҳаккында»ғы, 2004-жыл 
25-майдағы «Өзбекстан Республикасы 
ҳаял-кызлар Комитети жумысларын 
коллап-куўатлаў бойынша косымша ис- 
илажлары ҳақкында»ғы Пәрманлары 
ҳаял-кызлардын мәплерин корғаўға, 
жәмийеттеги ролин асырыўға, оларды 
ҳәр тәреплеме коллап-куўатлаўға 
хызмет етип келмекте. Усы пәрман 
хәм карарларға тийкарланып, 2008- 
жылы 23-декабрьде Жоқары ҳәм 
орта арнаўлы билим министрлиги, 
Өзбекстан ҳаял-кызлар Комитети ҳәм 
де Өзбекстан «Камолот» ЖЖХОрайлык 

Кенесинин «Жокары окыў орынларында билим алып атырған студент-кызлар арасында 
тәлим-тәрбия ҳәм мәнаўият-мәрипат жумысларын және де жетилистириў ҳаккында»ғы 
коспа қарары қабыл етилди. 2011-жыл 10-ноябрьде Өзбекстан Республикасы Жоқары 
ҳәм орта арнаўлы билим министрлигинде жокары оқыў орынлары ҳаял-кызлар Кенеси 
баслыкдары жумысларынын барысы хәм олардын алдағы ўазыйпаларына бағышланған 
мәжилиси болып өтти.Усы мәжилистин қарары менен Жокары ҳәм орта арнаўлы билим 
министрлиги жанындағы жокары оқыў орынлары ҳаял-кызлар кенеслери жумысларын 
Муўапыкдастырыўшы Кеңес шөлкемлестирилди. Бул Кенестин 7 ағзасынын бири етип 
Карақалпақ мәмлекетлик университети ҳаял-кызлар Кенеси баслығы И.Сейтназарова 
сайланды.

2011 -жыл 6-январьда Жокары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң «Жокары оқыў 
орынларында Ҳаял-кызлар Кенеслери жумысларын еле де жетилистириў хаккында»ғы 
3-санлы буйрығы шыкты ҳәм усы буйрық пенен коса «Жокары билимлендириў тараўында 
ҳаял-қызлар хәм студент ҳаял-кызлар арасында алып барылатуғын жумысларды 
жетилистириў концепциясы», сондай-ак, «Жокары окыў орынлары хаял-кызларының 
жәмийетлик-сиясий искерлигин арттырыў, олар арасында алып барылатуғын мәнаўият- 
мәрипат тәрбия ислери нәтийжелилигин тәмийинлеў, хукыкый, медициналық 
мәдениятын ҳәм кәсиплик мийнет шеберлигин раўажландырыў, студент-кызларды 
шанарақ болыўға таярлаў бойынша ис-илажлар режеси» ҳәм «Жокары окыў орынлары 
ҳаял-кызлар Кенеси жумыслары хакында»ғы нызам кабыл етилди. Усы Нызам ҳәм 

концепциялардын өз ўактында 
кабыл етилгенлиги университет 
турмысында болып атырған 
жаңалық ҳәм жетискенликлерде өз 
көринисин таппакта. Университетте 
3208 студент қыз бакалавр бағдары 
ҳәм магистратура кәнигеликлеринде 
билим алмақта. Олардан 426 сы 
шаңараклы. Студент-кызлардын 500 
ден асламы студентлер турар үйинде 
жасайды. Ҳаял-қызлар Кеңеси 
тәрепинен студентлер турар жайында 

әмелге асырылатуғын мәнаўият-мәрипат жумысларыньщ режеси ислеп шығылып, усы 
реже тийкарында әмелий ислер алып барылады. Студентлер турар жайларында ҳаял- 
қызлар Кеңеси тәрепинен «Студентлер турар жайы - өз үйим», «Үлги альщ ҳәм үлги 
болың», «Ең азада қабат», «Ең азада бөлме» атамаларында тандаўлар, студент-кызлардьщ
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Әмелияттан күшли оқытыўшы жоқ, лекин үйрениў сезимщ 

оянбаса, әмелияттан да ҳеш нәрсе үйреншг болмайды.

Бернард Шоу

«Зулъфия» мәмлекетлик сыйлыгының лауреаты. У 
журналистика қәнигелигиниң магистранты, I 

бакры қыз Г.Ақымбетова

бос ўақтын мазмунлы өткериў ушын «Дәстанларды үйренемиз» атамасында миллий 
дәстанларымыздан сахналык көринислер таярланбакта. Сондай-ак, халқымызға белгили 
талант ийелери, атаклы косыкшылар. шайырлар, белгили спортшы кызлар, Зульфия^ 
атындағы мәмлекетлик сыйлыктын жеңимпазлары менен ушырасыў кешелери, әдебий 
кешелер ҳәм хәр кыйлы спорт жарыслары өткерилип киятыр.

Университетте 2004-жылдан баслап ҳәр жылы ҳаял-қызлар Кенесинин 
шөлкемлестириўи менен «Балалар куўанышы - дүнья куўанышы» атамасында қайыр- 
сакаўат акпиясы өткерилмекте. Бул акцияға ҳәр бир студент кыз өзлери таярлаған жумсак 
ойыншыклары менен катнасты. Бундағы тийкарғы мақсет, студент-кызларды билим 
алыў менен бирге оларды турмыска таярлаў, меҳир-мириўбет сезимлерине тәрбиялаў, 
саўаплы ислер ислеўге, балаларды сүйиўге, оларға ғамхорлық көрсетиўге шақырыў 
болып табылады. Студент-қызлардың таярлаған ойыншыкдары қоңсы мәкан пуқаралар 
жыйыны балаларына, балалар бақшаларына, кем тәмийинленген шаңарақ балаларына, 
мехрибанлықүйине ҳәм арнаўлы интернатларға бериледи. Ҳаял-қызлар Кеңеситәрепинен 
хәр жылы 8-март байрамы алдынан студент-қызлар арасында «Дәўир қызлары», «Зийрек 
кызлар», «Спорт мәлийкасы», «Университет мәлийкасы» ҳәм профессор-оқытыўшы 
кызлар арасында ҳәр қыйлы спорт жарыслары менен бирге, ҳәр жылы дәстүрий түрде 
«Кел қурдаслар беллесейик» атамасында спорт жарыслары 
өткериледи. Университет қызлары арасында ҳәр жылы р 
«Мәдениятлы кийиниў - әдеплилик белгиси» атамасында 11 
заманагөй ҳәм миллий кийимлер тандаўы өткериледи. 
Бул тандаў ҳаял-қызлар шөлкеми тәрепинен бир 
нешше рет республикалық көлемде өткерилди. Танлаўға 
республикадағы жоқары оқыў орынлары студент- Ь 
қызлары қатнасып келмекте. Сондай-ақ, ҳәр жылы бәхәр Ь 
айында «Гүлзарға айлансын бул гөззал дияр» атамасында Г] 
гүллер көргизбе танлаўы өткериледи. Бул танлаўдын г.: 
тийкарғы мақсети студент-жаслардын туўылған жерге, 
ўатанға деген сүйиспеншилигин арттырыў, оларды 
тәбиятты қорғаўға, оны сүйиўге шақырыў, экологиялық 
мәдениятын көтериўге тәрбиялаў болып есапланады.

Хдял-қызлар Кеңеси жаныңда студент-қызларға 
илим-билим сырларын үйретиў менен бирге оларды 
белгили бир өнер үйретиўге таярлайтуғын 
«Шебер қоллар» дөгереги жумыс ислеп тур. Усы 
дөгеректиң басшылығында ҳәр жылы «Қолы 
гүлдур қарақалпак кьізының» атамасында қол 
өнери менен шуғылланатуғын студент-қызлар 
танлаўы болып өтеди. Бундағы тийкарғы 
мақсет, студент-қызларды өнер үйретип, 
турмысқа таярлаў, миллий дәстүрлердиң, 
халық өнерментшилигиниң әўладтан- 
әўладқа мийрас болып калыўын сақлаў ҳәм 
раўажландырыў болып табылады.

Университет ҳаял-қызлар Кенеси жанында 
медициналық пункти, «Ибн Сина саламатлық 
мәсканы», «Зульфия қызлары» клубы, 
«Қәбилетли қызлар» клубы, «Шаңарақта 
миллий қәдириятларды үгит-нәсиятлаў орайы», 
«Психология» орайы, сондай-ақ «Шебер
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Өткир ақыл, терең ҳәм ҳадал пикирлер ийеси бахытлы.

Сократ

коллар», «Меҳрибанлық» дөгереклери хызмет көрсетип келмекте.
Студент қызлардьщ руўхый-психологиялық жағдайын үйренип барыў мақсетинде 

университет психологиялык орайы, «Шанарақта миллий қәдириятларды үгит-нәсиятлаў» 
орайы хәм ҳаял-қызлар кенесинин режеси ислеп шығылған. Психологиялык орай 
«Педагогика хәм психология» кафедрасы оқытыўшысы З.Матуразова басшылығында 
студент-қызлардьщ руўхый ҳалатын үйрениў ҳәм аныкдаў бойынша анкета усылында 
сораў-жуўаплар, проектив тестлер өткерилмекте. Сондай-ақ, студент-қызларымыздьщ 
түскинликке түсиў жағдайларынын алдын алыў бойынша да тийисли қәнигелер менен 
семинар-ушырасыў, мәсләхәт кешелери шөлкемлестирилмекте.

2004-жылдан берли ҳаял-кызлар Кенеси жанында «Шанаракга миллий қәдириятларды 
үгит-нәсиятлаў» орайы жумыс ислеп, бул орайды т.и.к., доцент Г.Туреева басқарады. 
Орай тийкарынан, университетимиздеги билим алып атырған шанараклы қызларға окыў 
менен бирге турмыс сырларын үйретиўге бағдар береди. Орай тәрепинен хәр жылы 15- 
май шаңарақ күнине бағышланып «Ўатан — шанарактан басланады», «Бәркамал әўлад 
шанаракта камал табады» темаларында диспут-кешелер өткерилип келинбекте.

Ҳаял-кызлар кеңеси жанынан шөлкемлестирилген «Зульфия кызлары» клубы 
2005-2006-окыў жылынан баслап жумыс алып барады. Бул клубты ф.и.к. У.Дәўлетова

басқарады. 2009-жылы Өзбекстан 
ҳаял-қызлар комитетиниң XI 
басқарыў жыйналысы карары 
менен клуб жанында «Қәбилетли 
қызлар» клубы да жумыс баслады.

Клуб университетте окыйтуғын 
талантлы, зийрек қызлардьщ 
дөретиўшилик ислерин кен 
жәмийетшиликкетаратыў, олардын 
жумысларын коллап-куўатлаў, 
белсендилигин арттырыў, миллий 
ғәрезсизлик идеяларын жаслар 
санасына синдириў, олар арасынан 
Зульфия ханымнын ылайыклы 
избасарларын тәрбиялап шығарыў 
максетинде дүзилди.

Клуб ағзаларынын арасында Зульфия атынлағы мәмлекетлик сыйлығынын лауреаты, 
«Нихол» сыйлығынын лауреаты, «Келешекхаўазы» танлаўынынженимпазлары, Өзбекстан 
чемпионлары, спорт жарыслары женимпазлары, Наўайы, Беруний, Улығбек, Бердақ 
атындағы мәмлекетлик стипендиантлары бар. Атап айтқанда, клуб ағзасы философия 
тәлим бағдарыньщ 4-курс студенти Ҳ.Камалова, журналистика тәлим бағдарының 3-курс 
студентиМ.Мершиевалар Бердакатындағымәмлекетликстипендияғаылайықдептабылған 
болса, инглис филологиясы тәлим бағдарыньщ 3-курс студенти М.Жумамуратова Наўайы 
атындағы мәмлекетлик стипендия жеңимпазы болды. Клуб ағзасы «Зульфия» атындағы 
мәмлекетлик сыйлығынын лауреаты, журналистика қәнигелигинин магистранты, 
бақсы қыз Г.Ақымбетова республика көлеминде өткерилетуғын байрам кешелерине 
белсене қатнасады. «Бәркамал әўлад» жылында Өзбекстан ҳәм Карақалпақстан халык 
артисти Айымхан Шамуратованын хүрметине өткерилген халык косыклары хәм ария 
атқарыўшылырыньщ республикалық тандаўында клуб ағзасы, музыкалық тәлим 
кәнигелигинин 2-курс студенти Разия Оразалиева женимпаз болды. Клубтын ағзасы, 
музыкалық тәлим бағдарынын 2-курс студенти Азима Үсенова Замира Хожаназарова 
естелигине арналып өткерилген тандаўдьщ жеңимпазы болды.
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көзXXI әсир — информаиия әсири деп аталған дәўирди ғалаба хабар куралларысыз 
алдымызға келтириў кыйын. Кен аудиторияға информацияны оператив түрде жеткерип 
бериўде телевидение, радио хәм баспасөз хызметкерлериниң мойнына жууапкерли 
ўазыйпа жүкленген.

Бердак атындағы Каракалпак мәмлекетлик университетинин «Карақалпак 
университети» газетасы да заман ағымына сай оқыўшылары кеўлинен орын ийелеп 
киятыр.

1976-жылы университет шөлкемлестирилген бир пайытта «Нөкис университети» < 
газетасынын да тырнағы каланды. Дәслепки жыллары газетанын шығыў процессинде шайыр. 
жазыўшы, журналистлерден — Ә.Тәжимуратов, К.Мәмбетов, Х.Сапаров, Т.П.Мулик, 
А.Нәжимов. Г.Есемуратов, Н.Волосатова, И.Ахмедова, Қ.Жаримбетовлар редакторлык 
етти. Газетанын жуўаплы редакторы ўазыйпасын Б.Ибрагимов, Б.Генжемуратовлар 
аткарған. Бул газета университет турмысында жүз берип атырған ўакыялар менен 

.. —а як биргеликте дүнья жүзинде 
илим, билимлендириў. 
университетлердеги окыў 
процесслери, илимий 
байланыслар, профессор- 
оқытыўшылардын жана 
илимий изленислери. 
студентлер турмысынан 
мағлыўматлар 
жәриялап барды.
Буннан тыскары, хәр 
жылы абитуриентлерди 
университетке кабыллаў .4 
пайытында арнаўлы сан 

шығарып, кәнигеликлер хаккында бай, керекли мағлыўматларды, фото сүўретлерди
жәриялап барды. Бул санды шығарыўға хәр бир факультеттиң деканы жуўапкер етип 
бекитилди. Арнаўлы санды таярлаўға О.Айтмуратов, Л.П.Соломатина, Ж.Қутлымуратов. 
М.Якупов, А.Жарымбетов, Қ.Найымов ҳәм басқалар белсене катнасқан. Газетаны 
баспаға таярлаўда, шығарыўда карақалпак тили хәм әдебияты, рус тили әдебияты 
қәнигеликлеринин профессор-оқытыўшылары менен биргеликте студентлери де 
тартылды. Редакциянын техникалык хызметкерлеринен Б.Изикулов, С.Бекжанов. 
А.Тен, Г.Маукешовалар газетаның сапалы шығыўына үлес қосты. Өткен әсирдин 80- 
жылларынын акырына келип газетаньщ шығыўы үзилиске түсти.

90-жыллардын акырында газета және 
окыўшылары колына жетип барды. Солай 
етип, 1999-жылы 1-июль күни газета 
«Қарақалпақ университети» деген жаңа 
атамада баспадан шыға баслады.

Газетаға 1999-жылдан баслап 
Минажатдин Қутлымуратов (1999-2003), 
соңынан Аймурза Алламбергенов 
(2003-2005), Тамара Машарипова 
(2005-2007) редакторлык еткен 
болса, 2007-жылдан баслап 
бүгинги күнге шекем Жеткербай 
Өтегенов басшылық етпекте. 
Усы жыллары аралығында 
редакцияда Байжан 
Шарап Хожанов, 
Қулбаев, Дилфуза Дагарова, 
Нурсулыў Хамидуллаева, Полат 
Өтениязов, Жамила Жаримбетова, 
Диларам Ержанова,Хүрмет Атажанов

өз

Узаков, 
Бердақ
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Ул-қызың илим үйренсин, бер устазга.

Сулайман Бақырганий

ХОШ КЕЛИПСИЗ!

^®ІЩ_^ИНВКИС 
ЫНИВЕРСИТЕТИ

ҳәм тағы басқалар иследи. Газетанын рәңбәрең болып жарық көриўинде фотосүўретлердин 
де орны айрықша. Сонлықтанда, газетаның ҳәр бир санында көп жыллык бай тәжрийбеге 
ийе фотосүўретши Нурабылла Ибрагимовтың мийнетлеринен пайдаланылып келинбекте. 
Сондай-ак, «Қаракалпақ университети» газетасының хәр бир санында усы билим 
дәргайында билим алып атырған студентлер, магистрантлар, аспирантлар, докторантлар, 
профессор-окытыўшылардын илимий мийнетлери турақлы жарық көреди. Анық, 
тәбийғый, жәмийетлик, гуманитар пәнлердиң бағдарлары бойынша илимге тийкарланған 
макалалар, материаллар жәрияланады. Буннан тысқары, жас дөретиўшилердин көркем 
шығармалары да жарык көреди.

Газета айына еки мәрте, 1 баспа табак көлеминде шығып келмекте.
«Билим менен бахыт жолы ашылар» деген уран менен жәрияланатуғын басылымның 

да гөзлеген мақсети бар. Усы тийкарда газетада жәрияланып атырған мақалалар «Жаслар 
ҳаўазы», «Дөретиўшилик устаханасы», «Сыр сандығы», «О, әдиўли, муғаллимим устазым», 

Мф«Күлки кәрўаны», «Даналар айтады», «ҚМУ пресс хабарлары», «Сөз ойыны», «Спорт», 
«Бул кызык дүнья», «Бир кесе шай үстинде», «Жәхән әдебияты дүрданаларынан»’ 
«Дүнья әдебиятынан», «Бердақнама», «Нобельнама», «Оқыўшы ой салады», «Аўыл ҳәм 
экология», «Экономика хәм хукык», «Интеллектуаллық ресурс», «Хошхабар», «Маған 
сөз бериң», «Илимий техникалык прогресс», «Шәкирт устаз хаккында», «Психология», 

К^«Сырлы әлем», «Билип койғаныңыз жақсы», «Тәбият хәм биз», «Поэзия бети», «Китап - 
Б^билим булағы», «Магистрант минбери», 
ВМ£«Жас илимпаз», «Даналар нәсиятынан», 
; «Наўайынама», «Бабурнама», 

«Тарийхсыз келешек жок», «Мәртебе», 
«Китап жаңалығы», «Яднама», 
«Усыныс», «Дебдиў», «Сенин спортшы 
досларың», «Тәжирийбе алмасыў», 
«Сергеклик», «Студентлик - алтын 
дәўирим», «Өтмиш хәм Ғәрезсизлик», 
«Заманласлар ҳәм ~ шәкиртлеринин 
еске түсириўинен», «Ўатан шаңарактан 
басланады», «Мәртлик - мәңгилик» 
сыяқлы рубрикалар астында жарық 
көрип келмекте. Сондай-ак, шет 
ел жоқары окыў орынларында 
тәжирийбе арттырып кайткан, 
илимий диссертациясын корғаған 
окытыўшылар, мәмлекетлик 
стипендия ийелери, хәр кыйлы 

■фондлардын, танлаўлардын 
жеңимпазлары менен сәўбетлер 
жәрияланып атыр. Материаллар 
аналитикалык, информациялық 
хәм көркем-публицистикалык 

В көриниске ийе.
Редакция жәмәәти хәм 

К^«Камолот» ЖЖҲ басланғыш 
шөлкеми тәрепинен хәр жылы 
«Ўатанымды жырлайман» 
атамасында дө-ретиўшилер 
танлаўы шөлкемлестирилип атыр.

«Каракалпак университети» газетасы жоқары оқыў орнының 
й сәўлелендирип киятырған басылым болып табылады. УРМЫсың кең
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Бердақ атындағы Каракалпак мәмлекетлик университети кейинги 20 жылда илимий- 
изертлеў тараўында айтарлыктай жетискенликлерге еристи. Илимий изертлеўлер жаңа 
сапалық өзгешеликлерге ийе болды. Университет профессор-оқытыўшыларынын алып 
барған илимий жумыслары хәм таярлаған қәнигелери, халық хожалығы, илим хәм 
билимлендириў тараўларына хызмет етпекте. Өзбекстан Республикасы өз ғәрезсизлигине 
ерискеннен кейин илимий бағдарда үлкен реформалар алып барылды. Мәмлекетимизде 

Илим хәм техника комитети (ҳәзирги күнде 
Министрлер Кабинети жанындағы Илим 
ҳәм технологияларды раўажландырыўды 
муўапықластырыў комитети), Өзбекстан 
Республикасы Жоқары Аттестация Комиссиясы 
дүзилди ҳәм жаңа илимий бағдарларға тийкар 
салынды.

Университет профессор-оқытыўшылар жәмәәти 
Өзбекстан Республикасы «Билимлендириў 
ҳаккында»ғы нызамы хәм «Кадрлар таярлаўдын 
мәмлекетлик миллий бағдарламасын»да 
көрсетилген ўазыйпаларды әмелге асырыўда, 
халкымыз келешеги ушын аянбай хызмет 
етпекте.

Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде 
барлык кафсдралар рсжслсстирилген жеке

инталы темалар тийкарындағы илимий изертлеў жумысларын алып бармакта. Булардың 
нәтийжесинде монографиялар, оқыўлыкдар, оқыў-методикалық қолланбалар ҳәм 
илимий мақалалар баспадан шығарылды. Олар тәлим-тәрбия бағдарында ҳәм өндиристе 
методикалық усыныслар сыпатында әмелий жақтан колланылмақта.

1991-2011 -жыллары даўамында илимий-изертлеў жумыслары нәтийжесинде 25 патент, 
161 монографияҳәм брошюралар, 117 окыўлық, 395 окыўколланба, 682окыў-методикалық 
колланба ҳәм 150 ге жақын илимий әмелий-конференциялар шөлкемлестирилди. 6896 
илимий мақала ҳәм тезислер баспадан шығарылды (1-кесте).

Ғәрезсизликтиң 20 жылы ишинде Қаракалпақ мәмлекетлик университетинде 
мәмлекетлик бюджет тәрепинен қаржыландырылған әмелий ҳәм фундаментал илимий 
жойбарлар орынланып, оларға 115 млн. 998 мың 300 рубль ҳәм 418 млн. 514 мьщ сумлық
каржы ажыратылды.

Кафедраларда хожалық шәртнамалары тийкарында илимий изертлеў жумыслары ҳәр 
кыйлы кәрханалар хәм шөлкемлер менен биргеликте ЮОге жақын хожалық шәртнамалары 
орынланды. Оларға 7 млн. 603 мын рубль ҳәм 56 млн. 153 мын сум муғдарында хожалык 
шәртнамалары бойынша илимий изертлеў жумыслары алып барылды.

Университет кафедраларында халықаралық байланысларды кецейтилген ҳәм тәлим 
тараўына шет ел инвестицияларды алып келиў барысында шет ел грантлары тийкарында 
илимий ислер әмелге асырылды. Мәселен, Евразия фонды, Сорос фонды, ЮНЕСКО, 
НАТО, ЛСА шөлкеми ҳәм ІҒІТА8 бағдарламалары тийкарында 1991-2011-жыллары 96 
мын 298 АҚШ доллары ҳәм 26 мын 666 экю көлеминдеги грантлар тийкарында илимий
жумыслар орынланды.

Университет ҳәм кафедралар 
шөлкемлестириўинде илимий- 
изертлеў жумыслары нәтийжелерин 
анализлеп барыў ушын профессор- 
окытыўшылардын катнасыўында 
республикалық хәм университет 
көлеминде илимий конференциялар 
өткерилмекте. 1 991-2011-жыллар 
ишинде республикалық көлемде 62 хәм 
хниверсититет көлеминде 87 илимий 
конференциялар өткерилди (2-кесте).

Карақалпақ мәмлекетлик университети



Жақсы әдеп ақ сүт пенен кирсе, 
Өлим келмегеншелли өзгермейди.

Юсуп Ҳас Ҳажиб

Илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрларды таярлаў
Карақалггақ мәмлекетлик университетинде илимий ҳәм илимий-педагогикалык 

кадрларды таярлаў аспирантура хәм докторантура аркалы әмелге асырылады. Өзбекстан 
Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң 2010-жыл 6-ноябрьдеги 
426-санлы «Министрликке тийисли Жокары билимлендириў ҳәм илимий изертлеў 
мекемелеринде жоқары маман илимий хәм илимий-педагогикалық кадрларды таярлаў 
системасын еле де жеделлестириў илажлары» ҳакқындағы буйрығында көрсетилген 
ўазыйпаларды орынлаў мақеетинде хәзирги ўакытта билим алып атырған аспирантлар 
стажер-изертлеўши-излениўши, докторантлар үлкен илимий хызметкер лаўазымларына 
өткерилди. Бүгинги күнде университетимизде 21 стажер-изертлеўши-излениўши хәм 1 

^үлксн илимий хызметкер кандидатлық 
ҳәм докторлык дисссртапияларын 
орынламакта. Буннан тыскары, 
Өзбекстаннын жокары окыў орынлары, 
Өзбекстан Республикасы Илимлер 
Академиясына караслы институтларда 
ҳәм илимий-изертлеў орайларында 50 ге 
жакын жас окытыўшыларымыз максетли 
стажер-изертлеўши-излсниўши ҳәм 
үлкен илимий хызметкер-излениўши 
лаўазымларында, 140 тан аслам 
профессор-оқытыўшылар докторлык хәм 
кандидатлык диссертапиялары үстинде 
илимий-изертлеў жумысларын алып 
бармақта (3-кесте).

1991-2011-жыллары аралығында профессор-оқытыўшылар арасынан 38 докторлық, 
234 кандидатлық диссертация корғалды (4-кесте).

Қәнигелестирилген илимий Кеңес хызмети
Ғәрезсизлик жылларына шекем Москва, Санкт-Петербург ҳәм Ташкент калаларынын 

илимий мәкемелеринде карақалпақ тили ҳәм әдебияты бойынша докторлык хәм 
кандидатлык диссертапиялар жакланды. Сонын менен бирге, каракалпак тили ҳәм 
әдебияты бойынша илимий кәнигелер таярлаўға бул дәўирде коңсылас түркий 

£ республикалардын илимий мәкемелери де көмегин тийгизди.
Қарақалпак мәмлекетлик университети жанында карақалпак тили ҳәм әдебияты 

кәнигелиги бойынша бурынғы аўкам Министрлер Кеңеси жанындағы Жоқары 
аттестация комиссиясынын 1991-жылы 12-ноябрьдеги карары менен дәслеп кандидатлық 
диссертация, кейнинен Өзбекстан Республикасы Жокары Аттестация Комиссиясыньщ 
карары тийкарында 1992-жылы Бердак атындағы Каракалпак мәмлекетлик университети 

?мжанындағы докторлык дисссртапиясын корғаў ушын Д.067.10.01. Кәнигелестирилген 
кснесте филология илимлеринин докторы дәрежеси ушын диссертация корғаўға рухсат 
берилди. Бул Кәнигелестирилген кенесте 1991-2011-жыллары 6 докторлық ҳәм 77 
кандидатлык диссертация қорғалды (5-кесте). Каракалпак тили ҳәм әдебияты бойынша 
илимий кәнигслер 1950-жыллары Москвада таярланды.

Кәнигелестирилген кеңестиң баслығы дәслеп профессор Д.С.Насыров, оннан кейин 
1993-1995-жыллары профессор К.Мәмбетов, 1995-2003-жыллары академик А.Дәўлетов, 
2003-2008-жыллары академик Ҳ.Хамидов болды. 2009-жылдан баслап профессор 
Қ.Оразымбетов баскармакта.

Қәнигелестирилген кеңестиң дүзилиўи республикада қарақалпак филологиясыньщ 
ҳәр тәреплеме раўажланыўына кең жол ашып берди. Қарақалпак тили ҳәм әдебияты 
мәселелерин изертлейтуғын миллий кадрлар өсип жетилисти. Бул қәнигелер республикада 
хәм оннан сыртта да илимнин раўажланыўына мүнәсип үлес косты. Ҳәзир олар илимий 
мәкемелерде ҳәм жоқары оқыў орынларында жемисли ислеп, илимий ҳәм илимий- 
педагогикалық жумысларын даўам етпекте.

Қәнигелестирилген кенестин касында каракалпак тили ҳәм қарақалпақ әдебияты 
бойынша еки илимий семинар ислеп тур. Қәнигелестирилген кеңес Өзбекстан Миллий

Қарақадпақ мәмлекетлик университети



емес нәрселерди умытыу илимидур'.

1-кесте

Антисфен

стмакта.

ҚОрЫНБ 
Ы АЙ 
шөлке-

Зийрек студентлер менен ислесиў
Университетте зийрек студентлер менен ислесиў бойынша барлык факультетлердин 

зийрек студентлери илимий-изертлеў жумыслары, окыў пронесиндеги курс жумыслары, 
бакалавр питкериў қәнигелик жумыслары, ислеп шығарыў, әмелиятларда қатнасыўы 
көрип шығылған. ” 
бюджет тәрепинен орынланған илимий жойбарларда хәм хожалык шәртнамалары 
тийкарында орынланған илимий жумысларда, илимий дөгеректерде катнасып келмекте. 
Студентлердин республикалык пән олимпиадаларында, илимий-әмелий хәм теориялык 
конференнияларында, сондай-ак илимий семинарларда белсене катнаспакта. Сондай- 
ак, зийрек студентлер “Умид” коры, ДААД, АКСЕЛС хәм АЙРЕКС шөлкемлеринин 
танлаўында катнасыўы ушын шараятлар жаратып берилди. 1991-2011-жыллар ишинде 
жокары окыў орынлары арасында өткерилетуғын студентлердин республикалық пән 
олимпиадасынын II баскышында, танлаўларда хәм спорт жарысларында зийрек 
студентлерден 244 студент сыйлы 1, 2, 3- орынларды алыўға миясар болды.

19К-2 11-жыллар аралығында университеттин зийрек студентлсринен 14 и “Умид”
10 ы Акселс шөлкеминин, 10 
С шөлкеминин, 6 ўы ДААД 
ш женимпазы болды. Зийрек 

АКШ. Англия, Германия, 
Кубла Корея хәм Катар сыяклы 

мәмдекетлердин жокары 
аарындд билим хтды (6-кесте). 

-‘еслу^ликасынын Президенти, 
Бертний. Наўайы хәм баска да 
._.аар атынлағы мәмлекетлик

университети, Самарканд мәмлекетлик унивсрситети хәм Өзбекстан Илимлер 
Академиясы, Әлишер Наўайы атындағы тил хәм әдебият институты жанындағы 
қәнигелестирилген кенеслер менен байланыс орнатылған. Диссертациялық жумыслар 
илимий семинар хәм сыртқы пикирлер ушын Ташкент мәмлекетлик педагогика 
университети, Үргениш мәмлекетлик университети, Бухара мәмлекетлик университети 
ҳәм басқа да илимий мәкемелерге жибериледи.

Илимий-изертлеў жумысларында жеке инталы, мәмлекетлик

студент.т: 
Сло;. • : 
раўаж.т _ - 
окыў ор 
Өзбекст: 
Улығбек 
атакты
стипенд:: -т 
жумыс.т_т:

1991-2 
Президент 
Бердак атт 
стипенд;:_ 
Банк Ас:: 
фонды сти

:бсгс;ітеттин 2 студенти Өзбекстан Республикасы 
кетлик стипендианты. 126 студенти Улығбек, Беруний, Наўайы, 
әчлекетлик стипендианты. Кәсиплик аўкамы Орайлык Комитети 
алот жаслар жәмийетлик хәрекети стипендианты, Республикалык 

< тәрепинен шөлкемлестирилген стипендиялар хәм «Мехр нури» 
ары болды (7-кесте).

Илимий-методикалық жумыслар

>К.Ь2._ .2.7 - ■ - - ■ .- . Монография Оқыўлық Оқыў 
қолланба

Методикалық 
қолланба

Илимий макала 
ҳәм тезислер

1991-: 12 80 36 128 160 1034
1996-: :м 4 33 31 34 97 1374
2001-::» 5 15 32 107 153 1638
2006-21 5 33 18 126 272 2850

26 161 117 395 682 6896

Қара?а а::-. мәмлекетлик университети



Илим ийелеў, үйрениў ҳасла айып емес, оның ерте-кеши жоқ. Ҳәммемиз 
пүткил саналы өмиримиз даўамында оқыўымыз, үйрениўимиз керек.

Ислам Каримов

Шөлкемлестирилген илимий конференциялар
2-кесте

№ Конференциялар 1991-1995 1996-2000 2001-2005- 2006-2011- Жәми
1 Республика көлеминде 6 6 12 38 62
2 Университет көлеминде 9 12 31 35 87

Қарақадпақ мәмлекетлик университети



Әдеп-икрамлылъщ хәр бир адам ушын өзин-өзи басқарыў илимидур.

Абу Әли Ибн Сина

Рахманов Журабек
Өзбекстан Республикасы 

[резиденти мәмлекетлик 
стипендианты 
(2005-жыл).

Айтмуратов Ринат
Өзбекстан Республикасы 
Прсзиденти мәмлекстлик 

стипендианты 
(2010-жыл).

3-кесте
Университетге илимий хәм илимий-педагогикалык кадрлар таярлаў бағдары

4-кесте

Кәнигелик 
:лафры

Қәнигеликлер аты

Стажер-изертлеўши-излениўшилик (аспирантура)
— 10 Ярьгметкизгишлер физикасы

Биоорганика_іык химия

—хәм маркетинг
— 7 -ркиё т -- әдебияты каракалпак әдебияты)

1 —- _ ~-.-чгуй ти 1 чег зса-акалпак тили)
Үлхж шпкткер-жзленит шилик (докторантура)

- . .» .. с» -н ,:и жкстжы •. т | ,-г әдебияты і

: о :нын жаклаған докторлық ҳәм кандидатлык

5-кесте
Университет жанындағы Д.067.10.01-санлы Қәнигелестирилген Илимий 

Кенесинде қорғалған диссертациялар
1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 Жәми

Кандидатлык 13 23 22 19 77
Докторлык 1 2 3 - 6

Карақалпақ мәмлекетдик университети



Алгыл меннен нәсият, перзентим, илиму-әдеп үйрен, 
Болып билимли уллы, басқага илиму-әдеп үйрет.

Махмуд Қашқарий

6-кесте
Шет ел жоқары оқыў орынларында билим алған студентлер

№ Фонд (қор) яки мәмлекет аты 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011 Жәми ҳәр бир фонд ҳәм 
мәмлекет бойынша

1 “Умид” фонды гранты бойынша шет 
еллерде билим алған студентлер 1 7 5 1 14

2 АКСЕЛС шөлкеми бойынша шет 
еллерде билим алған студентлер 1 3 4 1 10

3 АИРЕКС шөлкеми бойынша шет 
еллерде билим алған студентлер - 2 6 1 10

4 ДААД шөлемкеми бойынша шет 
еллерде билим алған студентлер 1 2 3 6

5 Қубла Корея мәмлекетинде билим 
алған студентлер - - 5 2 7

6 Қатар мәмлекетинде билим алған 
студентлер - - - 1 1

7 Словакия мәмлекетинде билим алған 
студентлер - - - 1 1

Жәми: 3 14 23 7 49

7-кесте
Мәмлекетлик стипендиантлар ҳәм республикалық пән олимпиада, танлаў

ҳәм спорт жарысларында жеңимпаз студентлер

№ Көрсеткишлер 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Жәми хәр бир 

көрсеткиш 
бойынша

1 Өзбекстан Республикасы Президенти 
стипендианты - - 1 1 2

2
Беруний, Улығбек, Наўайы, Бердақ атындағы 
мәмлекетлик, арнаўлы фондлар, министрликлер 
ҳәм фонд стипендиантлары

7 42 77 126

3 Пән олимпиадалары ҳәм спорт жарыслары 
жеңимпазлары 35 66 97 46 244

Жәми: 35 73 140 124 372

Қарақадпақ мәмдекетдик университети



Өзбекстан Республикасы ғәрезсизликке ерискеннен сон дүньянын көплегсн мәмлекстлери 
менен дипломатиялык сиясий, экономикалық хәм мәдений қатнасыкларды орнатыўда 
-.ен имканиятларға ийе болды. Буған Карақалпақ мәмлекетлик университстиниң баска шет 
ел ҳәм ҒМДА еллери жокары оқыў орынлары ҳәм фондлары менен байланыс орнатыўы, 
кхтықаралык бағдарламалар мысал болады.

2002-жылы университетте шет ел оқыў орынлары менен илимий-дөретиўшилик әмелий 
'.лттаныслар орнатыў мақсетинде ҳалыкаралық байланыслар бөлими ашылды. Бүгинги күнге 
■ елип бөлим тәрепинен өз алдына койылған ўазыйпалар исленди ҳәм бир канша жумыслар 
-лелге асырылды.

Университет шет ел жоқары оқыў орынлары хәм илимий орайлары менен бирге ислесиў 
—лртнамалары тийкарында байланыслар алып барылмақта. Ҳәзирги ўақытта 16 шет 

-'тлекеттин жоқары оқыў орынлары ҳәм илимий орайлары менен өз-ара бирге ислесиў



Инсаннъщ кийимине қарама, билимине қара.
Замахшарий

• :■
шәртнамалары дүзилген. Олар катарында:

- М.В.Ломоносов атындағы Москва мәмлекетлик университети,Россия Федерациясы;
- Красноярск мәмлекетлик университети, Россия Федерациясы;
- Г.В.Плеханов атындағы Экономика Академиясыныц окыў-илимий Орайы,Россия 

Федерациясы;
- Илимлер Академиясынын И.П.Павлов атындағы физиология институти,Россия 

уС Федерациясы;
- Санкт-Петербург мәмлекетлик университети,Россия Федерациясы;
- П.П.Ширшов атындағы океанология институты,Россия Федерациясы;
- Волгоград мәмлекетлик аўыл хожалык академиясы,Россия Федерациясы;
- В.М.Глушков атындағы Кибернетика институты,Украина;
- Илимлер Академиясынын математика институты,Украина;
- Илимлер Академиясының физика ярымөткизгишлер институты,Украина;
- Т.Шевченко атындағы Киев миллий университети;
- М.Тынышбаев атындағы Транспорт ҳәм коммуникация Казакстан академиясы;
- Қазақстан Республикасы Яссаўий атындағы ХКТУ Тараз институты;
- Қазакстан Республикасы Яссаўий атындағы Қазақ-түрк халықаралык университети;
- С.Баишев атындағы Актөбе университети;
- Аль-Фарабий атындағы Қазак мәмлекетлик миллий университети.
Университеттиң халықаралык бирге ислесиўи бағдарында алып барылып атырған ислер 

нәтийжесинде билим системасын жетилистириў хәм оны жәҳән стандартлары дәрежесине 
көтериў, билимли илимий-педагог кадрларды таярлаў, шет ел оқыў орынлары менен өз-ара 
байланыслар орнатыў, профессор-окытыўшылар хәм студентлердин билимин артгырыў ҳәм

♦

тәжирийбе алмасыў максетинде университет профессор-окытыўшылары ҳәм студентлери 
ҳәр жылы бир катар халыкаралык шөлкемлер тәрепинен шөлкемлестирилип атырған 
бағдарламаларға катнасып, шет ел окыў орынларда билимин арттырып хәм тәжирийбе 
алмасып келмекте.

2001-2011-жылларда университеттиц профессор-оқытыўшы хәм студентлери «Устаз», 
«Истеъдод» фондлары, ДААД, АКСЕЛС, Темпус, ЛСА, КОІСА фондлары тәрепинен Уллы 
Британия, АҚШ, Канада, Швеция, Израил, Малайзия, Түркия, Германия, Қытай, Россия 
ҳәм басқа да мәмлекетлердин жоқары окыў орынлары ҳәм илимий орайларында болып, 
тәжирийбе алмасып келди.

2001-2002-оқыў жылында 11 профессор-окытыўшы ҳәм 6 студент, 2002-2003-окыў 
жылында улыўма 15 профессор-окытыўшы ҳәм 7 студент, 2004-2005-оқыў жылында 16 
профессор-оқытыўшы, аспирант, сонын ишинде 7 оқытыўшы «Истеъдод» фонды аркалы 
шет ел окыў орынларында тәжирийбе алмасып келди. 7 студент шет ел оқыў орынларында 
билим алыў имканиятына ийе болды.

2006-жылы университеттин 3 студенти «КОІСА» шөлкеми бағдарламасы бойынша 
Корея, 3 студент «Умид» бағдарламасы бойынша Германия ҳәм Англия университетлеринде 
ҳәм 1 студент «ТЕМРГ75» бағдарламасы бойынша Швеция университетлеринде билим 
алды. Профессор-окытыўшылардан 12 окытыўшы шет ел мәмлекетлеринде халықаралык 
конференциялар, семинарлар хәм тренинглерде қатнасты.

2006- жылы Санкт-Петербург хәм
Қарақалпақ мәмлекетлик университети

I ортасында бирге ислесиўбойынша шәртнама 
лүзилди. Усы тийкарда университеттиң 
Қаракалпак тил билими (акад. А.Дәўлетов) 

I хәм СПбУнин Фонетикакафедралары (акад. 
Л.А.Вербицкая) менен биргеликтс илимий- 
изертлеў жумыслары алып барылмакта.

2007- жылы 10 профессор-окытыўшы, 
аспирант, стажерлар шетел мәмлекетлерине

: жиберилди, 2 студент шет мәмлекетлердеги 
халыкаралык конференцияларға
баянатлары менен катнасты. 2008-жылы
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Мақсет емес, бәлким оган жетисиў жоллары шешиўши орынды ийелейди.

Аристотелъ

улыўма 9 оқытыўшы шет мәмлекетлерде семинар, тренинг, халықаралык конференцияларға 
баянатлары менен қатнасты.

2003-2004-оқыў жылында «ТЕМР178» бағдарламасы бойынша СВ_1ЕР 23104-2002 
«АРЕСО-әмелий экология бойынша магистрлик бағдарлама ислеп шығыў» атамасындағы 
жойбар үстинде жумыс алып барылды. Бул жойбарда Өзбекстаннан Үргениш, Каракалпақ 
мәмлекетлик университети, Қаршы инженер-экономикалық институты, Хорезм тәбиятты 
қорғаўдын регионал комитети хәм Европа мәмлекетлеринен Короллик Технология институты 
(Швеция), Гамбург-Харбург Техника университети (Германия) хәм Каталония Политехника 
(Испания) университетлери катнасты. Жойбардың улыўма каржы көлеми - 291 270 евро деп 
белгиленген.

Университет 2004-2006-оқыў жылында «ТЕМРП8» бағдарламасыныц ағзасы болды 
хәм «ТЕАМ: Обучение в области оценки состояния и мониторинга окружающей среды» I 
темасындағы жойбары бойынша жумыс баслады. Бул жойбардьщ ағзаларынан: Европа 
координаторы - Вагенинген университети (Нидерландия), партнерлар — 4 шет мәмлекет 
шөлкемлери ҳәм Өзбекстан Республикасынан улыўма 5 оқыў орны хәм шөлкемлери болды. 
Жойбардын улыўма каржы көлеми — 485.000 евро.

Университетте халықаралық шөлкемлерден келген шет елли волонтерлар жумыслар алып 
барды. Мысалы, Корея Республикасы (КОІСА) халықаралық бирге ислесиўди раўажландырыў 
агентлиги, Корея Республикасы Азия мәдениятын раўажландырыў институты (ІАСО), Япония 
мәмлекетинен волонтерлар университет студентлерине корейс тили ҳәм япон тиллеринен 
окыў курсларын алып барды.

Университетте ҳәр жылы халықаралық 
шөлкемлер хәм фондлар ўәкиллери менен 
профессор-оқытыўшылар хәм студентлердин 
ушырасыў, семинар хәм тренинглери 
өткериледи. Мысалы, ҳәр жылы Өзбекстандағы 
ЛААД Орайы координаторы, доктор Маня 
Хусснер «ДААД бағдарламасы 
Германияда билим алыў 
^тамасында семинар өткериў 
келеди. Семинар даўамында 

тийкарында 
мәселелери» 
мақсетинде 

университет 
тудентлери бул бағдарламаньщ шәртлери
<енен жакыннан танысыў имканиятына ийе 
юлады.

Университет студентлери шет ел шөлкемлери 
әм фондларыньщ түрли бағдарламаларында 

тнасып, стипендиялар алыўға миясар болды.
2 10-жыл 20-сснтябрьден 2011-жыл 20-январь аралығында Катар университстинин оқыў 

рсьща катнасыў ушын жиберилген гуманитар факультетиниң 4-курс студенти Гүлзийба 
: -:ова оқыў даўамында жаксы нәтийжелерге ерискенлиги ушын Қатар университетинин 

і акультети тәрепинен окыў мүддети 2011-жылдьщ май айына шекем даўам етти.
: ерситет профессор-оқытыўшылары билимин арттырыў, тәжирийбе алмасыў, жаца 

:_тар ислеп шығыў, окыўлык хәм оқыў әдебиятларын баспадан шығарыў, келешекте 
I ж_;; кыў орынлары арасында бирге ислесиў байланысларын орнатыў мақсетинде жумыс 
лыв сисиакта.

„• т- -л гтика кафедрасы доценти Малика Жумамуратова «Истеъдод» гранты женимпазы 
", - : 2' 08-жылы Малайзияньщ Маара университетинде тәжирийбе арттырды. Якыпбек 

. : Полына хүкимети тәрепинен жас алымлар ушын ажыратылған грантлар
" ■ Варшава университетинде илимий изленислер алып барыў максетинде 2010-
■ : - 2 -июлинен 2011-жылдын 31-июлине шекем билимин жетилистирип келди.

■-_7 археология» кафедрасының профессоры М-Ш.Кдырниязов 2010-жыл 27-
• -шери Казақстан Республикасы Ақтаў қаласында болып өткен «Историко- 

":~7- :е -_:ледие Каспий-Аральского региона» атамасындағы халыкаралык илимий- 
• : .тенцияға катнасты.

7-_7 кафедрасынын доценти Бахытбай Палўанов Брюссель қаласында 2010- 
: : 2.-23-'. .ш7 күнлери Темпус Ассоциациясы тәрепинен Өзбекстандағы Темпустыц
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Ақылы кәмил, илими зор, 
Билимли ел болмайды қор.

Бердақ

миллий топары ушын шөлкемлестирилген «Содействие мобильности в целях обучения» 
атамасындағы окыў-семинарында эксперт сыпатында қатнасты. Физикалыкхәм коллоидлык 
химия кафедрасынын баслығы Рүстем Тилегенов 2011-жыл 15-марттаи 2011-жыл 15- 
апрельге шекем Шинжон физикалық химиялық техника институтына илимий стажировкаға 
жиберилди. Функциональлык анализ кафедрасыныц баслығы Каримберген Қудайбергенов 
2011-жылдын 1-апрелинен 6-июнине дейин Бонн университети Әмелий математика 
институты хәм Өзбекстан Илимлер Академиясынын математика хәм информациялық 
технологиялары институтлары менен биргсликтс ОҒС436 С8В 113/10/0-1 санлы илимий 
жойбарда изертлеўлер алып барыў ушын сапарға жиберилди.

И®Е
«БердакатындағыҚаракалпақмәмлекетликуниверситетиниңхабаршысы»журналының 

биринши саны 2008-жылдың декабрь айында каракалпақ, өзбек, рус, инглис тиллеринде 
(рус ҳәм инглис тиллеринде резюмеси) 60/84 форматта, офсет усылында Ташкент 
қаласындағы «Нисо полиграф» баспаханасында 20 баспа табақ көлеминде 1000 (мын) 
данада басылып, Қаракалпакстан Республикасы аймағында таркала баслады. Басылым 
илимий-теориялык, әмелий-мстодикалық бағдарға кәнигелескен, жылына төрт мәрте, 
ҳәр үш айда бир рет басылып шығады. Журналдын ҳәрекет бағдарлары, максет хәм 
ўазыйпалары Қаракалпакстанда, Өзбекстанда ҳәм сырт еллерде болып 
атырған илимий тараўдағы ўакыяларды объектив сәўлелендириў, 
олардың илимдеги орнын анык фактлер менсн көрсетиў болып .<сы,
есапланады. *• £%

Журнал университет ректоры, журналдын бас рсдакторы, б.и.д., . . ■
профессор А.Матчановтын, университеттин сол пайытта илимий ислер Ік. 
бойынша проректоры, журналдын бас редакторынын орынбасары, э.и.д. & _ 21
Қ.Убайдуллаевтын ҳәм журналдын жуўаплы хаткери, журналистика Ш 

Ок кафедрасынын үлкен окытыўшысы Т.Машариповалардың белсендилик 
көрсетиўи нәтийжесинде шөлкемлестирилип, биринши саны жәмийетлик басламада 
таярланды.

Редколлегия ӨзИА академиклери-т.и.д. С.Камалов, филос.и.д. Ж.Базарбаев, ф.и.д. 
А.Дәўлетов, э.и.д. Ж.Медетуллаев, ф.и.д. Ҳ.Хамидов хәм де илимнинтүрли тараўларынан 
17 илим докторы хәм профессорларынан ибарат курамда жумыс баслады. Материаллар 
жуўаплы хаткери Т.Машарипова, редакция баслығы С.Ибрагимов, университеттин 
тиллерди үйрениў орайынын баслығы Г.Тилсўмуратовлар тәрепинен редакторланып, 
териў хәм корректура жумыслары Б.Рашидов хәм А.Алламуратов, компьютер версткасы 
Б.Якубовлар тәрспинен орынланды.

2009-жылдан баслап Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы 
Жокары Аттестация Комиссиясы журналлары дизимине филология ҳәм тарийх илимлери 
бойынша (докторлык ҳәм кандидатлык диссертациялары ушын макалаларды жәриялаў) 
киргизилгсн.

Бүгинги күнге шскем тәбийий ҳәм 
техникалық илимлер, жәмийетлик ҳәм 
гуманитар илимлер бөлимлсринде илимнин 
түрли тараўларынан 500 дсн аслам илимий, 
илимий-методикалык макалалар жәрияланып 
окыўшылар нәзсрине усынылды.

Хәзирги күндс 19 или.м докторы, профсссор 
хәм акадсмиклсрден ибарат рсдколлегия 
курамында бас редактор б.и.д., профсссор 
А.Матчанов ҳәм редактор орынбасары т.и.д., 
профессор М.Тагасв, жуўаплы хаткери 
Т.Машарипова, корректор Л.Қаллыханова, 
опсратор М.Тилеўмуратов тәрепинен журнал 
баспаға таярланбақта.

56 Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң 2005-жыл 
2-марттағы № 39а санлы «Академиялыклицейҳәм кәсип-өнер колледжлери менен ислесиў 
бойынша проректор лаўазымын киритиў ҳаккында»ғы буйрығы тийкарында Қаракалпак 
мәмлекетлик университетинде академиялык линей ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен 
ислесиў бойынша проректор таярланды. Бул лаўазымда 2008-жылдың июнине шекем 
аўыл хожалық илимлериниң кандидаты, доцент Балташ Ғайипов иследи. 2008-жылдьщ 
июнинен баслап академиялық лицей ҳәм кәсип өнер колледжлери менен ислесиў 
бойынша проректоры болып филология илимлеринин докторы, профессор Куўанышбай 
Оразымбетов ислеп киятыр.

Өзбекстан Республикасы Президенти И.А.Каримовтың 2010-жыл августта елимиздиң 
социал-гуманитар тараў хызметкерлери менен ушырасыўында орта арнаўлы кәсиплик 
билимлендириў системасында алып барылып атырған жумысларды еле де жеделлестириў, 
бунда жокары окыў орынларынын 
бирге ислесиўинин нәтийжелилигин 
арттырыў бойынша бир қатар 
тапсырмаларды алға койды. Сондай- 
ак Өзбекстан Республикасы 
Министрлер Кабинетинин 2011- 
жыл 21-февральдағы 07/2-1-6 
санлы тапсырмасын орынлаў ушын 
Өзбекстан Республикасы Жокары хәм 
орта арнаўлы билим министрлигинин 
арнаўлы буйрығы менен Каракалпак 
мәмлекетлик университетинде усы 
лаўазымдағы проректордын касында
Академиялык лицей хәм кәсип өнер колледжтери менен ислесиў бойынша бөлим 
ашылды. Бөлим баслығы болып М.Бабажанов. методист болып Г.Тилеўмуратова ислеп 
киятыр.

Академиялық лицей хәм кәсип-өнер колледжлери менен ислесиў бойынша проректор 
хәм усы бөлим тийкарынан төмендеги бағдарларда жумыс алып барады:

-Университет ҳәм оған бекитилген академиялык лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери 
менен окыў-методикалык, илим-изертлеў хәм тәлим-тәрбия бағдарында бирге ислесиўин 
тәмийинлеў;

- Академиялық лицей хәм кәсип-өнер колледжлери оқытыўшыларын илимий- 
изертлеў ислерин алып барыўға шақырыў, оларды илимий басшылар менен тәмийинлеў. 
Биргеликте илимий жойбарларда, грантларда катнасыў;

-Орынлардағы кәсип-өнер колледжлери ҳәм академиялық лицейлерде ислетилмей 
атырған лабораториялардағы, устаханалардағы әсбап-үскенелерди иске түсириў ҳәм усы 
билим орайларына тийисли қәнигелер менен әмелий жәрдем көрсетиў;

-Академиялық лицей хәм кәсип-өнер колледжлеринин оқыў-методикалық әдебиятлар 
менен тәмийинленгенлик дәрежесин анализлеў, бул мәселеде анық жәрдем көрсетиў;

-Академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлерин питкериўшиилердин жоқары 
окыў орынларына кириў дәрежесин арттырыў ушын жәрдем бериў. Абитуриент штабы 
жумысларына қатнасыў.

Өзбекстан Республикасы Жоқары хәм орта арнаўлы билим министрлигинин 2005- 
жыл 17-май 103-санлы буйрығы менен университетке тийисли бирге ислесетуғын 10 
кәсип-өнер колледжлери аныкланды ҳәм олардын директорлары университет Илимий 
кенеси курамына киритилди ҳәм олар Илимий кеңесте катнаспақта. Министрликтиң 
2008-жыл 18-июньдағы 185-санлы қарары менен университетке бекитилген академиялық 
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лицей хәм кәсип-өнер колледжлеринин курамына өзгерислер киритилди. Буннан басқа 
университет жанында 4 академиялык лицей (Нөкисте № 1,2,3 ҳәм Бостан қаласындағы 
академиялык лицей) бар.

Кадрлар таярлаўдын Миллий бағдарламасында белгиленген ўазыйпалардан келип 
шығып ҳәм де жоқары билим орайлары ҳәм орта арнаўлы кәсип-өнер тәлими ортасындағы 
үзликсизликти тәмийинлеў хәм олар менен интеграцияны күшейтиў мақсетинде 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети қасында орта арнаўлы, кәсип-өнер ҳәм жокары 
тәлим интеграциясы бойынша бир катар жумыслар алып барылмакта. Университет 
тәрепинен бирге ислесетуғын академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен 
биргеликте ис илажлары ислеп шығылды, олар менен бирге ислесиў бойынша шәртнамалар 
дүзилди. Кафедралардын филиаллары ашылды.

Академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлеринен уйымластырылған кафедра 
филиалларына университет профессор-окытыўшыларынан 115 окытыўшы бекитилди. 
Соннан 6 илим докторлары, профессорлар, 36 илим кандидатлары. Профессор- 
окытыўшылардан 34 и АЛ ҳәм КӨК штатлы ҳәм саатпай есабынан сабак бермекте.

Университет профессор-окытыўшылары тәрепинен орта арнаўлы кәсип-өнер 
билимлендириў окыў орынлары ушын 
11 сабакдык, 54 окыў методикалық 
қолланбалар (6 АЛ ҳәм КӨ Коқытыўшылары 
менен биргеликте жазылды) баспадан 
шығарылды ҳәм 100 ден артық лекция 
текстлери таярланып китапханаларына 
жеткерип берилди.

2011-жылға шекем орта арнаўлы, 
кәсип-өнер билимлендириў орынлары 
окыўшылары ушын шыккан 22 сабаклық 
хәм окыў колланбалар унивсрситет 

профессор-окытыўшылары тәрепинен каракалпак тилине аўдарма исленди. Өзбскстан 
Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң 2011-жыл 27- 
марттағы 124-санлы арнаўлы буйрығы менен орта арнаўлы оқыў орынлары ушын өзбек 
ҳәм орыс тиллеринде шыққан 202 сабақлықты карақалпақ тилине аўдарыў бойынша 
тапсырма берилди. Бул тапсырманы орынлаў ушын исши топар дүзилип, онын басшысы 
етип Қарақалпақ мәмлекетлик университетинин академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер 
колледжлери менен ислесиў бойынша проректоры Қ.Оразымбетов бекитилди. Ҳәр 
бир сабаклықты карақалпак тилине аўдарыў ҳәм оны редакторлаў бойынша авторлар 
жәмәәти дүзилди. Университеттиң профессор-окытыўшылары 97 сабақлықты қарақалпақ 
тилине аўдарыў ҳәм редакторлаў ушын жуўапкер етип белгиленди. Ҳәзирги күнге шекем 
белгиленген сабаклыклардың 80 проценттен асламы каракалпақ тилине аўдарылып, 
редакторланды хәм китап ҳалына келтирилип министрликке жиберилди.

Университет тәрепинен республикадағы академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер 
колледжлерине 1023463 сум муғдарында материаллық жәрдем көрсетилди. Сондай-ақ 
750372 сумлық 2509 дана окыў ҳәм окыў-методикалык әдебиятлар, лекция текстлери 
жеткерилип берилди.

Қарақалпақ Мәмлекетлик университети жанындағы № 1 академиялык лицей 
университет тәрепинен интернет тармағына жалғанды ҳәм 200 мын сум муғдарында 
спорт инвентарларын сатып алыў ушын жәрдем берилмекте. Усы лицейге университет 
тәрепинен бир компьютер класс саўға етилди. Нөкис қаласында жайласқан академиялык 
лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери оқытыўшылар ҳәм оқыўшылары ушын университеттин 
электрон китапханасынан пайдаланыў имканияты жаратып берилди. Университет

58 Қарақалпақ мәмлекетлик университети



жанындағы 1-санлы академиялық лиией окыўшыларына тийисли факультетлердиң 
интернет классларында сабак өтиў ушын университет ректоры ҳәм лицей директоры 
тастыйыклаған оқыў кестеси дүзилди хәм бул сабакдар өтилмекте.

Республикадағы академиялык лицей хәм кәсип-өнер колледжлеринде мәмлекетлик 
аттестация комиссиясы баслыклары болып университет профессор-оқытыўшылары 
қатнаспақта. Ҳәр жылы академиялык лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери 
питкериўшилерине дипломларды салтанатлы тапсырыўға бағышланған кешелерге 
университет проректорлары, деканлар хәм профессор-оқытыўшылар қатнасады.

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарары ҳәм Жокары ҳәм 
орта арнаўлы билим министрлигиниң 1999-жыл 19-февральдағы 57-санлы буйрығы 
тийкарында шөлкемлестирилген орта арнаўлы оқыў орынлары оқыўшыларыньщ билимин 
жетилистириў хәм кәсиплик қайта таярлаў орайы да жемисли жумыс алып бармақта.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети бойынша 5 профессор-окытыўшы 
академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери оқытыўшыларынын илимий- 
изертлеў ислерине басшылық етпекте. Олардан ф.и.д., академик А.Дәўлетов, ф.и.д., 
профессор К.Жәримбетов, п.и.д. Ө.Әлеўов, 
т.и.д. К.Байманов, доцент Ж.Низаматдинов 
хәм баскалар. Сондай-ак университеттиң 
бир қатар профессор-окытыўшылары ҳәм 
аспирантлары орта арнаўлы, кәсип бағдарлары 
бойынша илимий изертлеў ислерин алып 
бармақта. Мәселен: т.и.к., доцент Қ.Дәўлетов, 
ф.и.к., доцент Қ.Юсуповлар докторлық 
диссертациялары, оқытыўшы З.Пирниязова 
хәм аспирант А.Тобаназаровлар кандидатлық 
диссертациялары үстинде жумыс алып 
бармақта.

Университет студентлерин 3-4-курстан 
колледжлерине әмелият өтеўге жибериледи. Мәселен; кәсиплик тәлим, физика, 
курылыс бағдарлары студентлери 3-курстағы кәсиплик ҳәм 4-курстағы педагогикалық 
хәм диплом алды әмелиятларын Нөкис курылыс хәм коммунал хожалығы колледжи хәм 
Нөкис курылыс колледжлеринде, математика, қаракалпақ тили хәм әдебияты, химия 
бағдарлары талабалары университет касындағы 1,2 ҳәм 3-санлы академиялық лицейлерде 
өткермекте.

Ктракалпақ мәмлекетлик университетинде ҳәр бир оқыў жылында питкериўшилердин 
-. - орынларын аныклаўҳәм оларды академиялықлицей ҳәм кәсип-өнер колледжлерине 
- ллыска орналастырыў бойынша бир қатар жумыслар әмелге асырылмақга. Бул 
бойынша министрликтиң 2006-жыл 29-майдағы 111-санлы буйрығын орынлаў, 

кагы билимлендириў орайының питкериўшилерин жумысқа жайластырыў бойынша 
комйссйясы хаккындағы» Нызам талапларынан келип шығып, ҳәр бир оқыў жылында 
питкег :?тшиерди жумысқа жайластырыў комиссиясы дүзиледи. Бул комиссия курамына 
университет ректоры, проректорлар, факультет деканлары, кафедра баслыкдары, орта 
арнау.ты кәсил-өнер билимлендириў басқармасы ҳәм басқада буйыртпашы кәрханалар 
уәкиллери киритиледи.

Сондай-ак республикадағы барлық буйыртпашы министрликлер, кәрханалар, 
академиялыклшіей хәм кәсип-өнер колледжлериниң университеттиң бакалвр бағдарлары 
хәм магистратура кәнигеликлерин мәмлекетлик гранты тийкарында питкериўшилерге 
буйыртпа бериўши хаккындағы дағазалар «Еркин Қаракалпақстан» хәм «Каракалпақстан 
жаслары» газеталарында жәрияланады. Университеттиң бакалавр бағдарларын хәм
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академиялық лицеи хәм кәсип-өнер
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магистратура қәнигеликлерин питкериўшилеринин академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер 
колледжлерине жумысқа орналасыў көрсеткиши хәр жылы артып баратырғанын көриўге 
болады.

Өзбекстан Республикасы Жоқары хәм орта арнаўлы билим министрлигинин 2011- 
жыл 27-июльдағы 4/1 коллегия қарарының 10 бәнтин орынлаў бойынша Қаракалпақ 
мәмлекетлик университети тийкарғы штатта болған 52 профессор-оқытыўшыларды 
республикамыздағы 4 академиялық лицей ҳәм 15 колледжлерге оқытыўды саатпай 
формасында алып барыў ушын бекитти. Бундай әмелий жәрдемлер даўам етпекте.

Академиялық лицей питкериўшилеринии жоқары оқыў 
орынларына оқыўға кириў көрсеткишлери

№ Окыў жылы Питкериўшилер 
саны

Окыўға 
киргенлер саны Процентте

Соннан
грант шәртнама

Университет жанындағы 1-санлы академиялық лицей
1 2008-2009 425 151 35,5 49 102
2 2009-2010 597 302 50,5 104 198
3 2010-2011 517 242 46,8 87 155

Университет жанындағы 2-санлы академиялық лицей

1 2008-2009 335 80 24,0 34 46

2 2009-2010 375 161 45,5 52 109

3 2010-2011 264 105 39,7 24 81

Университет жанындағы 3-санлы академиялық лицей

1 2008-2009 271 95 31,0 24 71

2 2009-2010 307 114 37,0 46 68

3 2010-2011 185 86 48,8 30 56

Университет жанындағы Бостан академиялық лицейи

1 2008-2009 201 31 15,5 10 21

2 2009-2010 313 69 22,0 21 48

3 2010-2011 248 91 37,8 39 52

Университет бойынша

1 2008-2009 1236 357 29,1 109 248
2 2009-2010 1612 646 40,7
3 2010-2011 1214 524 43,1 87 155

Қарақадпақ мәмлекетлик университети



•ЙЙЯИО жш ЯЖ&08080СТМ080К

жимм й п н аа г шдсалАгепмпп тпкалтяшпт

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде Өзбекстан Республикасы 
Президентиниң «Камолот» жаслар жәмийетлик хәрекетин қоллап-куўатлаў хәм 
оның жумыс нәтийжелилигин буннан былай да арттырыў хакқында»ғы 2006-жыл 10- 
октябрьдеги қарарында белгиленген ўазыйпалардьщ орынланыўын тәмийинлеў хәм 
Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги хәм «Камолот» 
жаслар жәмийетлик ҳәрекети Орайлык Кеңеси тәрепинен тастыйыкланған 2007-жыл 
25-январьдағы 11-/01-04/11-санлы коспа карары талапларына тийкарланып, сондай-ак. 
университет ректоратының қоллап-куўатлаўы нәтийжесинде бир канша жумыслар әмелге 
асырылды.

Мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң дәслепки жылларынан баслап университет басланғыш 
шөлкеми жетекшиси лаўазымында Улыкбек Асанов ислеген болса (2005-жылы «Шухрат» 
медалы менен сыйлыкданды), 2006-2007-оқыў жылынан баслап Куўанышбай Юсупов 
(2011-жылы «Өзбекстан белгиси» көкирек нышаны менен сыйлыкланды) ислеп атыр.

Мүддетли әскерий хызметти өтеп арнаўлы әскерий усыныс тийкарында жокары окыў 
орынларына кабыл етилген студент-жаслардан дүзилген «Жас тәртип саклаўшылар» 
топары Нөкис қалалык ишки ислер бөлими хызметкерлери менен биргеликте кала хә.м 
университет аймағында хуқықбузыўшылыктьщ алдын алыў бойынша бир қанша жумыслар 
орынланды. Сондай-ақ, ҳәр жылы жазғы дем алыс ўақтында олардын бос ўакытларын 

пайдалы хәм үнсмли мийнетке сарплаў барысында 
«Бунедкор» мийнет отряды дүзилип, арнаўлы 
кәрханалар менен шәртнама тийкарында курылыс 
жумысларында жәрдемин көрсетти.

Мүддетли әскерий хызметти өтеп арнаўлы 
әскерий усыныс тийкарында жокары окыў 
орынларына қабыл етилген студент-жаслардын 
тек ғана илим-билим сырларын ийелеп ғана 
коймастан, оларды университет ишки турмысына 
тартыў бойынша да бир қанша жумыслар әмелге 
асырылып, олар университет хәм факультет 
илимий кенеслерине ағза етип бекитилди.

Өзбекстан жасларыньщ «Келешек хаўазы»
республикалык танлаўы «Өзбекстан мәденияты хәм көркем өнери форумы» корынын 
басламасы хәм «Камолот» ЖЖХ Орайлық Кеңеси менен биргеликте жылына 1 (бир) 
іәрте өткерилетуғын дәстүрге айланган танлаў болып ссапланады. Танлаўдын максети 

хәм ўазыйпалары мәмлскстимизде 
өсип киятырған жас келешек 
әўладты хәр тәреплеме жетик 
инсан етип тәрбиялаў, зийрек 
хәм тәжирийбе ийелери болған 
: :л аларға ғамхорлық көрсетиў, 
к: ллап-куўатлаў, билим шьщларын 
лиелещще жәрдем бериў, талант 

т е ллектуал билимлерин 
. ь :рыў, материаллық 

іни ижактан имканият
т.-.чт жаратыў болып табылады. Сондай-ак, танлаў республика бойлап 

:-т£_7.“-рда дөретиўшилик ислери менен шуғылланып атырған, қәбилетин
көрсетип киятырған жасларды 
сыйлыкдаў, дөретиўшилигин 
республика дәрежесине көтериў. 
жаслар арасында саламат турмысты 
пайда етиўден ибарат.

2006-2007-оқыў жылында 
усы танлаўда университегпщ 
журналистика билим бағдарь: 
студентлери Гүлнара Нурымбетова 
ҳәм Байрамгүл Айымбетовалар 
жеңимпаз болған болса. 200"- 
2008-окыў жылында музыкалык
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Тикенсиз гүл, сәдепсиз дүр, машаққатсыз өнер болмайды.

Машраб

Жаслар
ӨАИМИЗ

Бікелешегт Ж

тәлим бағдарынын 2-курс студенти Лала 
Махаматдинова (көркем дөретиўшилик бағдары 
бойынша), дене тәрбиясы бағдарының 4-курс 
студенти Саламат Нурыллаев, дене тәрбиясы 
қәнигелигиниң 1-курс магистранты Полат 
Оразымбетов (спорт бағдары бойынша), 
Хүрлиман Тилеўмуратова, 2009-2010-окыў жылы 
журналистика қәнигелигинин магистранты 
Айнура Өтениязова, музыкалық тәлим бағдары 
студенти Миясар Жуматова, химия-технология 
бағдарынын студенти Наргиза Бекбергенова, 
экономикафакультетиненАбубәкирЖолдасбаев, 
техника факультетинен Баўыржан Алданғаров 
хәм Бердақ Дәўлетмуратовлар жеңимпаз болыўға 
миясар болды.

Оларға «Келешек ҳаўазы» ҳәм «Өзбекстан 
мәденияты хәм көркем өнсри форумы» қорынын дипломы менен бахалы саўғалары
тапсырылды

2007-2008-оқыў жылында «Қәбилетли студентлер 
ушын стипендиялар бағдарламасы» бойынша физика- 
техника факультетинин студентлери Зарифа Аллаярова, 
Максет Төрениязов, журналистика бөлиминиң 
студентлери Гүлнара Нурымбетова, Элмира Өтениязова 
хәм Байрамгүл Айымбетова, 2009-2010-окыў жылында 
педагогика факультетинин студенти Бийбиназ 
Жәдигерова, филология факультетинен Нилуфар 
Курбаниязова, Венера Турсымуратовалар барлық 
турлардан женимпаз болып, қосымша стипендия алыўға 
еристи.

«Тәлим грантлары» бағдарламасы танлаўында 
университетке контракт тийкарында окыўға кабыл 
етилген Шерзад Атажанов, Дилраба Өтешова, Инабат

Бийсенбаева, Гүлназ Шнекеева, Ахмет Пирназаров, Несип Кәлимбетов хәм Дамир 
Турсымуратовлар өзлериниң билими хәм зийреклилиги менен женимпаз болыўға 
еристи.

Университетте жаслардын билим алыўы ушын көплеген имканиятлар жаратылған 
болып, олар бул мүмкиншиликлерден үнемли пайдаланып келмекте.

2009-2010-окыўжыльщдауниверситетимиздиц музыкалық тәлим бағдарынын студентлери 
Жәнибек Пиязов ҳәм Лола Махаматдиновалар «Ниҳол» сыйлығыньщ лауреаты болыўға 
миясар болды.

Усы оқыў жылында юридика факультетинин студенти Имаматдин Тәжетдинов «Тәлим 
гранты» тандаўында женимпаз болды.

іКч0І*Т1іІіІ!ІіИО
Ҳәзирги глобалласыў дәўиринде де хызметкерлерди, олардың шаңарақ ағзаларын 

социал-экономикалык корғаў, тийисли мийнет шараятларын жаратыў хәм жаксылаў, 
республика турмысындағы барлық өзгерислерде белсене катнаса алатуғын жасларды 
тәрбиялаў, олардың мәнаўий жетиклигин тәмийинлеў, денсаўлығын беккемлеў, спорт 
пенен шуғылланыўы, бос ўақытларынан үнемли пайдаланыўын дурыс шөлкемлестириўде 
кәсиплик аўқамынын тутқан орны үлкен. Бердак атындағы Қаракалпақ мәмлекетлик 
университети кәсиплик аўқамы комитети өткен 20 жыл ишинде өз жумысларын кайтадан 
көрип шыкты ҳәм оларды дәўир талапларына сәйкеслестирди. Университеттиң кәсиплик 
аўкамы комитети баслығы болып өткен жыллар даўамында Юсупбай Серекеев жумыс 
ислеген болса, 2009-жылдан баслап Зинатдин Есенбаев ислемекте.

Кәсиплик аўқамынын тийкарғы жумыс бағдары профессор-оқытыўшылар, 
хызметкерлер хәм студентлерге мийнет етиў, окыўы бойынша шараятлар жаратыў,

Ў мийнет ҳәм дем алыў ўактынын нызамлы талапларын саклаў, социал-экономикалык
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Устаз ҳәм мугаллимлер ҳүрметин орнына ҳойганларл 
бул дүньяда да, ақыретте де сауап табадьг

Кашітий

мәплерин корғаў, кәсипке таярлаў хәм кайта оқытыў, бос ўакытларын кеўилли өткериў. 
спорт пенен шуғылланыўы, дем алыўы хәм саўалландырыў ислерин шөлкемлестириу 
болып, бул ислерди әмелге асырыўдағы бас хүжжетлердиң бири ректорат пенен кәсиплик 
аўкамы комитети арасында кабыл етилген жәмәәтлик шәртнама болып табылады.
Жәмәәтлик шәртнама тийкарында хәр жылы 500 ден артык профессор-окытыўшы хәм 
техникалык хызметкерлерге кеминде бир айлык ис хакы муғдарында косымша каржы 
ажыратылмакта. Кәсиплик аўкамы комитети тәрепинен 20 дан артык хызметкерлерге ен 
кем ис хакы муғдарында материаллык жәрдем көрсетилип атыр. Сонын менен бирге хәр 
жылы кеминде бир мың студентке қосымша стипендиялар бериў мәселеси өз шешимин 
таппақта.

Университет ректораты, кәсиплик аўқамы комитети хәм жәмәәтлик шөлкемлер 
менен биргеликте профессор-окытыўшылар, хызметкерлер, студентлер хәм напакадағы 
профессор-окытыўшы хәм хызметкерлердиң социал-экономикалық мәплерин корғау 
менен бирге олардын бос ўақытларын мазмунлы өткериў бойынша ис-илажтар 

өткермекте. Студентлср турар жайларында. 
факультетлерде байрам сәнелеринде түрли 
мәдений-тәрбиял ыкил ажлар, ушырасыўлар. 
кешелер, тандаўлар өткерилип барылады. 
Ҳәр жылы дәстүрге айланған ата-аналар 
күни университетте окыўда хәм жәмийетдик 
жумысларда белсене қатнаскан студентлер 
бахалы саўғалар менен хошаметленеди. 
окыўдағы жетискенликлери ушын тарау 
кәсиплик аўқамы Орайлық кенеси 
тәрепинен шөлкемлестирилген 2 үстеме 
стипендиясы гүўалығы салтанатлы жағдайда 
олардын ата-аналарына тапсырылады. 
Сонын менен бирге, университет спорт 
кдубы менен биргеликте хызметкерлер

хәм студентлер арасында спорттын ғалабалык түрлеринен жарыслар өткерилип. 
женимпазлар бахалы саўғалар менен хошаметленсе, жокары оқыў орынлары арасында. 
республикалык. халыкаралык жарысларға катнаскан спортшыларды ректоратта кабыллау 
шөлкемлестирилпп. олардын жетискенликлери менен кең жәмәәтти таныстырыу 
жумыслары алып барылады. олар менен факультет студентлериниң ушырасыўы 
өткериледи.

Университет кәсиплик аукамы комитети ғәрезсизлигимиздиң 20 жыллығы байрамына
таярлық көриў, үлкен жетискенлик пенен күтип алыў, байрам күнлери хәр түрли тәрбиялык 
хәм спорт жарыслар. ушырасыулар өткериў бойынша шөлкемлестириў жумысларын алып 
бармақта.

Уллы шайыр хәм ойшыл Бердак Ғарғабай улының 170 жыллық юбилейин жокары 
дәрежеде өткериў максетинде 1998-жыл 20-майда Өзбекстан Республикасы Министрлер 
Кабинетиниң 220-санлы Карары шыкты, онда Бердақтың Ўатанында оған арналған музей 
салыныў кереклиги көрсетилди. Усы қарар тийкарында сол жылы Бозатаў районында 4 
Бердак бағы шөлкемлестирилди хәм Бердак естелиги койылды. Ал, пайтахтымыз Нөкис 
қаласында Бердак атындағы Каракалпак мәмлекетлик университети жанынан Бердак 
миллий музейи кәд көтерди. Музей 2002-жылдың 1-мартында жумыс басланалы. 
Музейдин улыўма майданы 1,26 га болып, үш қабаттан, үлкен бир гүмбезден хәм киши 
алты гүмбезден ибарат. Бердак миллий музейи проекти республикаға белгили архитектор. 
Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлыктың лауреаты О.Төрениязовтын дөретиўшилик 
мийнети болып есапланады.

Музей тийкарынан Бердак жасаған дәўир, карақалпақ халкынын өтмиш дереклери 
болған безениў, тутыныў буйымлары, кийим үлгилери, миллий медреселерде окытылған 
китаплар, қол жазбалар, археологиялык табылмалар, қарақалпақ классик әдебияты
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Жумыс исле, туўылган соң ел ушын.
Жаныңды аяма, елде ер ушын,
Киндиктен қан тамып, туўган жер ушын, 
Өлип кеткениңше хызмет жақсырақ.

Бердақ

ўәкиллери ҳаққында мағлыўматлар ҳәм олар дөреткен шығармалар үлгилери, XX әсир 
қарақалпак зыялыларынын, мийнетлери, сондай-ақ Бердак атындағы Карақалпак 
мәмлекетл ик университети тарийхынын бүгинги күнге дейинги жолы хаққында мағлыўмат 
беретуғын экспонатлар менен толықтырылған.

Музей көриўшилери Бердақ шығармаларынын жыйналыўы, халыққа жәрия етилиўи, 
басқа тиллерге аўдарылыў ҳәм де изертлениў жумысларының жүргизилиў тарийхы, Бердақ 
шығармаларын изертлеў исинде кәрўан басы болған Н.Дәўкараев, М.Нурмухаммедов, 
Ҳ.Ҳамийдов, Ә.Пахратдиновлардьщ мийнетлери менен таныса алады.

1960-жыллардан кейин әдебият, мәденият, көркем өнер, илим-техника ҳәм архитектура 
тараўлары бойынша Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлық шөлкемлестирилди.

Қарақалпақ дәстаны «Қырық кыз»ды рус тилине аўдарғаны ушын А.Тарковский, 
«Шәрьяр»ды аўдарғаны ушын С.П.Северцев, «Мәспатша» дәстанын өзбек тилине 
аўдарғаны ушын Мухаммед Әли Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтын лауреаты 
болды.

Сүўретлеў көркем өнеринде Бердақ келбети 1950-жыллары жаратылды. Москвалы 
художник Б.Д.Каменов жергеликли халык арасынан түр-түси Бердақка кейип беретуғын, 
Бердақтың баласы Айекеден туўылған Сейтназар деген аклығы келбетине сәйкес Бердак 
тулғасын сәўлелендирди.

Буннан кейин Қәўендер Бердимуратов Б.Д.Каменов дөреткен Бердак тулғасынан 
шығып кетпеген ҳалда Бердақ портретин ислеп шықты ҳәм бул портрет Бердақ тулғасы 
деп тән алынып ҳәзирги дәўирде де пайдаланылып келинбекте.

Музейдиң кол жазбалар залында ески қол жазбалар, тас баспа китаплар койылған. 
Бул китаплар хәм кол жазбалар араб, парсы, түркий хәм ески каракалпак тиллеринде 
жазылған. Бир дәўирлерде көрсетиўге коркып көзден тасалап, кәсийетли мүлк ретинде 
сакланған ата-бабалар мийраслары миллий мийрас сыпатында бүгинги әўлад нәзерине
усын ыл макта.

Музейде шығыстын уллы шайыры Наўайы, Мактымкулы, Абай күнлеринин хәр 
ў'уу жылы белгиленетуғынлығын үлги етип Бердак күнин белгилеў 
Ду дәстүрге айланған. 2004-жылы университет ректораты, музей 
И|Н жәмәәтиниң басламасы менен илимий теориялық конференция 
Ичф өткерилип, онда Бердақ күнин белгилеў мәселеси туўралы 

пикирлесиў болады. -----------
> Конференпияда алымлар бир пикирге келип хәр жылы 27- 
ўуй ноябрь - Бердак күни деп белгилеўди усыныс етти.

Бердак күни мүнәсибети менен «Бердак еди шайырлардын 
данасы», «Қарақалпақхалықболғалы», «Бердак сүўретле^көркем 
өнеринде», «Бердақбалалар нәзеринде», атамаларындЖанлаўлар 

Ўўў,- өткерилди. «Бердақка 180 жыл» атамасында мсктсн.ісрлс. 
-_<л жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларында өткерішғ;ен|^де.бйй 
” кешелерге Бердақ миллий музейи хызметкерлери шайыр өмири 

ҳәм дөретиўшилигине байланыслы экспонатлардан^гаяфланған 
көргизбелери менен катнасты.

Бердақ исми, ол дөреткен шығармалар мын; жыллыклар 
тарийхын сөз ететуғын қунлы дөретпелер бүгинги әўладтын 
мәнаўий дүньясын байытып, кәмил инсан етип тәрбияланыўында 
мәнаўий азык болып хызмет ететуғынлығы тәбийий.
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Илим мәмлекетке, халыққа, жәмийет раўажланыўына хызмет етиўи 
лазымлыгын умытыўга ҳасла ҳақымыз жоқ.

Ислам Каримов

Қаракалпақ филологиясы факультети университетте өз алдына айрықша орнына ийе. 
Я Факультет қарақалпақ, казақ ҳәм түркмен филологиясы тәлим бағдарлары бойынша 

кәнигелер таярлайтуғын таяныш оқыў орны болып есапланады. Буннан тысқары 
факультет қурамында журналистика бағдары бойынша кәнигелер таярланады.

Факультетте окыў үш тилде (қарақалпақ, казак ҳәм түркмен) алып барылады. 
Үш түркий филологияньщ бир жерде топланыўы бул халыкдардьщ тиллери ҳәм 
әдебиятларынын бир-бирине жақын екенлигинен дерек береди.

Қарақалпак филологиясы факультети дәслеп 1935-жылы оқытыўшылар институты 
базасында қәлиплести.

Университет сыпатында қайта дүзилгеннен кейин факультетти төмендеги профессор 
АЧ С.Ахметов (1976-1982-жыллары), профессор Е.Бердимуратов (1982-1984-жыллары), 

профессор К.Мәмбетов (1984-1986-жыллары), академик А.Дәўлетов (1986-1996- 
жыллары), профессор Қ.Оразымбетов (1996-2008-жыллары) ҳәм 2008-жылдан баслап 
филология илимлеринин кандидаты, доцент Қ.Турдыбаев баскарып киятыр.

Факультет 1976-жылға шекем тарийх-филология деп аталып, онын курамына Қаракалпақ 
тили ҳәм әдебияты бөлими кирген еди. 1976-жылдан баслап филология факультети болып 
дүзилип, оның курамында қарақалпақ, өзбек, қазақ филологиясы бойынша қәнигелер 
таярланды. 1983-1984-жыллары факультетте Журналистика кәнигелигине студентлер 
қабылланды, соң қабыллаў 1989-жылға шекем ўақытша үзилиске түсип, сол жылдан 
баслап қайта қабыллаў басланды. 1992-жылы факультет қурамында Журналистика 
кафедрасы ҳәм түркмен филологиясы кәнигелиги ашылды. 1999-2005-жыллар аралығында 

Л Журналистика кәнигелиги өз алдына бөлим сыпатында ис жүргизди. 2005-2006-окыў 
жылынан баслап факультет «Каракалпак филологиясы» деген ат пенен кайта дүзилди. 

Л 2008-2009-окыў жылынан баслап факультетте Қарақалпак тил билими, Қарақалпак 
әдебияты тарийхы хәм фольклоры, Әдебият теориясы ҳәм оқытыў методикасы ҳәм 
Журналистика кафедралары ис алып барған болса, 2009-2010-окыў жылында факультет 

35 қурамына Түркий филологиясы кафедрасы косылды. Бул кафедра казақ ҳәм түркмен 
филологиясы тәлим бағдарлары бойынша қәнигелер таярлайды. Факультетте Қаракалпақ 
тил билими, Қаракалпак әдебияты тарийхы ҳәм фольклоры, Әдебият теориясы хәм 
оқытыў методикасы, Журналистика хәм Түркий филологиясы кафедралары ис жүргизип, 
оларда 56 профессор-окытыўшы жумыс алып бармакта. Олардан 6 илим докторы ҳәм 
профессорлары (олардьщ ишинде 2 Өзбекстан Илимлер Академиясынын академиги), 

23 илим кандидаты ҳәм 
| доцентлер хызмет етеди. 
■ Факультетте профессор- 

окытыўшылардын улыўма 
| илимий потенциалы 52 %ти 

қурайды.
Фа культет жаны нда 

10.02.02-Миллий тиллер 
І(каракалпак тили) ҳәм 

10.01.04-Түркий халыклар 
і әдебияты (карақалпак 
I әдебияты) қәнигеликлеринен 
I докторлық ҳәм кандидатлық 
I диссертациялар жаклаў 
I бойынша Қәнигелестирилген 
! кенес жумыс алып бармакта.

■Т. / « 1■ ■ в?
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Китапсыз билим жоқ, 
Билимсиз илим жоқ.

Халық иақылы

Қарақалпақ тил билими кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Карақалпақ тил билими кафедрасы Каракалпақстанда қарақалпақ тил билиминин 
раўажланыўында ҳәм каракалпак тили бойынша жоқары мағлыўматлы қәнигелерди 
таярлаўда салмақлы үлес коспакта. Бул кафедраньщ ашылыўы Карақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалык институтынын хәм онда каракалпак тили ҳәм әдебияты кәнигелигинин 
ашылыўы менен тиккелей 
байланыслы. Кафедра бурын 
каракалпак тили ҳәм әдебияты 
кафедрасы деп аталса, 1964-жылдан 
баслап өз алдына карақалпақ 
тили кафедрасы болып ашылды. 
Карақалпак тили кафедрасын 1964- 
жылдан 1973-жылға дейин допент 
Көшербай Бердимуратов, 1973- 
1978-жыллары доцент Айтжан 
Есемуратов, 1978-1985-жыллар 
аралығында доцент Абатбай 
Дәўлетов, сон профессор Есемурат
Бердимуратов басқарды. 1992-жылы кафедра қаракалпақ тил билими кафедрасы, улыўма 
хәм түркий тил билими кафедрасы болып екиге бөлинди: карақалпақ тил билими
- афедрасын профессор Е.Бердимуратов, ал улыўма ҳәм түркий тил билими кафедрасын 
трофессор А.Дәўлетов баскарды. 1996-жылы улыўма ҳәм түркий тил билими кафедрасы 
•дракалпак тил билими кафедрасына қайта косылды ҳәм соннан баслап ҳәзирги ўакытка 
дейин кафедраға академик А.Дәўлетов басшылык етип келмекте. 1995-жылы кафедранын 
тарийхында үлкен ўақыя жүз берди. Қарақалпакстан Республикасына мийнети синген
лим ғайраткери, филология илимлеринин локторы, профсссор А.Дәўлетов Өзбекстан

Нлимлер Академиясынын академиги болып сайланлы.
Хәзирги ўакытта кафедрада 3 илим докторы, профессорлар, 11 илим кандидаты, 

і дентлср хәм 5 ассистент-окытыўшы ислейди. Бүгинги күнде кафедранын илимий 
.-режелилиги 73% ти курайды. Кафсдрада докторантура, аспирантура, магистратура 
'<лып, онда бир докторант, үш аспирант, он бир магистрант илимий жумыслар алып 
'-гмакга.

Сонғы 20 жыл ишинде кафедра илимий кадрларды таярлаў исинде де белгили 
■_С еларға еристи. Аспирантуранын теориялык курсын 18 адам тамамлап, соннан 14 

кандидатлықдиссертациясын, 5 адам докторантурада оқып, екеўи (Ш.Әбдиназимов, 
I -./дайбергенов) докторлық диссертациясын табыслы жаклап шыкты. 3 адам 
•_ Лахратдинов, Ә.Оразымбетов, З.Оразымбетова) академик А.Дәўлетовтьщ илимий 

':•. ылығында докторлык диссертация үстинде жумыс алып бармақта.
•__эедранын профессор-окытыўшылары 1999-жылдан баслап ҳәзирги қаракалпак 

йвэб :■■: тили ҳәм қарақалпақ тилинин тарийхы бағдары бойынша магистрантларды 
келмекте.

• телранын жанында илимий-методикалық семинар ислеп тур. Семинардын 
■ - . л слеринде оқытыўшылардын илимийжумыслары, лекция текстлери талқыланады, 
ев хәм методикалык сыпаттағы баянат ҳәм мағлыўматлары тынланады, өтилген 
жпғд .абаклардын нәтийжелери додаланып барылады.

- ыллар даўамында кафелранынжанындатилдөгсрсги ислсп келмекте. Бул дөгерек 
:где белгили дәрежсдс илимий ойлаў кәбилетин кәлиплестириўге, олардын 

•:к активлигин раўажландырыўға жәрдем береди. Дөгерек мәжилислсринде 
жжч. . мпазлар ҳәм тәжирийбели педагоглар шығып сөйлейди, студентлердин 
фвтлцфь =.әм хабарлары, илимий әдебиятлар додаланып барылады, хәзирги 

■. - . линин әҳмийетли мәселелери бойынша пикир алмасыўлар өткериледи.
:-. жаксы илимий баянатлары илимий-теориялық конференцияларда 

геепубликалық баспасөз бетлеринде жәрияланады.
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Ана тилим, сен - басқадан айырмам.
Сен турганда менде эдеўир шайырман.

Ибрайым Юсупов

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Карақалпак тил билими кафедрасы университетте ен жетекши кафедралардан бири 

^болып саналады. Онда хәзирги ўакытта 3 илим докторы, профессорлар, 11 илим кандидаты, 
доцентлер ислейди. Кафедраны Өзбекстан Илимлер Академиясыньщ академиги А.Дәўлетов 
баскарады.

Каракалпак тил билими кафедрасынын, профессор-оқытыўшыларынын авторлығында 
соңғы 20 жыл ишинде онлаған монография баспада жәрияланды. Олар: А.Дәўлетов 
1)Карақалпақ тилинде сингармонизм (Нөкис-1993); 2)Ҳәзирги қаракалпақ әдебий 
тилинин сеслик дүзилиси (Нөкис-1995); Ш.Әбдиназимов Бердак шығармаларыньщ тили 
(Ташкент-2006); М.Қудайбергенов 1) Қарақалпақ тилиниң морфонологиясы (Ташкент- 
2006); 2) Карақалпак тилиндеги атлыкдарда аныклылық ҳәм анықсызлықтьщ анлатылыўы 
(Нөкис-2007); Ш.Алланиязова Карақалпак тилиниң қол өнер лексикасы (Нөкис-1997); 
Г.Айназарова Қарақалпақ тилинде теңлес еки компонентли фразеологизмлер (Нөкис-2005). 
Жоқары окыў орны студентлери ушын 20 дан аслам сабакдық ҳәм методикалық қолланба 
жәрияланды: А.Дәўлетов 1) Ҳәзирги қарақалпақ тили. Фонетика (Нөкис, 1994, 1999, 2005); 

| 2) Тил билими тийкарлары (Нөкис-2007); 3) Ҳәзирги қаракалпак тилиниң фонетикасынан 
практикум (Нөкис-2008); А.Дәўлетов, М.Кудайбергенов Қарақалпақ тил билиминиң 

I тарийхы (Нөкис-2001); А.Дәўлетов, М.Дәўлетов, М.Қудайбергенов 1) Ҳәзирги қарақалпақ 
әдебий тили. Синтаксис (Нөкис-2009); 2) Ҳәзирги карақалпақ әдебий тили. Морфемика, 
сөз жасалыў, морфология (Нөкис-2010); Ш.Әбдиназимов 1) Қарақалпак тили тарийхы 
(Нөкис-2002); 2) Лингвистикалық тәлиймат тарийхы (Нөкис-2005); 3) Тил билими тарийхы 
(Ташкент-2006); А.Бекбергенов, Қ.Пахратдинов 1) Тил билими терминлери сөзлиги (Нөкис- 
1997); 2) Қарақалпақ тилин изертлеўшилер. (Нөкис-2000); Қ.Пахратдинов, И.Сейтназарова 
Қарақалпақ тилиндеги сөз жасаўшы аффикслер (Нөкис-2010); И.Сейтназарова Қарақалпақ 
тилинде сөз вариантлары (Нөкис-2004) хәм т.б.

Кафедра көплеген илимий орайлар менен тығыз байланыслы. Соньщ ишинде Санкт- 
Петербург мәмлекетлик университетиниң фонетика кафедрасы менен дүзилген шәртнама 

і (2006) тийкарында илимий-изертлеў жумысларын алып бармакта.
Кафедраньщ профессор-оқытыўшылары республика мектеплери, академиялық 

лицейлери хәм кәсип-өнер колледжлери менен жақын байланысқа ийе: теориялық 
мәселелерде, методикалық бирлеспелердиң жумысларын шөлкемлестириўде, оқыўшылар 
арасында қарақалпақ тили бойынша олимпиадалар, хәр қыйлы ушырасыў хәм кешелер 
өткериўде мектеплерге, академиялық лицейлерге ҳәм кәсип-өнер колледжлерге жақыннан 
жәрдем берип келмекте. Бул окыў орынлары ушын кафедраньщ оқытыўшылары оқыў



Тилге итибар — елге итибар.

Халық нақылы

бағдарламалары, сабаклыклар ҳәм оқыў колланбаларын дүзиўде де белсене қатнасып 
киятыр. А.Дәўлстов, М.Кудайбергенов, К.Пахратдинов, Ш.Алланиязова, И.Сейтназарова, 
Ж.Тәнирбергеновлардын авторлығында 2010-жылы академиялыклицейлер ушын 3 сабакдык, | 
кәсип-өнср колледжелери ушын 2 сабақлық баспадан шыкты.

Кафедра ағзалары мәмлекетлик қаржы есабынан акадсмик А.Дәўлетовтын басшылығында | 
1996-1999-жылларда «Түркий тиллердин өз ара байланысы мәселелери», 2000-2007-жылларда 
«Түркий тиллердиң фонологиясы хәм морфонологиясының әхмийетли мәселелери» темалары '6Я 
бойынша жәми 24 млн. сумлық илимий изертлеў жумысларын орынланды. Бул мәселелер 
бойынша бир докторлык ҳәм еки кандидатлык диссертация жакланды, еки монография 
баспадан шықты.

Кафедра тәрепинен тил билиминин ен әхмийетли мәселелерине арналған 5 илимий 1 
макалалар топламы баспадан шыкты.

Кафедра профессор-оқытыўшыларынын басламасы менен ҳәр жылы қарақалпақ тилин 
изертлеген белгили илимпазлардьщ юбилейлерине хәм қарақалпақ тилинин әҳмийетли 
мәселелерине арналған илимий теориялық конференциялар шөлкемлестирип турылады.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 3 3 1 5
Илим докторлары 1 - 2 -

3

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-окытыўшылар
Филология илимлеринин докторы, профессор, академик Дәўлетов Абатбай 
Дәўлетович 1942-жылы 20-сентябрьде Кегейли районы Халқабад елатында 
туўылған. 1964-жылы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. .ФІ 
1972-жылы «Қаракалпак тилинде вокализм» темасында кандидатлық, 1994-жылы 
«Қарақалпақ тилиниң сеслик дүзилиси» темасында докторлық диссертациясын 
жаклады. 100 ден аслам илимий мақалалары баспада жәрияланды. Жоқары оқыў 
орынлары талабалары ушын, академиялық лицейлери, кәсип-өнер колледжлери 
ҳәм орта улыўма билим бериў мектеплери оқыўшылары ушын 30 дан аслам 
сабакдықлар ҳәм оқыў қолланбаларын баспадан шығарды. 1978-1985-жыллары |
кафедра баслығы, 1985-1996-жыллары факультет деканы лаўазымында иследи. - 
1996-жылдан баслап кафедра баслығы лаўазымында ислеп киятыр.
Филология илимлеринин докторы, профессор Абдиназимов Шамшетдин 
Нәжимович 1961-жылы 21-августта Шымбай районында туўылған. 1984-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1992-жылы «Қырыққыз 
дәстанынын лексикалық курамы» темасында кандидатлык ҳәм 2002-жылы «Бердақ 
шығармаларыньщ тили» деген темада докторлық диссертацияларын жақлады. 
50 ден аслам илимий мийнетлери баспадан шыккан. Соньщ ишинде 3 монография, |1 
7 методикалық колланбасы баспада жәрияланды. 2005-жылдын сентябрь айынан 
баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы Кадрларды қайта 
таярлау ҳәм олардьщ қәнигелигин жетилистириу ораиы директоры.
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Ақыл ҳәм билимге дилмашдур бул тил, 
Адам өмириушын жолдасдур бул тил.

Юсуп Хас Ҳажиб

Филология илимлериниң докторы, профессор Кудайбергенов Мәмбеткерим 
Сәрсенбаевич 1968-жылы 21-январьда Шымбай районында туўылған. 1992-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1997-жылы «Каракалпак 
тилиндеги атлыкларда аныклылық хәм анықсызлыктьщ андатылыўы» деген темада 
кандидатлық, 2004-жылы «Карақалпақ тилинде морфонологиялық қубылыслар» 
деген темада докторлық диссертациясын жаклады. 50 ден аслам илимий 
методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 3 монография, 10 
нан аслам сабаклыклар, 3 оқыў қолланбасы баспадан шыкгы. 2005-жылдан баслап 
Карақалпақ мәмлекетлик университети Арнаўлы сырткы бөлим баслығы болып 
ислеп атыр.

Филология илимлериниң кандидаты, доцент Пахратдинов Куралбай Атаўбаевич 
1961-жылы 7-июльде Мойнақрайонындатуўылған. 1983-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1992-жылы «Қаракалпақ тилинде шарўашылық 
лексикасы» деген темада кандидатлық диссертациясын жаклады. 20 дан аслам 
илимий методикалық мийнетлери жәрияланды, соның ишинде 1 оқыў колланбасы, 
14 окыў-методикалык қолланба баспадан шықты. 1984-жылдан баслап қарақалпақ 
тил билими кафедрасында окытыўшы болып ислеп атыр.

Филология илимлеринин кандидаты, доцент Алланиязова Шәригүл Муратовна 
1957-жылы 4-февраль күни Кегейли районында туўылған. 1977-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1986-жылы «Қарақалпақ тилинин қол-өнер 
лексикасы» деген темада кандидатлық диссертациясын жаклады. 20 дан аслам 
илимий-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соньщ ишинде бир 
монография, үш оқыўлық, төрт оқыў-методикалык колланбасы баспадан шықты.
1981- жылдан баслап карақалпақ тил билими кафедрасында оқытыўшы болып 
ислеп атыр.

Филология илимлериниң кандидаты Дәўлетова Улбосын Дәўлетовна. 1958-жылы 
15-декабрьде Түркменстан Республикасы Ташаўыз ўәлаятында туўылған.
1982- жылы Нөкис мәмлекетлик университетин тамамланған. 1994-жылы 
«Карақалпак тилинде әскерий лексика» деген темада кандидатлық диссертациясын 
жакдады. 1 монография, 8 илимий мақалалары хәм 2 методикалық қолланбасы 
баспада жәрияланды. 1990-жылдан баслап қарақалпақ тил билими кафедрасында 
оқытыўшы болып ислеп киятыр.

Филология илимлеришщ кандидаты Айназарова Гүлара Бекмуратовна 1959-жылы 
28-декабрьде Нөкис қаласында туўылған. 1982-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2000-жылы «Қарақалпақ тилинде тенлес еки 
компонентли фразеологизмлер» деген темада кандидатлық диссертациясын 
жақлаған. 20 дан аслам илимий мақала ҳәм методикалық мийнетлерин баспада 
жәриялады. Соның ишинде 1 монография, 2 методикалық колланбасын баспадан 
шығарды. 1990-жылдан баслап каракалпак тил билими кафедрасында окытыўшы 
болып ислеп киятыр.
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Филология илимлеринин кандидаты, доцент Сейтназарова Инжайым Ержановна 
1969-жылы 27-майда Тахтакөпир районында туўылған. 1991-жылы Қаракалпак 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1997-жылы «Ҳәзирги қаракалпак тилинде 
сөзлерлин фонстикалық вариантлары» деген темада кандидатлық диссертациясын 
жаклаған. 20 дан аслам илимий-методикалык мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде 1 монография, 5 мстодикалық колланбасы баспадан шыкты. 
1991-жылдан баслап карақалпак тил билими кафсдрасында окытыўшы болып 
ислеп киятыр.

Филология илимлеринин кандидаты Убайдуллаев Бахтияр Генжсбаевич
1967-жылы  8-мартта Нөкис каласында туўылған. 1991-жылы Қаракалпак 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2006-жылы «XIX әсир каракалпак 
классик шайырлары шығармаларындағы алмасықлардын лексика-грамматикалык 
өзгешеликлери» деген темада кандидатлық диссертациясын жақлаған. 10 нан 
аслам илимий-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. 2007-жылдан 
баслап қарақалпак тил билими кафедрасында доцент болып ислеп киятыр.

Филология илимлериниң кандидаты Қарлыбаева Гүлмира Ермекбаевна 
1975-жылы 3-февраль күни Нөкис каласында туўылған. 1997-жылы Қаракалпак 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2002-жылы «Әжинияз шығармалары ) 
тилинин фонетикалық-морфологиялык сыпатламасы» деген темада кандидатлык 
диссертациясын жаклаған. 1 библиография, 15 тен аслам илимий макалалары 
баспада жәрияланды. 2000-жылдан баслап қарақалпақ тил билими кафедрасында фЛ 
оқытыўшы болып ислеп киятыр.

Филология илимлериниц кандидаты Дәўлетмуратова Замийра Уснатдиновна 
1978-жылы 21-октябрьде Нөкис каласында туўылған. 2001-жылы Қаракалпак 
мәмлскетлик университетин тамамлаған. 2010-жылы «Каракалпак тилинде 
туўысканлык атамалары» деген темада кандидатлык диссертациясын жаклады. 
10 нан аслам илимий мақала ҳәм тезислери баспадан шыққан. 2004-жылдан баслап 
каракалпак тил билими кафедрасында окытыўшы болып ислеп атыр.

Филология илимлеринии кандидаты Қазақбаева Анаргүл Толыбаевна 1979-жылы 
11-ноябрьде Шоманай районында туўылған. 2002-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2010-жылы «Қарақалпақ тилинде қосымталардын 
вариантлылығы» деген темада кандидатлық диссертациясын жаклаған. 2005-жылдан 
баслап қарақалпақ тил билими кафедрасында оқытыўшы болып ислеп киятыр.

Филология илимлериниц кандидаты Абдиев Азамат Турғанбаевич 1979-жылы 
5-апрельдс Ксгейли районында туўылған. 2004-жылы Қаракалпақ мәмлекетлик 
университстин тамамлаған. 2011-жылы «Алпамыс дәстаны тилинин лексика 
семантикалык ҳәм стилистикалык өзгешеликлери» темасында кандидатлык 
дисссртациясын жаклаған. 12 илимий макаласы баспада жәрияланды. 2005-жылдан 
баслап карақалпак тил билими кафсдрасынын ассистенти болып ислеп атыр.
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Билим менен инсанның мәртебеси артады, 
илимсизлик болса адамды жарга жетелейди.

Ахмет Югнакий

Филология илимлериниң кандидаты Досжанова Гүлназ Дәрьябаевна. 1983-жылы 
15-августта Қараөзек районында туўылған. 2007-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2011-жыл «Қаракалпақ тилинде үй буйымлары 
атамаларыньщ семантикалық хәм морфологиялық өзгешеликлери» темасында 
кандидатлықдиссертациясынжакдаған. 8 мақаласы баспадан шыққан. 2010-жылдан 
баслап қарақалпақ тил билими кафедрасында ассистент болып ислеп атыр.

№ Сондай-ақ, кафедрада Р.Садықова, Ә.Өтемисов, Д.Сейтқасымов, Қ.Атабаев, 
М.Хожановлар жумыс ислеп атыр.

Қарақалпақ әдебияты тарийхы ҳәм фольклоры кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Қарақалпақ әдебияты тарийхы хәм фольклоры кафедрасы 2008-жылы қарақалпақ 
әдебияты кафедрасынан бөлинип шыкды. Кафедранын тарийхы Қарақалпақ мәмлекетлик 
муғаллимлер педагогикалық институтында 1936-жылы ашылған Қарақалпақ тили хәм 
әдебияты кафедрасынан басланады. Кафедранын дәслепки шөлкемлестириўшиси 
хәм баслығы белгили филолог алым, қарақалпақ филология илиминиң баслаўшысы 
Н.Дәўқараев болды.

1950-жыллары кафедраға жас әдебиятшы алымлар келип қосылды. Олар С.Ахметов, 
Қ.Мақсетов, Б.Исмайлов, И.Юсуповлар еди. Бул жылларда қарақалпақ тили хәм 
әдебияты қәнигелиги бойынша кафедра биреў болғанлықтан белгили илимпазлардан 
А.Есемуратов, Қ.Мақсетов, К.Бердимуратовлар 1964-жылға дейин ҳәр бири түрли 
жылларда кафедраға басшылық етти. 
Қарақалпақ тили ҳәм қарақалпақ 
әдебияты кафедрасы 1964-жылдан 
баслап қарақалпақ тили кафедрасы 
ҳәм қарақалпақ әдебияты кафедрасы 
болып бөлинди. 1965-жылдан баслап 
қарақалпақ әдебияты кафедрасына 
филология илимлериниң докторы, 
профессор Қ.Айымбетов, 1974-жылдан 
ф.и.к., доцент Ж.Нарымбетов, 1976- 
жылдан ф.и.к., доцент К.Мәмбетов, 

ф.и.д., профессор 
1992-жылдан ф.и.д., 

г Ә.Пахратдиновлар
басшылық етти. 1992-жылы қаракалпақ 
әдебияты кафсдрасынын өзи ски 
кафедраға бөлинди. Яғный қаракалпак әдебияты тарийхы хәм фольклоры кафедрасы, 
хәзирги заман қарақалпақ әдебияты ҳәм әдебият теориясы кафедрасы деп аталды.

1994-жылдан баслап карақалпақ әдебияты тарийхы ҳәм фольклоры кафедрасына 
филология илимлериниң докторы Ю.Пахратдинов, ал хәзирги заман қарақалпақәдебияты 

I ҳәм әдебият теориясы кафедрасына ф.и.д., профессор К.Мәмбетов басшылық етти.
Кафедраларда 1978-жылдан баслап аспирантура, 1994-жылдан баслап докторантура 

ислеп тур.
2005-жылы жокарыда аталған әдебият кафедралары бирлестирилип, қарақалпақ 

әдебияты кафедрасы болып аталды. 2008-жылы усы кафедра жана талапларға байланыслы 
қайтадан карақалпақ әдебияты тарийхы ҳәм фольклоры кафедрасы (кафедра баслығы 
ф.и.д., профессор Қ.Жәримбетов) және әдебият теориясы ҳәм оқытыў методикасы

1983-жылдан 
С.Ахметов, 
профессор
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Әдебият жасаса миллет жасайды

Шолпаи

кафедрасы болып бөлинди.
Қарақалпақ әдебияты кафедрасында жәмәәтлик авторлықга «Қаракалпақ әдебияты 5 

тарийхы» (1983-ж.), К.Мәмбетов «Әййемги қарақалпақ әдебияты» (1976-ж.), «Ерте^ 
дәўир қарақалпак әдебияты» (1992-ж), С.Ахметов «Қарақалпақ әдебий сыны» (1994-ж.), 
Ә.Пахратдинов «XIX әсирдиң ақыры XX әсир басындағы қарақалпақ әдебияты» (1995-ж.), 
хәм басқа да монографиялық бағдардағы ири жумыслар иследи.

Кафедрада 2005-жылы Қ.Жәримбетов «XIX әсир қарақалпақ лирикасынын 
жанрлық қәсийетлери ҳәм раўажланыў тарийхы», Қ.Оразымбетов «Ҳәзирги қарақалпақ 
лирикасында көркем формалардың типологиясы ҳәм эволюциясы» (1970-2000-ж.) деген 
темаларда докторлық диссертациялар жаклады.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Қарақалпақ әдебияты тарийхы ҳәм фольклоры кафедрасында 8 штат бирлиги бар.Х’-^ 

бакалавр тәлим бағдарында 10 пән, магистратура кәнигелигинде 7 пән окытылады, 
профессор-оқытыўшылар саны 9. Ҳәзирги ўақытта кафедрада 1 илим докторы, 4 илим 
кандидаты жумыс ислеп атыр. Кафедрада таярланған оқыўлыкдар саны 3; методикалық 
оқыў қолланбалар саны 5; 12 мәрте илимий-теориялық конференция өткерилди.

Кафедрада «Қарақалпақ фольклоры поэтикасы» ҳәм «Қарақалпақ классикалыкң*^ 
әдебияты поэтикасы» деген темаларда изертлеўлер алып барылмақта. Бул илимий 
жумыслар менен бир катарда оқыў әдебиятларын таярлаў жумыслары жүргизилип у® 
атыр. Профессор Қ.Жәримбетов авторлығында улыўма билим бериў мектеплери ушын ; 
«Қарақалпақ әдебияты» сабакдығы (С.Ахметов,К.Мәмбетовлар менен бирликте), кәсип- 
өнер колледжлери студентлери ушын «Қарақалпақ әдебияты» сабакдығы (Қ.Оразымбетов 
пенен бирликте),кәсип өнер колледжлериниң окыўы баска тиллерде алып барылатуғын 
топарлар ушын «Қарақалпақ әдебияты» сабаклығы (Қ.Оразымбетов пенен бирликте) 
баспадан шықты. Бул бағдар бойынша кафедра ағзалары академиялық лицей студентлери С-й 
ушын «Қарақалпақ әдебияты», жоқары оқыў орынлары студентлери ушын «Қарақалпақ 
әдебияты тарийхы» сабакдықларын таярлаў үстинде жумыс алып барып атыр.

Сондай-ак усы авторлар кәсип өнер колледжлери студентлери ушын «Қарақалпак 
әдебияты» сабакдығын жаңадан шығарды (2009-ж.).

Қаракалпақ мәмлекетлик университетинде қарақалпак әдебияты тарийхы ҳәмЛу 
фольклоры кафедрасы және әдебият теориясы хәм оқытыў методикасы кафедрасы 
базасында қарақалпак әдебияты мәселелери бойынша 10.01.04-Түркий халыкдарЯМ 
әдебияты (каракалпақ әдебияты) кәнигелигинен докторлык диссертациялар жакдайтуғын 
Д.067.10.01 санлы Қәнигелестирилген кеңес ислеп тур.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 4 6 3 4
Илим докторлар 3 2 2 2

■ 1991-1995

■ 1996-2000

■ 2001-2005

■ 2006-2011
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Шешиў ушын пикир бәнтин,
Мен мәгрипат излер едим.

Бердақ

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Профессор, филология илимлеринин докторы Жаримбетов Қурбанбай 
Қудайназарович 1948-жылы туўылған. 1970-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институтынын рус тили хәм әдебияты факультетин тамамлаған. 
1985-жылы «Уллы Ўатандарлық урыс жылларындағы қарақалпақ совет поэзиясы 
(1941-1945-жыллар)» темасында кандидатлык, 2005-жылы «XIX әсир қарақалпак 
лирикасының жанрлық өзгешеликлери хәм раўажланыў тарийхы» темасында 
докторлық диссертациясын жаклаған. 1998-жылы доцент, 2010-жылы профессор 
илимий атакдарын алған. 2001-жылдан 2005-жылға шекем Хәзирги карақалпак 
әдебияты ҳәм әдебият теориясы кафедрасы, 2005-жылдан 2008-жылға шекем 
Қарақалпақ әдебияты кафедрасы, 2008-жыл сентябрь айынан хәзирге шекем 
Қарақалпак әдебияты тарийхы хәм фольклоры кафедрасынын баслығы. Онын 
авторлығында 2 монография, 2 илимий очерк, 3 сабакдық, 2 оқыў қолланба 
баспадан шыққан. 100 ден артық илимий мақалалар жәриялаған. Оньщ 
басшылығында 4 аспирант кандидатлык диссертация жакдады.
Филология илимлеринин кандидаты, доцент Турдыбаев Қонакбай Кеўлимжаевич 
1972-жылы Тахтакөпиррайонындатуўылған. 1998-жылы Қаракалпак мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2005-жылы «XIX әсир карақалпак әдебиятында 
дидактикалык лирика (Жанрлык хәм идеялық-тематикалык өзгешеликлери)» 
деген темада кандидатлык диссертация жакдаған. 1 монография, 1 оқыў 
қолланба, 4 методикалық қолланба, 30 дан аслам мақалалар жәриялады. Ҳәзирги 
ўакытта «Ғәрезсизлик дәўириндеги қаракалпақ поэзиясында жанрлық-стиллик 
изленислер, қаҳарман проблемасы» деген темада докторлық жумыс ислеп атыр. 
2008-жылдан баслап қаракалпак филологиясы факультети деканы.

Филология илимлеринин кандидаты Низаматдинов Женисбай Мнажатдинович 
1969-жылы туўылған. 1993-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. 2000-жылы «Қаракалпак қахарманлык дәстаны Ершора» деген 
темада кандидатлык диссертация жақлады. 2001-жылдан баслап қарақалпақ 
әдебияты кафедрасында доцент лаўазымында ислеп атыр. 20 дан артык мақала 
ҳәм методикалык колланбалардьщ, сонын ишинде 2 оқыў қолланбаньщ авторы. 
Ҳәзирги ўакытта каракалпак фольклористикасыньщ әхмийетли мәселелеринен 
болған каҳарманлық эпостьщ жанрлык өзгешелиги бойынша докторлық 
диссертация үстинде жумыс ислеп атыр.

Хф

Филология илимлеринин кандидаты Алламбергенова Патима Жолдасбаевна
1969-жылы  Хожели районында туўылған. 1991-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1999-жылы «Қарақалпақ әдебиятында Мақтымқулы 
дәстүрлери (XIX әсир әдебияты материаллары тийкарында)» деген темада 
кандидатлык диссертация жакдады. 20 дан аслам илимий мақалалар ҳәм 1 оқыў 
қолланбасы баспадан шықты. Ҳәзирги ўақытта XIX әсир қарақалпақ әдебияты 
мәселелери бойынша жумыс алып бармакта.

Филология илимлеринин кандидаты Мәтекеев Сейтжан Тәжетдинович
1968-жылыТахтакөпиррайонындатуўылған.  1993-жылыК.аракалпакмәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2005-жылы «Өтеш шайырдьщ поэтикасы (Дәстүр 
хәм жанашыллық. Жанрлык сюжетлик-композициялык өзгешеликлери)» деген 
темада кандидатлық диссертация жаклаған. 20 дан аслам илимий мақала, 1 оқыў 
қолланба баспада жәриялаған.

Сондай-ақ, кафедрада М.Оразымбетова, А.Жәримбетов, И.Алламбергенова ҳәм 
Г.Тоқымбетовалар ассистент лаўазымында ислеп атыр.

ЖЯНММНВМН■■■■■■
Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Билимнен жақсырақ гәзийне болмас.
Ол бир тасқын булақ суўы сарқылмас.

Рудакий \

Әдебият теориясы ҳәм окытыў методикасы кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Әдебият теориясы ҳәм оқытыў методикасы кафедрасы 2008-жыл июнь айында 
қарақалпак әдебияты кафедрасынан ажыралып шықты. Кафедраға 2010-жыл март айына 
шекем ф.и.д. Қ.Оразымбетов басшылық етти. 2010-жыл март айынан баслап 2011-жыл 
майға шекем ф.и.к. А.Досымбетова басшылық етип келди. 2011-жылдын май айынан 
баслап ф.и.к. Қонысбай Юсупов басшылық етип келмекте. Кафедра қурамында 8 
профессор-оқытыўшы болып, олардың биреўи илим докторы, бесеўи илим кандидаты 
ҳәм екеўи ассистент. Кафедранын илимий дәрежелилиги 71,4 % ти қурайды. Кафедра 
ашылғаннан соң үш кандидатлық диссертация жакданды. Кафедра оқытыўшыларынан 
А.Досымбетова (2008-жылы), Ж.Сағыйдуллаева (2010-жылы) ҳәм кафедра излениўшиси 
А.Аяповлар (2010-жылы) кандидатлық диссертацияларын табыслы қорғады. Кафедра 
ағзаларынын илимий мақалалары республикалық ҳәм шет ел журналларында жәрияланып 
келмекте. Кафсдра профессор-окытыўшылары республикалык хәм халықаралық илимий- 
теориялық конфсрснпияларда баянатлар менен катнасып атыр. Кафедрада жоқары окыў 
орны ушын бир сабаклық хәм еки колланба баспадан шыкты. Орта арнаўлы, кәсип өнср 
билимлендириўи ушын сабақлыклар хәм окыў колланбалары дөретилмекте. Кафелра 
ағзасы, профсссор К.Оразымбетов профессор К.Жәримбетов пенен биргеликте кәсип өнер 
колледжлери ушын «Каракалпак әдебияты» сабаклығын жазды. Қаракалпақфилологиясы 
бакалавр бағлары стулснтлсри хәм магистрантларына арналған К.Оразымбетовтың 
«Косықтеориясы» (Ташкснт-2010) окыў колланбасы, К.Юсуповтын баска авторлар менен 
бирликте «Питкериў қәнигелик» хәм «Педагогикалык практика» бойынша методикалык 
колланбасы (Нөкис-2011) баспадан шыкты.

Әдебият теориясы хәм окытыў методикасы кафедрасы филология хәм тиллерди 
үйрениў (каракалпақ филологиясы) бойынша бакалавр. әдебияттаныў (қаракалпак 
әдебияты) қәнигелиги бойынша магистрлер таярлайды.

Кафсдра жанында 10.01.04-Түркий халыклар әдебияты (каракалпак әдебияты) 
кәнигелиги бойынша аспирангура хәм докторантура шөлкемлестирилип, илимий- 
педагогикалык кәнигслср таярланып атыр. Улыўмаластырып айтқанда, әлебият теориясы 
хәм окытыў метоликасы кафедрасы Каракалпакстанда әдебияттаныў илимин хәм көркем 
әдебиятты раўажландырыўда, каракалпак филологиясы бағдары бойынша жоқары 
мағлыўматлы кәнигелерди таярлаўда өз орнына ийе кафедра болып есапланады.

Кафедра хаққында мағлыўмат

Әдебият теориясы хәм окытыў методикасы кафедрасында 7.5 штат болып, бакалавр 
тәлим бағдарында 9 пән, магистратура кәнигелигинде 8 пән окытылады, профессор- 
окытыўшылар саны 8. Хәзирги ўакытта кафедрада 1 илим докторы, 5 илим кандидаты
жумыс ислеп атыр. Кафедрада 
таярланған оқыўлыкдар саны 3; 
методикалық оқыў қолланбалар саны 
5; Кафедрада М.Нурмухамедовтың 
80 жыллығы, К.Мәмбетовтың 
70 жыллығы, Т.Мәтмуратовтың 
70 жыллығы, Т.Қабуловтың 70 
жыллығы, И.Юсуповтың 80 
жыллығы, Т.Қайыпбергеновтың 
80 жыллығы, Ж.Аймурзаевтың 100 
жыллығы, С.Ахметовтың 80 жыллығы, 
А.Дабыловтың 110 жыллығына
арналған хәм тағы басқа да темаларда илимий-теориялык конференпиялар туракды
өткерилмекте.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Адам ақылының шырагы — билим, 
Бәледен сацлаўдъщ жарагы - билим.

Рудакий

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраныц илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2007 2008-2011
Илим кандидатлары 4 6 3 5
Илим докторлар 3 2 2 1

■Ияим кэндидэтяары

■ Илим докторлэр

Кафедрада ислеп атырқан илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Филология илимлериниң докторы, профессор Оразымбетов Куўанышбай 
Келимбетович 1962-жылы4-февральдаТахтакөпиррайонындатуўылған. 1989- 
жылы Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1993-жылы «Ҳәзирги 
қарақалпақ лирикасында көркемлик излениўшилик» деген темада кандидатлық, 
2005-жылы «Қарақалпақ лирикасында көркем формалардын эволюциясы ҳәм 

кЖ» типологиясы» деген тсмада докторлық диссертациясын жакдады. 100 дсн аслам
илимий макалалар хәм тезислери, 2 монография, 2 окыўлык, 5 методикалық 
қолланбасы баспадан шыкты. 2008-жылдан баслап Әдебият теориясы хәм 

, .ч’ оқытыў методикасы кафедрасы профессоры хәм университеттин академиялық 
лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен ислесиў бойынша проректоры.

Филология илимлеринин кандидаты Досымбетова Абадан Алиевна 1978-жылы 
27-августта Қараөзек районында туўылған. 1999-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. «Ш.Сейтовтын лирикасында көркем формалар» 
деген темада кандидатлық диссертация жақлады. 20 дан аслам илимий мақалалар 
ҳәм тезислер авторы. 2010-2011-жыл аралығында баслап Әдебият теориясы ҳәм 
оқытыў методикасы кафедрасы баслығы.

Филология илимлеринин кандидаты, доцент Юсупов Крнысбай Абылович 1964-жылы 
1-августта Шымбай районында туўылған. 1986-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2002-жылы «Қаракалпақ әдебиятында Айдос бий 
образы» деген темада кандидатлық диссертация жаклады. 50 ден аслам илимий 
мақала ҳәм тезислердиң авторы. Сондай-ақ, 5 методикалық қолланбасы баспадан 
шықты. 2011-жыл май айынан баслап ўакытша кафедра баслығы лаўазымында 
ислеп атыр.

Филология илимлеринип кандидаты, доцент Нуржанов Пердебай Ержанович. 
1963-жылы 25-мартта Шымбай районында туўылған. 1985-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1994-жылы «Т.Қайыпбергеновтьщ 
«Қарақалпак дәстаны»-қаракалпак әдебиятында биринши тарийхый трилогия» 
деген темада кандидатлык диссертация жаклады. 150 ден аслам илимий мақалалар 
хәм тезислер, 3 монография хәм 2 оқыў қолланба авторы. 2010-жылдан баслап 
Әдебият теориясы ҳәм оқытыў методикасы кафедрасының доценти.

Қарақадпақ мәмлекетлик университети ■ҺВйММІ ■яЯ ■ИЯЯКЯІ



Оқы.масаң билилі шықпас, 
Билимсизден өнер шықпас.

Халық сози

Филология илимлериниң кандидаты, доцент Генжемуратов Бахтияр 
Алламбергенович 1959-жылы 11-май күни Тахтакөпир районында туўылған. 
1985-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1996-жылы 
«Әжинияз лирикасының поэтикасы (көркемлеў қураллары хәм усыллары, косық 
қурылысынын базы бир мәселелери)» деген тсмада кандидатлык диссертапия 
жаклады. 30 дан аслам илимий макалалар хәм тезислер авторы. Бир оқыўлығы 
баспадан шықты. 2009-жылдан баслап Әдебияттеориясы хәм оқытыў методикасы 
кафедрасының допенти.

Филология илимлериниң кандидаты Сағыйдуллаева Жамила Нурыллаевна 
1981-жылы 17-апрельде Нөкис қаласында туўылған. 2002-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2004-жылы магистратура бөлимин 
Әдебияттаныў қәнигелиги бойынша тамамлаған. «Қарақалпақ повестьлеринде 
стильлик изленислер» деген темада кандидатлық диссертация жақлады. 15 тен 
аслам илимий мақалалар хәм тезислер авторы. 2008-жылдан баслап Әдебият 
теориясы хәм окытыў методикасы кафедрасының ассистенти.

Сондай-ак, кафедрада Ж.Каниязова хәм И.Мә.мбетовлар ассистент лаўазымында 
хызмет етпекте.

Журналистика кафедрасы 
Кафсдра тарийхы

Карақадпак мәмлекетлик университетинде журналистика кафедрасы 1983-жылы 
филология факультети қурамында шөлкемлестирилди.

1989-жылы «Әдебият теориясы хәм журналистика» кафедрасы ашылды. Кафедраға 
профессор Камал Мәмбетов басшылык етти. 1992-жылдан өз алдына Журналистика 
кафедрасы шөлкемлестирилип, оны 1992-1999-жыллар аралығында доцент 
М.Жумамуратова басқарды. Кафедрада каракалпак журналистикасын изертлеў хәм 
илимий кадрларды жетилистириў ислери жолға койылып, А.Абдимуратов, Д.Бекбаўлиев, 
З.Қожыкбаевалар кандидатлык жумысын жаклады. Кафсдраға 2000-2002-жыллары 
З.Кожыкбаева, Д.Бекбаўлиев, 2002-2006-жыллары Б.Палўанов, 2006-2009-жыллары 
профессор Ю.Пахратдиновлар басшылык етти. Хәзирги ўакытта тарийх илимлеринин 
кандидаты Д.Бекбаўлисв басшылык етпекте.

Дәслепки жыллары журналист кадрларды таярлаўда филолог профессор- 
окытыўшылардан- К.Мәмбетов, С.Ахметов, С.Садықов, К.Алламбергенов, Г.Есемуратова, 
А.Нәжимов, И.Өтеўлиев ҳәм 
де кәнигели журналистлерден 
М.Жумамуратова, Ш.Аяпов, 
К.Реймов хәм басқалар
студентлерге сабак берди. 
Буннан сонғы жыллары
тәжирийбели журналистлерден 
Ш.Уснатдинов, Р.Дәўлетмуратов, 
К.Дәўлетмуратовлар әмелий 
сабакдар алып барды.

Өзбекстан Республикасы 
Министрлер Кабинетиниң 
1999-жылы 26-февраль күни 
«Журналист кадрларды таярлаў 
ҳәм кайта таярлаў систсмасын
жетилистириў ҳаккында»ғы карарына сәйкес сол жылдын апрель айында кафедра өз 
алдына Журналистика бөлими болып шөлкемлестирилди. Бөлимди 1999-2000-жыллары 
профессор Б.Абдикамалов, 2000-2002-жыллары ф.и.д. Ш.Абдиназимов, 2002-2004-жыллары 
ф.и.к. Б.Генжемуратов, 2004-2005-жыллары ф.и.к. Б.Палўановлар баскарды.

Бүгинги күнде Журналистика кафедрасында 10 окытыўшы сабак береди. Олардың 
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Журналист дегенде, халқымыз көз-алдында ел-журт қуўанышы ҳәм 
тәшўишлерине шерик, мудамы жаналъгқлар изинен жүриўши, тыным 

таппас инсан сэўлеленеди.

Ислам Каримов 

алтаўы илим кандидаты, биреўи үлкен оқытыўшы, үшеўи ассистент оқытыўшы. Булардан 
басқа З.Оразымбетова Өзбекстан миллий университетинде докторантурада илим менен 
шуғылланбакта. Х.Атажанов максетли аспирантураньщ жуўмакдаўшы баскышында илим 
изертлеў жумысларын алып бармакда. Ҳәзирги күнде Т.Машарипова,Е.Жәримбетов хәм 
Ж.Марзияевлар диссертация жумысларын жаклаў алдында тур.

Журналистика бөлиминде 104 студент, 9 магистрант билим алмакта.
Кафедра ҳаққында мағлыўмат

Ғәрезсизликтин дәслепки жылларынан баслап журналист кадрларды таярлаўға 
айрыкша итибар каратылды. Кафедрада жигирмадан аслам окыў хәм окыў-методикалык 
қолланбалар, мақалалар топламлары, монографиялар баспадан шығарылды. Хәр 
жылы 3-май күни «Дүнья жүзилик баспасөз еркинлиги күни» мүнәсибети менен «XXI 
әсир информация әсири» атамасында илимий-теориялык конференция өткерилип 
келинбекте.

Ғәрезсизлик жыллары даўамында окытыўшылар шет еллердеги илимий орайлар хәм 
кәнигелер менен биргеликте жумыслар алып бармакга. Кафедра доценти М.Жумамуратова 
2007-жылы Малайзия мәмлекетине, доцент Б.Палўанов 2006-жылы Россия, 2008-жылы 
Швеция, 2011-жылы Бельгия, Қазақстан мәмлекетлерине, доцент Қ.Қалекеев 2004-жылы 
Россия (МГУ) мәмлекетлерине барып конференцияларға қатнасты ҳәм билимлерин 
жетилистирип кайтты.

Ғәрезсизлик жыллары т.и.к. Д.Бекбаўлиевтин «Мен редакцияданман», «Газета калай 
шығады»; доц. М.Жумамуратова авторлығында «Журналистика ҳәм әдебият»; ф.и.к. 
А.Абдимуратовтын «Фотожурналистика тарийхынан» (Қ.Қалекеев, Ө.Ерманов пенен 
биргеликте); доц. Б.Палўановтын «Публицистика тийкарлары», «Радио журналистика 
тийкарлары»; ф.и.к. З.Қожыкбаеванын «Реклама тилинин сөзлиги», «Қаракалпакстан 
публицистикасында суд очерки», «Баспасөз: жанрлар, макет, дизайн»; Т.Машарипованьщ 
«Фотожурналистика жанрлары», «Өзимди излеймен»; Ш.Уснатдиновтың «Журналистикаға 
кирисиў»; Ж.Өтегеновтың «Төртинши хәкимият сөзлиги», «Дүньяны тербеткен ҳаял» 
еситтириўи» (Қаракалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист Р.Жумабаева 
ҳәм доц. Б.Палўанов пенен биргеликте); Қ.Қалекеевтин «Қарақалпакстан баспасөзи ҳәм 
ғәрезсизлик дәўириндеги руўхый раўажланыў» атамасындағы оқыў ҳәм окыў-методикалық 
колланбалары жарык көрди.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедранын илимий дәрежелилиги
Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 1 3 1 3
Илим докторлары - - - -

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-окытыўшылар
Тарийх илимлеринин кандидаты Бекбаўлиев Дәўлетбай Өскинбаевич 1964-жылы 
11-мартта Хожели районында туўылған. 1989-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1997-жылы «Қарақалпакстан баспасөзи ғәрезсизлик 
жылларында (1991-1995-жыллары)» темасында кандидатлык диссертация 
жакдады. 20 дан аслам илимий мақала хәм тезислери, 1 оқыў қолланбасы 
баспадан шықты. 2009-жылы май айынан баслап Журналистика кафедрасынын 
баслығы лаўазымында ислеп атыр.
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Адамлардың еркин пикирин сәўлелендириўши галаба | 
хабар ңураллары жәмийетте өзиниң беккем | 

орнын ҳәм абыройын ийелеўи лазым. |
Ислам Каримов

Филология илимлериниң кандидаты, доцент Жумамуратова Мәлика 
Тилеўбергеновна 1956-жылы 10-августта Нөкис қаласында туўылған. 1978-жылы 
Ташкент мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1992-жылы кандидатлык 
диссертациясын жақлады. 60 тан аслам илимий мақала қәм тезислери, 
1 монография, 5 окыў қолланба қәм бир қанша оқыў-методикалық мийнетлери, 
көркем-публицистикалық дөретпелери жәрияланған. Халықаралық ҳәм 
республикалық илимий конференциялар қатнасыўшысы. Философия илими 
бойынша докторлық жумысын таярламақта. «Истеъдод» гранты жеңимпазы 
сыпатында 2008-жылы Малайзияның Маара университетинде тәжирийбе 
артгырды. 1992-1999-жылларда Журналистика кафедрасын басқарды. 1999-жылдан 
кафедра доценти лаўазымында ислеп атыр.

Филология илимлеринин кандидаты, доцент Аяпов Аманжол Тилепович
1978-жылы 24-октябрьде Канлыкөл районында туўылған. 2000-жылы Қаракалпак 
мәмлекетлик университетинин журналистика тәлим бағдарын хәм 2003-жылы 
әдебияттаныў кәнигелигин тамамлаған. 2010-жылы кандидатлық диссертация 
жумысын жаклады. 20 дан аслам илимий макала хәм тезислердиң авторы. 
2000-2008-жыллар аралығында университеттиң руўхыйлык хәм ағартыўшылык 
бөлими методисти, 2008-2010-жылларда усы бөлимниң баслығы хәм 2010-жылдан 
баслап окыў-мстодикалық басқармасының баслығы.

Филология илимлеринин кандидаты, доцент Кожыкбасва Зияда Әдилбаевна 
1964-жылы 11-июиьде Нөкис қаласындатуўылған. 1988-жылы Нөкис мәмлекетлик 
унивсрситетинтамамалаған. 1998-жылы «Хәзирги карақалпақәдебиятындакөркем 
очерк (1980-1990-жыллар)» деген темада кандидатлык диссертациясын жаклады. 
30 дан аслам илимий макала хәм тезислери, I окыў колланба, 2 методикалық 
колланбасы баспадан шыккан. 2008-жыл 15-ноябрьден баслап журналистика 
кафедрасының доценти лаўазымында ислеп атыр.

Филология илимлериниң кандидаты, донент Палўанов Бахытбай Нурлыбаевич 
1974-жылы Шымбай районында туўылған. 1996-жылы Каракалпақ мәмлскетлик 
университетин тамамлағанлы берли журналистика кафедрасында окытыўшы 
болып ислсйди. 2007-жылы кандидатлык диссертациясын корғады. 4 оқыў 
қолланбанын авторы. Баспасөзде 50 ге жакын илимий мақала хәм тезислери 
жәрияланған. Соннан 20 ға жакыны шет еллердиң басылымларында жарық 
көрген. Швеция, Россия, Казақстан, Түркия, Бельгияда өткерилген илимий - 
конференция хәм семинарларда катнасқан. Өзбскстандағы Темпус бағдарламасы 
бойынша жоқары билимлендириўди реформаластырыў бойынша миллий 
экспертлер командасының ағзасы. «Өзбекстан мәденияты ҳәм көркем өнери 
форумы» қоры тәрепинен шөлкемлестирилген «Педагоглар гранты-2009» ҳәм 
«Истеъдод» корының 2006-жылғы таңлауларының жеңимпазы. 2008-жылдан 
берли журналистика кафедрасының доценти лаўазымында ислеп атыр.

Филология илимлериниң кандидаты, доцент Қалекеев Қуўанышбай Жартыбаевич 
1975-жылы Нөкис районында туўылған. 1998-жылы Ташкент мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2009-жылы «Заманагөй қарақалпақ баспасөзинде 
тарийхый шахслар хызметин жарытыў тенденциялары ҳәм машқалалары» деген 
темада кандидатлық диссертация жумысын қорғады. 30 ға жақын илимий мақала 
хәм тезислери, 1 оқыў қолланба, 2 методикалық оқыў қолланбасы баспадан ; 
шыққан. 1998-жылдан берли кафедрада ислеп келмекте.

Сондай-ақ, кафедрада Т.Машарипова, Ж.Марзияев, Е.Жәримбетов, М.Қудайбергенов 
хәм Е.Қанаатовдар ассистент даўазымында исдеп атыр.
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Егер сен де ақыллы адамлар қатарында болгың келсе ҳәр күни бир рет, яки 
ҳәптеде бир мәрте, ҳеш болмаса айына бир рет өз-өзиңе есап бер. Өткен 

өмириңди қалай өткерипсең? Илимге, жәмийетке яки өзиңе пайдалы не ислепсең?

Абай

Түркий филология кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Университетте 1992-жылы түркмен тили ҳәм әдебияты кәнигелиги, 1993-жылы қазақ 
тили ҳәм әдебияты кәнигелиги ашылды.

Түркий филологиясы кафедрасы Казак филологиясы ҳәм Түркмен филологиясы 
кафедраларынын бириктирилиўи нәтийжесинде 2006-жылы қайтадан ашылды.

Кафедрада филология илимлеринин кандидатлары Б.Бекетов, М.Әбилов, А.Шыхыев, 
Г.Базаров, А.Аразовлар 1992-2009-жыллар аралығындажумыс иследи. Казақфилологиясы 
кафедрасында 2004-жылға дейин доцент Б.Бекетов, 2008-жылға шекем доцент К.Аралбаев, 
2008-жыл апрель айынан баслап Г.Адилова кафедра баслығы лаўазымында жумыс ислеп 
киятыр. Түркмен филологиясы бойынша А.Шыхыев, А.Сариковлар кафедра баслығы 
лаўазымын атқарды.

Кафедра оқытыўшылары жеке баслама тийкарында еки тема үстинде жумыс алып 
барады. Олар: 1. Карақалпақстандағы қазақ тили ҳәм әдебиятыныц мәселелери, түркий 
тиллериниц өз-ара мәселелери. 2. Каракалпақстандағы түркмен тили менен әдебияты 
мәселелери.

Казак филологиясы
бойынша кафедра
окытыўшылары К.Аралбаев 
1992-жылы «И.Есенберлинниц 
«Көшпелилер» трилогиясы», 
М.Әбилов 2000-жылы
«Қарақалпакстандағы диний 
ағартыўшылык бағыттағы 
ақын-жыраўлар» деген темада 
кандидатлық диссертация 
Түркмен филологиясы бөлиминин 
оқытыўшылары О.Гайлыева 2006- 
жылы «Хәзирги қарақалпақ поэзиясында аралық формалардын жанрлық хәм формалық 
қәсийетлери» деген темада ҳәм А.Аразов 2007-жылы «Қарақалпақстанда жасаўшы 
түркменлердиц сөйлеў тили менен қаракалпак тилинин өз-ара тәсири ҳәм интерференция 
кубылысы» атлы темада кандидатлык диссертация жаклады.

Кафедра хаққында мағлыўмат

Ҳәзирги ўақытта кафедра 
профессор-оқытыўшылары 
2 бакалавр тәлим бағдары, 
яғный қазак филологиясы ҳәм 
түркмен филологиясы бойынша 
жумыс алып барады. Кафедрада 
жәми 12 профессор-окытыўшы 
жумыс ислейди. Олардан 
биреўи филология илимлеринин 
докторы, профессор, Өзбекстан 
Республикасы ИлимлерАкадемия- 
сынын академиги (Х.Хамидов),
екеўи илим кандидаты, доцент (Қ.Аралбаев, О.Гайлыева), 3 үлкен оқытыўшы ҳәм 6 
ассистент оқытыўшы. Илимий дәрежелилик 23 % ти курайды.

Кафедрада Өзбекстан Республикасындағы жокары оқыў орынлары менен, сонын 
менен бирге Қазакстан Республикасындағы жокары окыў орынларыныц филология 
факультетлери менен шәртнама дүзилген. Кафедра профессор-окытыўшылары Қазакстан,
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Талап ислеп тап дүнъяны
Сүттен ақдур билсец аны

Бердақ

Түркменстан мәмлекетлеринде өткерилетуғын тил хәм әдебият бойынша халыкаралык 
илимий-тсориялык конференцияларда баянатлары менен катнаспакта. Соңғы үш жыл 
ишинде кафедра окытыўшыларынын шет еллерде 17 илимий макаласы жәрияланды.

Кафедрада Казакфилолоғиясы хәм Түркмен филологиясы бойыншаәдсбий дөгереклер 
жумыс ислейди. Кафедра оқытыўшылары студентлер менен биргеликте ҳәр жылы < 
тураклы түрде Абай ҳәм Мақтумқулы күнлерин өткерип турады. Университет көлеминде 
өткерилетуғын түрли мәдений илажларға белсене қатнасады.

Ғәрезсизлик жылларында кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 4 4 5 2
Илим докторлары - - - 1

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Өзбекстан Илимлер Академиясыньщ академиги, филология илимлеринин 
докторы, профессор Хамидов Хусниддин Хамидович 1935-жылы 5-январь 
күни Шымбай районында туўылған. 1955-жылы Қарақалпак мәмлекетлик 
муғаллимлер институтыньщ рус тили хәм әдебияты факультетин питкерген. 
1990-1995-жыллары араб филологиясы кафедрасыньщ баслығы. 2003-2009- 
жыллары университет жанындағы қарақалпақ тили ҳәм әдебияты бойынша 
докторлык диссертация жаклаў бойынша Қәнигелестирилген Кенестин баслығы. 
2006-жылдан баслап Түркий филология кафедрасынын профессоры. 1967- 
жылы «ХУШ-ХІХ әсирлердеги юридикалық документлердин тили хәм олардын 
хәзирги карақалпақ тилине қатнасы» темасында кандидатлық диссертациясын, 
1990-жылы «XIX әсир хәм XX әсирдиң басындағы қарақалпақ тили (жазба 
естеликлердиң материалында)» темасында докторлық диссертациясын жаклады. 
300 ден аслам илимий макала ҳәм тезислери, 10 окыўлық хәм оқыў қолланбасы, 
5 монографиясы баспадан шыққан.

Филология илимлеринин кандидаты, доцент Аралбаев Қайыржан Кдйыпбергенович 
1946-жылы 20-сентябрьде Мойнақ районында туўылған. 1968-жылы Қазакстан 
Республикасы Абай атындағы ҚазПИ қазак тили ҳәм әдебияты қәнигелигин 
питкерген. 1996-2005-жыллар аралығында Қарақалпак мәмлекетлик университет 
Қазақ филологиясы кафедрасынын доценти, 2005-2008-жыллар аралығында 
Түркий филология кафедрасынын баслығы, 2008-жылы апрель айынан баслап 
кафедра доценти. 1992-жылы «И.Есенберлинниң «Көшпелилер» тарийхый 
романы» темасында кандидатлык диссертация жумысын жақлап шыкты. 35 
илимий мақала хәм тезислери баспадан шыккан. Сондай-ақ, 10 оқыў методикалык 
колланба хәм 1 монографиянын авторы.

%
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Адам жақсысы алымдур, 
Әмел етпесе залымдур.

Мақтумцулы

Филология илимлериниң кандидаты Гайлыева Огулбай Қурбанмырадовна 1977- 
жылы 26-октябрьде Хожели районында туўылған. 1999-жылы университеттиң 
түркмен филологиясы бағдарын, 2002-жылы қарақалпак әдебияты қәнигелигин 
питкерген. 2006-жылы «Ҳәзирги қаракалпақ поэзиясында аралық формалардьщ 
жанрлық ҳәм формалық қәсийетлери (1970-2000-жыллардағы еркин қосық ҳәм 
насырый косыкдар)» темасында кандидатлық диссертация жақлады. 20 дан аслам 
илимий мақала ҳәм тезислери, 2 оқыў колланбасы баспадан шыкты. 2010-жылдан 
баслап түркий филология кафедрасының доценти.

Әдилова Гүлшат Ағытаевна Тахтакөпир районында 1975-жылы 7-январьда 
туўылған. 1997-жылы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтынын қазак 
тили ҳәм әдебияты қәнигелигин питкерген. 1997-жылы сентябрь айынан баслап 
Қарақалпак мәмлекетлик университети қазак филологиясы кафедрасында 
ассистент оқытыўшы, 2006-жылдан баслап үлкен оқытыўшы болып жумыс иследи. 
2008-жыл апрель айынан баслап түркий филологиясы кафедрасынын баслығы 
лаўазымында жумыс ислеп киятыр. «Қарақалпақстан казаклары тилиниң үрп- 
әдет лексикасы» деген темада кандидатлык илимий жумысын ислеп атыр. 20 
илимий макала ҳәм үш оқыў колланбаның авторы.
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Илим -раўажланыў демекдур. Илимди жоқары дәрежеде 
раўажландырмай турып Ўатанныц келешеги ҳаққында сөз етиў қыйын.

Ислам Каримов

2005-жылдын сентябрь айында өзбек филологиясы, казақ филологиясы, түркмен 
филологиясы, инглис филологиясы, немис филологиясы, рус филологиясы бакалавр 
тәлим бағдарлары курамынан ибарат (алдынғы филология хәм шет тиллери факультетлери 
тийкарында) филология факультети шөлкемлестирилди. 2005-2008-жыллар аралығында 
факультетти п.и.к., доцент Д.Мамырбаева басқарды. Ал, 2008-жылдан баслап факультетти 
ф.и.к., доцент Ф.Бабажанов баскарып келмекте.

Факультетте өзбек филологиясы, инглис филологиясы, немис филологиясы, рус 
филологиясы бакалавр тәлим бағдарлары ҳәм лингвистика (инглис тили) магистратура 
қәнигелиги бойынша кәнигелер таярланып атыр.

Филология факультети тарийхында бир қанша жоқары тәжрийбеге ийе болған 
профессор-оқытыўшылар жумыс ислеген. Инглис филологиясы кафедрасы 
бойынша доцент Ж.Хасанова, профессор П.Қурбаназаров, доцент К.А.Исмаилов, 
доцент П.Бекимбетовларды, рус филологиясы кафедрасы бойынша профессорлар 

& - Г.Д.Петров, Н.А.Урумбаев, А.У.Умаров; доцентлер - П.И.Сенин, А.Д.Жақсыбаев, 
Р.П.Хван, А.Ж.Жаримбетов, Ш.К.Каримхожаев, С.Т.Наўрызбаева, Р.С.Бекназарова, 
Я.А.Ким; үлкен оқытыўшылар - Н.Б.Седлецкий, Н.Б.Мартемьянова, Н.Ф.Фишер, 
Т.А.Иванова, Г.П.Березовская, Л.Л.Родионова, М.Б.Матевич, З.М.Кулакова, Л.И.Лигай, 
А.А.Зубрееваларды атап көрсетиўге болады.

Ҳәзирги күнде факультетте Өзбек филологиясы, Инглис филологиясы, Немис 
филологиясы, Рус филологиясы кафедралары жумыс алып бармақта. Факультетте 
улыўма 60 тан аслам профессор-оқытыўшылар, соннан 2 профессор, 20 дан аслам илим 
кандидатлары ҳәм доцентлер жумыс ислемекте.

Бүгинги күнде факультетте жәми 864 студент билим алмақта. Сонын ишинде, өзбек 
филологиясында 291 студент, инглис филологиясында 357 студент, немис филологиясында 
79 студент, рус филологиясында 125 студент билим алмакта.

Ҳәзирги күнде факультетте ен заманагөй колайлыкларға ийе лингафон кабинети, 
арнаўлы әсбап-үскенелер менен тәмийинленген жана педагогикалық технологияларға 
тийкарланған 2 компьютер залы, кәнигелестирилген студентлер китапханасы жумыс 
ислеп тур.

Өзбек филологиясы кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Өзбек филологиясы бөлими 1994-жылда Карақалпақ филологиясы факультети 
қурамында ашылған. Өзбек филологиясы кафедрасы 1996-жылы 21-декабрьде 
шөлкемлестирилген. Кафедраның биринши баслығы ўазыйпасында А.Мадаминов жумыс 
алып барды. 2001-жылдан баслап кафедраны Ф.Салаев басқарды. Өзбек филологиясы 
кафедрасы 2002-жылдын октябрь айында Өзбек әдебияттаныўы ҳәм Өзбек тилтаныўы 
кафедраларына бөлинди. Өзбек 
әдебияты кафедрасын Ф.Салаев, 
Өзбек тилтаныў кафедрасын болса 
Ф.Бабажановлар басқарды.

2005-жыл сентябрь айында бул 
кафедралар бириктирилип, Өзбек 
филологиясыкафедрасысыпатында 
қайта шөлкемлестирилди ҳәм 
доцент Ф.Бабажанов баслык етип 
тайынланды. 2008-жылдьщ июль 
айынан баслап бул кафедраны 
доцент Ҳ.Абдуллаев баскарып 
келмекте.

Кафедра республиканын бир 
қанша таяныш жоқары оқыў 
орынлары менен илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў мәселесинде 
байланыслар орнаткан. Әсиресе, ӨзРИА Ә.Наўайы атындағы тил ҳәм әдебият институти 
менен орнатылған байланыслар үлкен нәтийже бермекте. 2001-2004-жылларда кафедра 
оқытыўшыларынан Илҳам Қурбанбаев ҳәм Шуҳрат Абдуллаевлар институттьщ
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Билмегенин сорап үйренген алым, 
Арланып сорамаган өзине залым.

Әлишер Наўайы

аспирантурасында билим алып, филология илимлеринин кандидаты илимий дәрежесин 
алыўға миясар болды. Ҳәзирги күнде кафедранын 4 профессор-оқытыўшысы ӨзИА Тил 
ҳәм әдебият институтынын профессорлары басшылығында илимий изертлеў жумысларын 
алып бармақта.

Кафедра 1999-жылдан баслап өзинин дәслепки питкериўшилерин республиканын 
билимлендириўмәкемелеринежеткерип бермекте. Мәселен, Бердақатындағы Карақалпак 
мәмлекетлик университети өзбек филологиясы бөлиминин биринши питкериўшиси 
(1999-ж.) Шухрат Абдуллаев 2007-жылда филология илимлеринин кандидаты илимий 
дәрежесин алыўға еристи.

Кафедра хаққында мағлыўмат
Ҳәзирги күнде өзбек филологиясы кафедрасында 20 штатта 23 профессор-оқытыўшы 

жумыс алып бармакта. 23 профессор-окытыўшыдан 8 илим кандидаты, доцентлер 
болып, кафедранын илимийлик дәрежеси 40 % курайды. Кафедрада өзбек филологиясы 
бакалавриат бағдары бойынша кәниге таярланады.

Кафедра шөлкемлестирилгеннен берли (1996-жыл) профессор-окытыўшылар 
тәрепинен 300 ден артык илимий макала хәм тезислер жәрияланды. Сондай-ақ, 20ғаДг 
жакын сабакдык, окыў хәм окыў-методикалық қолланбалар баспадан шығарылды.

Олардан, доцент А.Мадаминовтын «Өзбек 
тили» (8-класслар ушын, 1998-жыл),СХ 
доцент Ф.Салаевтын «Әдебиягганыў 
атамаларының түсиндирмели сөзлиги» 
(2010-жыл), «Әдебият тарийхы пәниненЛ 
курс жумысларының темалары» (2004- 
жыл), доцент Ҳ.Абдуллаевтын «КутадғухКи 
билиг»те халық нақыллары» (2003-жыл), < 
«Өзбек классик әдебияты тарийхы» (2007-▼* 
жыл), «Проза хәм поэзияда полифонизм» 
(2008-жыл) доцент Ф.Бабажановтың 
«Көркем шығармалар тили мәселелери» 
(2001-жыл), «Өзбек тили» (2004-жыл), 
доцент К-Кәдировтын «Ески өзбек тили

ҳәм жазыўы» (2009-жыл), «Өзбек тилиниң морфологиясы тарийхы» (2011-жыл), 
доцент Ш.Абдуллаевтын «Түркий тиллердиң салытырмалы грамматикасы» (2009- $ 
жыл), М.Қурбаниязовтьщ «Балалар әдебияты» (2009-жыл), Г.Аўезованын «Роман 
композициясының жанрлық-стиллик кәсийетлери» (2011-жыл), М.Атаниязованың
«Каракалпақ топарларында өзбек тили» (2009-жыл), К.Ражапованың «Текст тилтаныўы» 
(2011-жыл), «Филологиялық изертлеўлер» I бөлим (2006-жыл), II бөлим (2010-жыл), III А 
бөлим (2011-жыл) сыяқлы китаплар баспадан шығарылды.

Ғәрезсизлик жылларында кафедра тәрепинен республикалық көлемде 8 
илимий-теориялық конференниялар өткерилди. Халықаралық илимий-теориялык 
конференцияларда кафедра профессор-оқытыўшылары илимий ислери менен қатнасып 
келмекте. Кафедраньщ илимий хызметин бәркулла системалы шөлкемлестириў максетинде 
илимий дәрежели профессор-окытыўшылар хәм студентлер менен биргеликте илимий 
изертлеўлер алып барыў жолға койылған.

Сондай-ақ, Россия хәм Түркиядағы баспаларда И.Казаков, М.Курбаниязов, 
О.Дүйсенбаев, Г.Аўезовалардын илимий макалалары шығарылды. Кафедраның илимий 
дәрежесин арттырыў хәм қәнигелер таярлаўдын алдағы режелери тийкарында ӨзР ИА Д| 
Әлишер Наўайы атындағы Тил хәм әдебият институты, Өзбекстан Миллий университети, 
Ташкент мәмлекетлик педагогикалық университети, Самарканд мәмлекетлик 
университети сыяқлы оқыў орынлары менен шәртнамалар дүзилген. Нәтийжеде, , 
кафедраньщ профессор-окытыўшыларынан Х.Абдуллаев, Ф.Бабажанов, И.Курбанбаев, 
К-Кәдиров, Ш.Абдуллаев, З.Ибрагимовалар кандидатлык диссертацияларын табыслы 
жакдады.

Кафедра доценти А.Мадаминов «Ғәрезсизлик дәўиринде түркий тиллердиц өз-ара 
байланысы» (1996-2000), кафедра доценти Х.Абдуллаев «Классикалық мийрас ҳәм
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Ҳәр қандай сораўга жуўап бериў мүмкин, тек гана ол дурыс берилсе.
Платон

жаслар тәрбиясы» (2001-2005), «Дөгереклер шөлкемлестириўдин, илимий нормативлик 
тийкарлары» (2008-2011) мәмлекетлик грантлары ағзалары сыпатында мийнет етпекте.

Ғәрезсизлик жылларында кафедраныц илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежеси 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 1 2 5 8

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар

Доцент, филология илимлериниң кандидаты Абдуллаев Ҳамра Дәўлетбаевич 
1971-жылы 26-апрельде Хожели районында туўылған. 1993-жылда Нөкис 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 2005-жылы «Халық 
нақылларыньщ «Кутадғу билиг» поэтикасындағы орны ҳәм көркем-эстетикалық 
функциялары» темасында кандидатлық диссертациясын қорғаған. Педагогикалық 
хызмети даўамында 3 окыў қолланба, 1 илимий монография, 40 тан зыят илимий- 
әдебий мақалаларын жәриялаған. 2008-жыл 4-июльден Өзбек филологиясы 
кафедрасынын баслығы лаўазымында ислеп келмекте.

Доцент, филология илимлеринин кандидаты Салаев Файзулла 1950-жылы 
1-апрельде Хорезм ўәлаятынын Гүрлен районында туўылған. 1978-жылы Ташкент 
мәмлекетлик университетиниң журналистика бөлимин тамамлаған. 1994-жыл 
«Өзбек илимий фантастикасында тәбият ҳәм инсан мүнәсибети» темасында 
кандидатлық диссертациясын қорғаған. Педагогикалық хызмети даўамында 2 
оқыў қолланба, 2 методикалық колланба, сондай-ак, 20дан зыят илимий-әдебий 
мақалаларын жәриялаған. 1997-жылдан Өзбек филологияси кафедрасынын 
доценти.

Доцент, филология илимлеринин кандидаты Мадаминов Абдирахман 1953-жылдьщ 
10-апрель күни Хожели районында туўылған. 1974-жылы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалык институтынын өзбек тили хәм әдебияты бөлимин тамамлаған. 1984- 
жылы «Ҳәзирги өзбек тилинде предикатив моделдеги қурамалы сөз бирикпелери» 
темасында кандидатлык диссертациясын қорғаған. Педагогикалық хызмети 
даўамында 1 сабакдық, 2 оқыў колланба, 20 дан зыят илимий-әдебий макалалар 
жәрияланған. 1996-жылдан өзбек филологиясы кафедрасыньщ доценти.

Доцент, филология илимлеринин кандидаты Бабажанов Фархат Курбанбаевич 
1972-жылдын 21-январь күни Елликкала районында туўылған. 1995-жылы 
Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 
2002-жылы «Жадид драмаларынын лингвистикалық қәсийетлери» темасында 
кандидатлық диссертациясын қорғаған. Педагогикалық хызмети даўамында 3 
оқыў қолланба, 20 дан зыят илимий-әдебий макалалары жәрияланған. 2008-жылдан 
баслап филология факультетиниң деканы.
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Шайыр - егер ол ҳақыйқый шайыр болыўды қәлесе' 
пикир емес, әпсаналар дөретиўи лазым.

Сондай-ақ,

Филология илимлеринин кандидаты Курбанбаев Илҳам Аминбаевич 1974-жылдын 
20-сентябринде Нөкис қаласында туўылған. 1996-жылы Әжинияз атындағы Нөкис 
мәмлекетлик педагогикалык институтын тамамлаған. 2005-жыл «90-жыллар өзбек 
поэзиясында образлылық» темасында кандидатлык диссертаниясын корғаған. 
Педагогикалық хызмети даўамында 1 оқыў колланба, 40 тан зыят илимий-әдебий 
мақалалары жәрияланған. 2007-жылдан баслап өзбек филологиясы кафедрасының 
доценти.

Филология илимлеринин кандидаты Абдуллаев Шухрат Дәўлетбаевич 1976-жылдың 
26-ноябринде Хожели районында туўылған. 1999-жылы Бердак атындағы 
Қарақалпак мәмлекетлик университетинин өзбек филологиясы бөлимин 
тамамлаған. 2007-жылы «Аўдарма шығармаларда фразеологизмлер семантикасы 
(Т.Қайыпбергенов шығармаларынын каракалпақша-өзбекше аўдармасы 
тийкарында)» темасында кандидатлык диссертациясын қорғаған. Педагогикалық 
хызмети даўамында 1 оқыў қолланба, 20 дан зыят илимий-әдебий макалаларын 
жәриялаған. 2009-жылдан өзбек филологиясы кафедрасынын доценти.

ФилологияилимлерининкандидатыИбрагимоваЗамираЙўлдашевна1970-жылдык 
21-сентябринде Хожели районында туўылған. 1993-жылы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалык институтын тамамлаған. 2009-жылы «Қаракалпақстандағы өзбек 
диалектлери аўыл хожалық лексикасыньщ лингвогеографиялық изертлениўи» 
темасында кандидатлық диссертациясын қорғаған. Педагогикалык хызмети 
даўамында 20 дан зыят илимий-әдебий мақалаларын жәриялаған. 2009-жылдан 
өзбек филологиясы кафедрасынын ассистенти.

кафедрада М.Бабажанов, И.Қурбанбаев, Д.Абдулласв, И.Казаков, К.Ражапова, 
Р.Мадаминова, Г.Аўезова, З.Кабулова, А.Юсупов, М.Атаниязова З.Балтаева, Н.Янгибаева, Р.Салаев, 
М.Қурбаниязов хәм О.Дүйсенбаевлар ислемектс.

Рус филологиясы кафедрасы
Кафедра гарийхы

Рус филологиясы кафедрасы 2005-жылы рус хәм шет ел әдебияты хәм рус тили 
кафедралары тийкарында шөлксмлестирилди. Кафедра университеттин. ен дәслепки - 
кафедраларынан бири болып, онын тарийхы 1937-жылы дүзилгсн рус тили хәм әдебияты 
бөлими менен тығыз байланыслы. Кафедранын шөлкемлсстирилиўиндс тәжирийбели 
педагог А.Н.Сидоровтын бир канша хызметлери бар. Өткен ўакыт даўамында кафедрада 
профессорлардан: Г.Д.Петров, Н.А.Урумбаев, А.У.Умаров; доцентлер: П.И.Сенин, 7 
А.Д.Жаксыбаев, Р.П.Хван, А.Ж.Жаримбетов, Ш.К.Каримхожаев, С.Т.Наўрызбаева, 
Р.С.Бекназарова, Я.А.Ким; үлкен окытыўшылардан: Н.Б.Ссдлецкий, Н.Б.Мартемьянова, 
Н.Ф.Фишер,Т.А.Иванова, Г.П.Березовская, Л.Л.Родионова, М.Б.Матевич, З.М.Кулакова, 
Л.А.Лигай, А.А.Зубрссва хәм тағы баскалар, кафедраға басшылык еткенлерден: доцент ! 
П.И.Сснин, доцент А.Д.Жаксыбаев, доцент Р.П.Хван, доцент А.Ж.Жаримбетов, 
допент Т.К.Караматдинова, профессор А.У.Умаров хәм баскалар кафедранын илимий, | 
педагогикалык хәм тәрбиялык дәстүрин даўам етип, биринши нәўбетте окытыўдын хәм 
илимий қәнигелерди таярлаўдын сапасына дыккат каратты. Өзлеринин бар күш-жигери 
хәм билимин студент жаслардын кәмил инсан болып жетилисиўине жумсады. Ҳәзирги 
уакытта кафсдраға профессор Л.Б.Хван басшылык етпекте.

Ҳәр жылы кафедранын профессор-оқытыўшылары республикалык ҳәм халық аралық 
штимий конференцияларға макалалары менен қатнасып келмекте (Л.Б.Хван 2000-2004-
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Билиудиң еки көриниси бар. Олардъщ бири - сезимлер 
жәрдеминде билиў, екиншиси - ойлаў арқалы билиў.

Демокрит

жылда Сеул, 2003-жылы Алма-Ата, Г.С.Ережепова 2006-жылы Бухара, Р.Б.Мәмбетова, 
А.Ж.Алламуратова 2005-жылы Үргениш). 2005-жылдың апрелинде кафедрада 
Қарақалпакстан Республикасы Билимлендириў министрлиги менен биргеликте тил хәм 
әдебиятты оқытыўдын актуал мәселелери бойынша 2-республикалық конференциясы 
өткерилди. Онда кафедраның 10 ағзасы баянатлары менен қатнасты.

Ҳәр жылы апрель айында «Мир науки и духовная культура в современных условиях» 
атамасында илимий конференция өткериў дәстүрге айланған. Кафедра окытыўшылары
зийрек студентлер менен ислесиўди 
жолға қойып, олардың баянатларына 
басшылық етип, мәсләҳәтлер берип 
барады. Усы тийкарда ҳәр жылы 
студентлердиң илимий мийнетлериниң 
топламы баспадан шығарылады. 
(«Вопросы литературы». Выпуски 1 
и 2; «Русский мир. Культура. Язык. 
Литература. Современные технологии 
обучения»),

Кафедраньщ кәлиплесиў дәўиринен 
баслап таяныш жоқары оқыў орынлары менен (Москва мәмлекетлик университети, Киев 
мәмлекетлик университети, Өзбекстан Миллий университети, Өзбекстан мәмлекетлик 
Жәҳән тиллери университети, Ташкент мәмлекетлик шығыстаныў институты, Сеул 
шет тиллер университети) тығыз байланыс орнатылды. Кафедрада мәнаўият-мәрипат 
жумысларына айрықша итибар каратылмақта. Бунда Президент Ислам Каримовтың 
шығармаларын кең үйрениўге бағдар берилген. Ҳәр жылы университет көлеминде әдебий 
кеше, викторина, «Любители русской словесности» дөгереги жумысы, мәнаўият-мәрипат 
мәселелери бойынша дискуссиялар өткериледи.

Билимлендириў тараўында алып барылып атырған реформаларға тийкарланып, оқыў 
пропесине жана педагогикалык технология енгизилип, жана окыў колланбалар ислеп 
шығылып, баспаға таярланбакта.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Кафедра филология факультети қурамында өз жумысларын алып бармақта. Рус 

филологиясы кафедрасының илимий дәрежелилиги - 44,5 %. Ҳәзирги ўақытта рус 
филологиясы кафедрасында 10 профессор-оқытыўшы ислеп атыр: Л.Б.Хван -п.и.к.,
профессор - кафедра баслығы. Доцент ҳәм илим кандидатлары: А.Ж.Алламуратова,
А.А.Аманова, Р.Б.Мамбетова. Үлкен 
оқытыўшылар: М.Т.Турсымуратов,
Г.С.Ережепова, В.К.Абдирова, 
Е.Ч.Чимбергенов. Ассистентлер: 
С.Т.Кдбулов, Е.Г.Зеленская.

Соңғы 20 жылда кафедрада оқыў
колланбалардың жаңа әўлады, барлық 
пәнлер бойынша оқыў-методикалық 
комплекслер жүзеге келди хәм заманагөй 
информациялық технологиялар 
қолланылмақта. Кафедрада ҳәр жылы 
«Мир науки и духовной культуры»
атамасында илимий конференция өткерилип, окытыўшылар, магистрантлар хәм зийрек 
студентлердиң баянатлары жәмленген «Русский мир» топламы баспадан шығарылады.
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Илим-техника сондай бир тараў, қартайыў, кексейиў, саптан 
шыгып қалыў сыяқлы жагдайлар оның тәбиятына жат.

Ислам Каримов

Кафедрада 7 монография, 2 сабакдық, 40 тан аслам қолланбалар, 200 ге шамалас мақалалар 
жәрияланды. Ғәрезсизлик жылларында 1 докторлық, 4 кандидатлық диссертация 
жакданды. Л.Б.Хван профессор дәрежесине, Қарақалпақстан Республикасына мийнети 
сиңген илим ғайраткери атағына ийе болды. Кафедра ағзалары 2010-жылдын 6-12-июнь 
күнлери Бишкекте болып өткен «Образование в эпоху глобализации» атамасындағы 
халықаралық конференнияға қатнасты. 2010-жылы 3-5-ноябрьде Москва мәмлекетлик 
университетинде өткерилген «Учитель мира. Смысл и ценности русского языка и 
литературы» атамасындағы әнжуманға Л.Б.Хван илимий мақаласы менен қатнасты. 
2010-жылы сентябрьде Қарақалпақстан Республикасындағы мектеплердиң рус тили 
муғаллимлери менен республикалық семинар өткерилди. Оған барлық районлардан пән 
муғаллимлери қатнасты. Кафедра Интернет тармағында өз сайтын шөлкемлестирди.

Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 20 жыллығына байланыслы кафедрада 
«Мир науки и духовной культуры в современных условиях демократического развития 
Узбекистана» Интернет конференция, «Узбекистан — наш общий дом. Люблю Отчизну 
я...» әдебий кеше, Өзбекстан ҳаққында ең жақсы шығармалар танлаўы өткерилди. 
Профессор Хван Л.Б. «Сиянье жизни настоящей» атлы өзбек ҳәм карақалпақ поэзиясы 
антологиясын баспадан шығарды.

2010-жылы кафедрада еки грант бойынша жумыс алып барылмақта:
1. «Коммуникативный практикум по русскому языку для дошкольников»
Басшысы-профессор Л.Б.Хван, орынлаўшылар: Ж.К.Максетова, Г.Ш.Палванова, 

М.П.Пославская
2. «Коммуникативный практикум по русскому языку для студентов неязыковых 

отделений» Басшысы — профессор Л.Б.Хван, орынлаўшы-доцент А. Ходжаниязова.
«Русский мир» фонды бул иске 3000 АҚШ доллары көлеминде қаржы ажыратқан.

Рус филологиясы кафедрасынын илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежеси 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 1 2 - 1
Илим докторлары 1 - - -
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Педагогика илимлериниң кандидаты, профессор Хван Людмила Борисовна 
1945-жылдың 14-декабринде Қоңырат районында туўылған. 1967-жылы Нөкис 
мәмлекетлик педагогикалық институтын питкерген. 1978-жылы «Система 
уроков русской литературы как средство формирования читательских интересов» 
темасында кандидатлық диссертациясын жакдады. 50 ден аслам илимий 
мақалалары хәм тезислери, 7 монография, 2 сабакдық, 10 оқыў-методикалық 
қолланбасы баспада жәрияланды. 1984-жылдан рус филологиясы кафедрасынын 
баслығы.

>
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ггаллим - бул жақсыльщ ҳәм билимлендйриў жолының бийминнет шырақшысы.

Әлишер Наўайы

Филология илимлериниң кандидаты, доцент Аманова Айсултан Абдиразаковна 
1957-жылы 22-декабрьде Нөкис қаласында туўылған. 1980-жылы Москва 
мәмлекетлик педагогикалык институтын питкерген. 1993-жылы «Каракалпакский 
рассказ 30-начала 50-х годов (вопросы типологии и поэтики)» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий мақалалары ҳәм 
тезислери, 1 монографиясы, 6 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шыққан. 
1987-жылдан рус филологиясы кафедрасында ислеп киятыр.

Филология илимлериниң кандидаты, доцент Мәмбетова Роза Балтабаевна. 
1966-жылы 22-январь күни Нөкис қаласында туўылған. 1989-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1996-жылы «Лексико-графический 
аспект сравнительно-типологического анализа семантики глаголов знания в 
каракалпакском и русском языках» темасында кандидатлық диссертациясын 
жакдаған. 30 дан аслам илимий мақалалары хәм тезислери, 3 сабаклық, 20 дан аслам 
оқыў-методикалық қолланбалары баспадан шықты. 1989-жылдан рус филологиясы 
кафедрасында ислеп киятыр.

Филология илимлеринин кандидаты, доцент Алламуратова Айсәнем Жалғасбаевна. 
1969-жылы 28-сентябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1991-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1997-жылы «Нравственные искания 
В.Распутина» темасында кандидатлық диссертациясын жаклаған. 40 тан аслам 
илимий мақалалары хәм тезислери, 3 сабаклык, 30 дан аслам окыў-методикалық 
қолланбалары баспадан шықты. 1996-жылдан рус филологиясы кафедрасында 
ислеп киятыр.

Сондай-ақ, кафедрада М.Турсымуратов, Е.Шымбергенов, В.Абдирова, Г.Ережепова, 
С.Қабулов хәм Е.Зеленскаялар хызмет етпекте.

Инглис филологиясы кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Инглис филологиясы кафедрасы 1976-жылы университет ашылғаннан бери ис 
жүргизип атыр. Кафедрада доцент Ж.Алламуратов, профессор П.Курбаназаров, 
доцентлерден К.А.Исмаилов, П.Бекимбетов ҳәм т.б алымлар студентлерге тәлим ҳәм 
тәрбия берген. Бүгинги күнде кафедрада филология илимлериниң кандидатлары, доцентлер 
Н.Ю.Юлдашев, Г.А.Нурымбетова, Д.У.Сеитова, педагогика илимлеринин кандидаты, доцент 

Д.Мамырбаева, сондай-ақ тәжирийбели 
үлкен оқытыўшылардан Ж.Абдреймов, 
Г.Тлеўмуратов, А.Тажиева, Д.Хаджиева 
студентлерге сабак берип атыр.

Кафедраньщ 8 оқытыўшысы ӨзМЖТУ, 
ӨзМУ аспирантлары хәм 4 оқытыўшы илим 
изертлеўши болып есапланады. Кафедранын 
илимий дәрежелиги 26,6 %ти қурайды. 
Инглис филологиясы кафедра бойынша 
бакалавр хәм магистрлер таярлайды. Кафедра 
питкериўшилери республикамыздьщ барлык 
илим тараўларында ис жүргизип атыр.

Лекциялар ҳәм әмелий пәнлер жана педагогикалық ҳәм информациялық технологияларды 
қолланған ҳалда өтилмекте. Фонетика пәнинен әмелий шынығыўлар таза қурылған заманагөй 
әсбап-үскенелерге ийе лингафон ханасында алып барылады.

Кафедрада студентлердиң сөйлеў уқыплылығы түрлерин жаратыўға жәрдем бериўши
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Ҳэдистен

Кдйсы бир алымнан илиминен сораганда қызганып жуўап бермесе, 
қыяметте аўзына оттан дизгин салып қойылады.

арнаўлы түрде дүзилген клублар, атап айтканда “Еп§1І8һ 8реакіп§ сІиЬ”, “8сіепіійс сІиЬ”, 
“ЕпйіізҺ іеасһіпё теіһодоіоёу сІиЬ” ис жүргизбекте. Ҳәр жылы кафедрада “Инглис тили 
хәптелиги”, айлык илимий семинар, илимий-теориялық хәм илимий-әмелий семинарлар 
шөлкемлестирилип, окытыўшылар хәм студентлер белсене катнасады.

Кафедраның25 студенти зийрекстудентлер катарынан орын алған. Олар 1-баскышқа қабыл 
етилгеннен илимий ис пенен шуғылланып баслайды. Илимий макалалар жазады, илимий 
семинарларда қатнасады. Зийрек студентлер арасында инглис тили бойынша республикалык 
пән олимпиадасы жснимпазлары, Ә.Наўайы, Бердак атындағы стипендиялар жеңимпазлары 
бар. Олардан Дилбар Абдуллаева, Индира Мәмбетова, Мухаббат Жумамуратова, Нигара 
Дәўлетиярова хәм т.б.

2001-жылы кафедра базасында Дингвистика (инглис тили) магистратура қәнигелиги 
ашылды. Магистратура бөлиминиң питкериўшилери кафедрада илимий жумыслар менен 
шуғылланып атыр. Олардың бири кандидатлық дисссртациясын жакдады.

2009-2010-окыў жылында “Өзбекстанда болажак инглис тили окытыўшыларын таярлаўда 
окыў бағдарламаларын кайта ислеп шығыў” РКЕ8ЕТТ атлы Өзбекстан Республикасы Жокары 
хәм орта арнаўлы билим министрлиги хәм Британия Кеңеси менен биргеликте жойбар 
тийкарында тәжирийбс топары дүзилди. Нәтийжеде кафедраға Британия Кеңеси тәрепинен 
5 232 550 сум муғдарда окыў материалларынан ибарат жәрлем берилди.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Инглис филологиясы кафедрасында 28 профессор-оқытыўшы ислемекте. 

профессор, 5 илим кандидаты, 5 үлкен окытыўшы хәм 12 ассистент. Кафедрада окытылатуғын 
пәнлер саны-35. Инглис филологиясы бакалавр бағдарында-18, лингвистика (инглис тили) 
кәнигелигинде - 17 пән окытылады.

Кафедрада баска жокары окыў орынларының профессор-окытыўшыларын лекция окыўға 
шакырыўжаксы жолға койылған. Олардан Өзбекстан Миллий университетиниң профессоры, 
филология илимлери докторы Ө.К.Юсупов, Ташкент мәмлекетлик юридика институтының 
профессоры. тиллер кафедрасы баслығы, п.и.д. Т.К.Саттаров, Өзбекстан мәмлекетлик жәхән 
тиллери университетинин доненти, тиллер окытыў методикасы кафедрасының баслығьқф 
п.и.к. Л.Т. Ахмедова, Үргениш мәмлекетлик университетиниң доценти, шет тиллери 
кафедрасының баслығы, ф.и.к. Ж.Эрметовалар хәм т.б. студентлерге илим сырларын 
үйретпекте.

Кафедра профессор-окытыўшылары тәрспинен методикалык хәм окыў колланбалар, хәр 
кыйлы бағдарламалар исленбекте.

Олардан А.Тажиеваның «Апоіһег Іоок аі Зециепсе оҒ іеп$е8» методикалық колланбасы, 
(Нөкис, 2006-жыл), Н.Юлдашевтын «Герман филологиясына кириспе» методикалық 
колланбасы, (Нөкис, 2010-жыл), Д.Мамырбаеваның «Инглис тилиниң өзгелик дәрежесин < 
каракалпак аудиториясы студентлеринс үйретиў» атамасындағы мультимедия бағдарламасын 
айрықша атап өтиўге болады.

2008-2009-окыў жылынан баслап кафедра хәр жылы «Өзбекстан хаўа жоллары» миллий 
авиакомпаниясы менен хожалық шәртнамасын дүзип, компанияда ислеўшилерди инглис 
тилинен оқытыў жумысларын әмелге асырмақта. 2010-2011-окыў жылында усы тийкарда 
«Карақалпақ почта» кәрханасы менен дүзилген шәртнама тийкарында жумыс алып 
барылды.

Кафедра тәрепинен хәр жылы республика хәм университет көлеминде хәр қыйлы 
атамаларда конференциялар шөлкемлестириледи. Соның менен бирге кафедраокытыушылары 
Өзбекстан Республикасы Инглис тили оқытыўшылары ассоциациясы (ИхТЕА) ағзалары 
болып, ҳәр жылы Ташкент қаласында өткерилетуғын конференция ҳәм семинарларға белсене 
катнасады. 2011-жыл 10-май күни Ассоциация конференциясы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетинде кафедра оқытыўшылары тәрепинен шөлкемлестирилди хәм өткерилди.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары - 1 - 3
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Сөзимиз сөзлериниң дөгереги, 
Ата-бабам не деген шебер еди!

Т.Мәтмуратов

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Педагогика илимлериниң кандидаты, доцент Мамырбаева Дина Жақсыбаевна 
1966-жылы 1-январьда Нөкис қаласында туўылған. 1988-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2007-жылы «Методика обучения 
пассивному залогу английского языка студентов каракалпакской аудитории в 
высшей школе» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 19 илимий 
мақала ҳәм тезислери, 1 оқыў қолланба, 2 методикалык колланбасы баспадан 
шықты. 2009-жыл 15-сентябрьден баслап инглис филологиясы кафедрасының 
баслығы лаўазымында ислеп атыр.
Филология илимлериниң кандидаты, доцент Юлдашев Нарбай 1937-жылы 
15-мартта Әмиўдәрья районында туўылған. 1959-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалык институтын тамамлаған. 1986-жылы «Структурно-типологический 
анализ объектных словосочетаний в английском и каракалпакском языках» деген 
темада кандидатлық диссертация жакдады. 50 ден аслам илимий мақала хәм 
тезислери, 1 окыў қолланба, 2 методикалық колланбасы баспадан шықты. 2005- 
жылдан баслап инглис филологиясы кафедрасыньщ доценти лаўазымында ислеп 
атыр.

Филология илимлери кандидаты, доцент Сейтова Дәмегүл Отарбаевна 1955-жылы 
3-мартта Москва қаласында туўылған. 1977-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1997-жылы «Типологическая категория фазовости 
в разносистемных языках (на материале английского и каракалпакского 
языков)» темада кандидатлық диссертация жаклады. Ҳәзирги ўакытта докторлық 
темасы үстинде жумыс алып бармақта. 100 ден аслам илимий мақалалары хәм 
тезислери, 2 окыўлық, 1 сөзлик, 8 окыў колланба, 7 методикалық қолланбасы 
баспадан шықты. 1998-жылдан баслап инглис филологиясы кафедрасы доценти 
лаўазымында ислеп атыр.

Филология илимлери кандидаты, допент Нурымбетова Гүлайым Аметовна 
1954-жылы 30-апрельде Нөкис қаласында туўылған. 1976-жылы Қарақалпак 
мәмлекетлик педагогикалык институтын тамамлаған. 1985-жылы «Сингармонизм 
характеристика фонологического слуха» деген темада кандидатлық диссертация 
жақлады. 20 дан аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери баспадан шыққан. 
2008-жылдан баслап инглис филологиясы кафедрасының доценти лаўазымында 
ислеп атыр.

Педагогика илимлеринин кандидаты Өтешова Зернегүл Ҳүрметуллаевна 
1982-жылы 26-октябрьде Нөкис каласында туўылған. 2003-жылы Қаракалпак 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2009-жылы «Лингвокультурологический 
аспект методики обучения речевому этикету английского языка в каракалпакских 
школах» деген темада кандидатлык диссертация жақлады. 10 нан аслам илимий 
мақалалары, 2 оқыў колланбасы баспадан шыкды. 2009-жылдан баслап инглис 
филологиясы кафедрасында окытыўшы лаўазымында ислеп атыр.

Қарақадпақ мәмлекетдик университети



Басца тилди үйрениў - ақыл-ойдың парасатлы, 
терец ҳәм алгыр болыўына күшли тәсир етеди.

Д.И.Писарев

Сондай-ақ кафедрада Ж.Абдреимов, Г.Тлеумуратов, А.Тажиева, Ҳ.Дәўжанов, 
Д.Хаджиева, Қ.Елеуов, Ф.Аташова, Х.Дәўлетмуратова, З.Қыдырбаева, Д.Қурбанбаев, 
Ж.Сейтжанов, Ғ.Қонысов, Ш.Қалимбетов, К.Якупова, С.Қудайбергенова, З.Сағатова, 
А.Төлеўбаева ҳәм Н.Тәжиғалиевалар жумыс ислемекте.

Немис филологиясы кафедрасы 
Кафедра тарийхы

1956-жылы шет тиллери кафедрасы инглис хәм немис тили болып еки кафедраға бөлинеди. 
Немис тили кафедрасына усы жылдан 1976-жылға шекем И.К.Замешаева басшылық етеди. 
1982-жылы бөлим студентлери аўдармашылык әмелиятын Германияда өткерип кайтады.

Кафедраға усы ўақытка шекем доцентлер А.Қурбанбаев, М.Аўезов, С.Жакипов, 
Е.Қунназаров, үлкен оқытыўшы Д.Бердимуратовлар басшылык еткен болса, ал 1999-жылдан 
баслап А.Жумамуратов басшылық етпекте.

Кафедра Германияньщ Бонн университети, Ташкент, Самарқанд, Баку, Киев жоқары 
оқыў орынлары менен илимий байланыс дүзген.

Германиянын Бонн университети профессоры К.Райхл бир неше мәрте университетте 
болып, студентлерге немис ҳәм инглис тиллеринен лекция хәм әмелий сабақ өтти. Оған 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетинин ҳүрметли профессоры атағы берилди. Ол 
бөлимимиз питкериўшиси Э.Зиятдинованын докторлық диссертациясына илимий басшылық 
етти. Кафедра оқытыўшылары тәрепинен 40 тан аслам оқыў, оқыў-методикалық қолланбалар 
баспадан шығарылған.

Кафедра хакында мағлыўмат
Немис филологиясы кафедрасында 9 профессор-оқытыўшы, 1 профессор, 2 илим 

кандидаты. 3 үлкен окытыўшы, 3 ассистент жумыс ислемекте.
Кафедрадаокытылатуғын пәнлер 

саны-17. Кафедрада Өзбекстан 
жокары окыў орынларынан 
п рофессор-оқытыўш ыл ард ы 
лекпия окыўта шакырыў мәселеси 
жаксы жолға койылған. ОААП 
регионаллык орайынын лекторы 
Катя Дозе, Ташкенттеги Гете 
институтынын лекторы Массуде 
Гарлинде, Низамий атындағы 
педагогикалық университетинин 
профессоры Х.Рахимов келип, 
студентлерге тил үйрениў бойынша 
хәм илимий жумыслар алып барыў бойынша жол-жобалар көрсетпекте. Кафедра профессор- 
оқытыўшылары тәрепинен методикалық ҳәм оқыў қолланбалар, ҳәр қыйлы бағдарламалар 
исленбекте. Олардан А.Мәмбетниязова, А.Курбанбаевлардың «Ьеһпүегк Бехік, Сезргдсһ 
ипб Ғгопіаіех Еезеп (ОеШксһ аІ8 НаиріГасһ)» 1-курс студентлери ушын оқыў қолланба 
(2010-жыл), Г.Нағметованың «Ғекіе шкі Вгисһе» (2009-жыл) атамаларындағы методикалық 
колланбалары ислеп шығылды. Кафедра оқытыўшылары Өзбекстан Республикасы немис 
тили оқытыўшылары Ассоциациясының (ГІзОЕА) ағзалары болып, хәр жылы Ташкент 
каласында Гете институты, ДААД шөлкеми тәрепинен өткерилетуғын конференция хәм 
семинарларға белсене қатнасып келмекте.

Германияның Бонн универси-тети, Гете иниституты, ОААО шөлкемлери менен 
илимий ҳәм әмелий байланыс орнатылған. Профессор-оқытыўшыларымыздан профессор 
А.Қурбанбаев, доцент О.Ибрагимов хәм ассистент Я.Қурбановлар Германияда, 
А.Мәмбетниязова Австрияда қәнигелигин жетилистирип келди.

1999-жылы А.Жумамуратов «Устаз» фонды гранты жеңимпазы болып 2003-жылы 
Гамбург қаласында информациялық технология бағдары бойынша қәнигелигин
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Абырай алайын десең, артъщ ислеўге еринбе.

Халъщ нақылы

жетилистирип келди. 2002-жылы бөлим студенти В.Сдикова ВААЭ шөлкеми стипендианты 
болып, Германияда бир айлык жазғы курста билим алды.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежеси 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары я- - - 1

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болган профессор-оқытыўшылар
Педагогика илимлеринин кандидаты, доцент Қурбанбаев Аминбай 1940-жылы 
Төрткүл районында туўылған. 1960-жылы Ташкент мәмлекетлик шет тиллери 
педагогикалық институтын тамамлап, Нөкис педагогикалык институтына 
жумыска кирген. 1975-жылы «Методика преподавания немецких предлогов 
студентам 1-курса каракалпакской аудитории» деген темада кандидатлық 
диссертация жакдады. Кафедра баслығы, факультет деканы лаўазымларында 
ислеген. Қаракалпакстан Республикасы Жокарғы Кенесинин хүрмет жарлығы, 
2001-жылы Қарақалпакстан Республикасына хызмет көрсеткен билимлендириў 
хызметкери атағы менен сыйлыкданған.
Филология илимлериниң кандидаты, доцент Қунназаров Есенбай 1943-жылы 
8-январьда Шымбай районында туўылған. 1966-жылы Әлишер Наўайы атындағы 
Самарқанд мәмлекетлик университетинде шет тиллер факультетин тамамлаған. 
1966-жылдан Қарақалпак Мәмлекетлик педагогикалык институтынын немис 
тили кафедрасында оқытыўшы болып иследи. 1976-жылдан Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетинин окытыўшы, 1981-1986-жыллары университет 
факультетлер аралық шет тиллери кафедрасынын баслығы, 1995-1999-жыллары 
немис тили кафедрасынын баслығы лаўазымында иследи. 1991-жылы «Лексико- 
семантическая структура глаголов в немецком и каракалпакском языке» 
темасында кандидатлық диссертация жумысын жакдады. 1998-жылы немис 
тили қәнигелиги бойынша доцент илимий дәрежесин алды. 1993-жылдан баслап 
Өзбекстан хәм Қаракалпакстан жазыўшылар аўқамынын ағзасы.
Жумамуратов Азатбай Дәўлетбаевич 1959-жылы Шымбай районында туўылған. 
1983-1988-жыллары Ташкент мәмлекетлик шет тиллер педагогикалық 
институтында билим алған. 1989-жылдан баслап университетте ислеп келмекте. 
1989-1992-жыллар аралығында немис тили кафедрасының ассистенти, 1992- 
1995-жыллар факультет деканының окыў ислери бойынша, 1995-1999-жыллар 
мәнаўият хәм мәрипат ислери бойынша декан орынбасары лаўазымларында 
иследи. Ҳәзирги күнде немис тили кафедрасынын баслығы лаўазымында ислеп 
атыр.

Сондай-ақ, кафедрада Г.Нағметова, Я.Қурбанов, А.Мәмбетниязова, М.Әметоваҳәм М.Палўановалар 
педагогикалық жумыс алып барып атыр.
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Илим-техника дәрежеси бул халъщтыц, 
Уатанның үлкен байлыгы, келешектиң тийкары.

Ислам Каримов

Қарақалпакстанда математик кәнигелерди таярлаў 1935-жылы ашылған муғаллимлер 
институтынын шөлкемлестрилиўи менен басланды. Математика факультети сол ўақыттағы 
ең туңғыш факультетлердиң бири еди. Факультет тарийхы даўамында халық хожалығына 
көп сандағы жокары қәнигели илимий-педагогикалык кадрларды таярлап берди.

Факультет, әсиресе, ғәрезсизлик жылларында өсип раўажланды. Оньщ хәзирги заман 
талапларына жуўап беретуғын факультетке айланыўында доцентлер М.Г.Галикеев, О.Булешев, 
профессор Ж.Кутлымуратов, доцентлер Б.Орымбетов, О.Жийемуратов, О.Сапарниязов, 
Х.Баймуратов, С.Қәллибеков, Б.В.Цой, Ж.Төлеўов, Қ.Қалжанов, профессор А.Отаров, доцент 
У.Раметов, доцент Ф.Н.Жапакова, М.Якупова, О.Садыков, А.Мәтмуратов, Ж.Мырзанов, 
илим докторлары С.Тәжетдинов, С.Қосбергенов, Н.Өтеўлиев, Қ.Қудайбергенов, доцентлер 
А.Омаров, Х.Алламбергенов, О.Нуржанов, Б.Пренов, Р.Мустафаева, А.Төрениязова ҳәм тағы 
басқалар үлкен үлес қосты ҳәм косып атыр.

Университет ашылғаннан баслап факультетти профессор Ж.Қутлымуратов (1976- 
1985-жыллары), доцент О.Жийемуратов (1985-1990-жыллары), доцент О.Нуржанов 
(1990-1993-жыллары), доцент Х.Баймуратов (1993-1995-жыллары), профессор А.Отаров 

(1995-1996-жыллары), профессор 
Н.Өтеўлиев (1996-1997-жыллары), доцент 
Б.Пренов (1997-2005-жыллары), доцент 
М.Ибрагимов (2005-2007-жыллары), 
доцент М.Бердимуратов (2007-2009- 
жыллары) басқарды. 2009-жылдан 
баслап факультет деканы болып доцент 
Ж.Алланазаров иследи.

Ҳәзирги ўакытта факультетте 4 
кафедра: алгебра ҳәм дифференциаллық 
тенлемелер, математикалық анализ, 
функционаллык анализ, әмелий 
математика хәм информатика кафедралары 
жумыс ислейди. Оларда бүгинги күнде 57 

профессор-оқытыўшы студентлерге жокары сапалы билим бермекте. Педагоглардың ишинде 
4 илим докторы ҳәм профессор, 22 илим кандидаты ҳәм доцентлер жумыс ислеп атыр.

Факультет Өзбекстан, Россия Федерациясы, Украинанын дүньяға белгили танылған бир 
қанша университетлеринин математика факультетлери менен тығыз илимий байланысларға 
ийе.

Алгебра ҳәм дифференциаллық тецлемелер кафедрасы

>♦< н ♦ м ♦

Кафедра университеттин дәслепки кафедраларынын бири болып, 1991-жылдан баслап 
алгебра ҳәм геометрия кафедрасы деп атала баслады. 2000-жылдын сентябринен алгебра ҳәм

дифференциаллык теңлемелер кафедрасы атамасы менен қайта шөлкемлестирилди.
Кафедранын ғәрезсизлик жылларында өсип раўажланыўына, онын ҳәзирги заман 

талапларына жуўап беретуғын маман қәнигелер менен толысыўында доцентлер М.Г.Галикеев, 
О.Жийемуратов, С.Қәллибеков, Х.Баймуратов, С.Тәжетдинов хәм тағы басқалар үлес қосты. 
Ғәрезсизликтин дәслепки жылларында доцент О.Сапарниязов Дирихле қатарларынын
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Илим ийелеп оган әмел етпеген, дәнин 
шашып, зүрәәт алмаганга мегзейди.

Әлишер Науайы I

аналитикалық даўамланыўы ҳәм бөлиниўшилер проблемасы бойынша, доцентлер 
О.Жийемуратов ҳәм Ж.Төлеўов Алгебралық санлар майданының пүтин идеаллары ушын 
асимптотикалық формулалар бойынша изертлеў жумысларын алып барды. Сызыкды
группалардын үлес группалары, шешимли ҳәм нильпотент группалардын үлес группалары 
бойынша доцентлер Ҳ.Алламбергенов, С.Тәжетдинов ҳәм ассистент Н.Жүзбаев илимий изертлеў 
жумысларын алып барды. Әсиресе, 2007-жылы марҳум Сағалатдин Тажетдиновтың Ҳәзирги 
заман алгебрасыныц әҳмийетли проблемаларына бағышланған докторлық диссертациясын 
жақлаўы кафедра тарийхында үлкен ўакыя болды. Ол өзинин өмиринин акырына шекем 
илимий изертлеў жумысларын алып 
барды. Онын 10 илимий мақаласы Россия 
Федерациясынын орайлық математика 
журналларында басылып шықты.

Геометрияның айырым әҳмийетли 
проблемалары бойынша доцентлер 
Х.Баймуратов, С.Тәнирбергенов ҳәм 
ф-м.и.к. Г.Қайыпназарова изертлеў 
жумысларын алып барды.

Математикалық физиканьщ бир 
қатар әхмийетли мәселелери доцентлер 
Ф.Н.Жапакова, А.Омаров, С.Дәўенов, 
Ж.Отарова тәрепинен изертленбекте.

Әпиўайы дифференциаллык тецлемелердин, кешикпели аргументли дифференциаллық 
тенлемелердин, импульске ийе системалардын интегродифференциаллык тенлемелердиц 
шегараланған хәм периодлы шешимлерин табыўдыц, сондай-ақ, шегаралық мәселелерди 
шешиўдин асимптотикалық, санлы-аналитикалык методларынын айырым схемаларын 
математикалык жактан тийкарлаў мәселелерине доцентлер О.Нуржанов, Қ.Ильясов, 
Қ.Қ.Елғондиев, Ө.О.Қурбанбаев, үлкен окытыўшы О.Садықов, ассистентлер М.Орашбаев, 
Г.Қылышбаевалардын илимий жумыслары арналды.

Сонынмененбирге, кафедраламатематиканыокытыўдынхәркыйлымәселелерипедагогика 
илимлеринин кандидаты А.Матмуратов, окытыўшылардан М.Якупова, К.Сейдуллаев ҳәм 
И.Алламбсргснов тәрепинен изертленди хәм бир катар илимий нәтийжелер алынды.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Кафедрада хәзирги ўакытта 14 окытыўшы жумыс ислейди. Олардан 5 илим кандидаты, 

доиентлер мийнет етеди.
Ғәрезсизлик жылларында кафсдра окытыўшыларынын 35 тен аслам окыў қолланбалары 

ҳәм методикалык колланбалары баспадан шыкты. Кафедра окытыўшыларынын белсене
катнасыўында 2004-2008-жыллары
«Дифференциальные уравнения и их 
приложения» темасында республикалық 
илимий конференциялар болып өтти. Сондай- 
ак, 2009-жылы өткерилген “Современные 
проблемы функционального анализа” ҳәм 
Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигинин 
20 жыллығына арналған 2011-жыл 18- 
март күни өткерилген “Современные 
лроблемы математики” темасында илимий 
конференцияларға кафедра окытыўшылары 
: елсене қатнасты.

Кафедра Мырза Улығбек атындағы Өзбекстан миллий университети, Ташкент 
тәмлекетлик педагогикалық университетиниц, Өзбекстан Илимлер Академиясы математика 
әм информациялык технологиялар институты, Үргениш мәмлекетлик университети, сондай- 
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Адамлардыц кеўли, мудам жайнасын, 
Сонда кеўлим йошаруллы халық ушын.

Бердақ

ақ, Россия Федерациясынын, Новосибирск, Омск, Красноярск университетлери, Украина 
Миллий Илимлер Академиясы математика институты, Тарас Шевченко атындағы Киев 
миллий университетиниң сәйкес кафедралары менен тығыз илимий байланысқа ийе.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011

Илим кандидатлары 7 7 6 7
Илим докторлары - - 1

п Ипимі и
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент Нуржанов Орынбай 
Дәлибаевич 1950-жылы 10-октябрьде Кегейли районында туўылған. 1971-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 1971-1973- 
жыллары Т.Шевченко атындағы Киев миллий университетинде стажировкадан 
өткен, ал 1974-1977-жыллары сол университеттин аспирантурасында оқыған. 
1979-жылы Киев университетинде «Аналитические методы построения 
периодических решений интегро-дифференциальных  уравнений типа Вольтерра» 
темасында кандидатлык диссертациясын жакдады. 50 ден аслам илимий мақала 
хәм тезислери басылып шықты. Соның менен бирге, 20 атамадағы илимий- 
методикалык жумыслары баспада жәрияланды. 1990-1993-жыллары математика 
факультетиниң деканы болып иследи. 2010-жылдың август айынан баслап 
алгебра хәм дифференциаллық теңлемелер кафедрасының баслығы лаўазымында 
ислеп атыр.

Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Омаров Адламберген 
1945-жылы 10-декабрьде Шоманай районында туўылған. 1970-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 1972-жылға шекем 
институттын физика-математика факультетинде ассистент болып ислеген. 
1972-1974-жылларда Киев университетиниң стажер-изертлеўшиси болған. 
1974-1977-жыллар аралығында Киев университетинде аспирантурасында 
оқыған. 1977-1986-жыллар аралығында Өзбекстан Илимлер Академиясынын 
Қарақалпақстан филиалында илимий хызметкер болып ислеген. 1986-жылы 
Киев университетинде «Решение начало-краевых задач теплопроводности в 
конусе, усеченном сферами» темасында кандидатлық диссертация жумысын 
жақлаған. Ҳәзир кафедрада доцент лаўазымында ислеп атыр.
Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Алламбергенов Хасанбай 
Сәтбаевич 1949-жылы 15-августта Кегейли районында туўылған. 1971-жылы 
Қарақалпақмәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 1974-жыллары 
улыўма математика кафедрасында улкен лаборант болып ислеген. 1974-1976- 
жыллары Новосибирск мәмлекетлик университетинде стажер-изертлеўши 
болған. 1978-1981-жыллары аспирантурада оқыған. 1987-жылы «Произведениях 
коммутаторов в Нильпотентных и метабелевых группах» темасында кандидатлық 
диссертация жумысын жаклаған. 50 ден аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 
15 атамадағы илимий-методикалық жумыслары баспадан шыққан. 1987-1992- 
жыллары математика факультети деканының орынбасары, 1992-1995-жыллары 
Кешки оқыў бөлими баслығы, 1995-1998-жыллары университет касындағы 
лицей-интернат директоры, 1999-2000-жыллары «Алгебра ҳәм геометрия» 
кафедрасынын баслығы лаўазымларында ислеген. Ҳәзир кафедра доценти 
лаўазымында ислеп атыр.
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Мийнетсиз уллылык, жок.
Гете

Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Қурбанбаев Өтебай 
Орынбаевич 1958-жылы 15-мартта Қараөзек районында туўылған. 1982-жылы 
Қарақалпак мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1985-1987-жыллары 
Т.Шевченко атындағы Киев миллий университетинде стажировкадан өткен, ал 
1987-1990-жыллары усы университеттин аспирантурасында окыған. 1990-жылы 
Киев университетинде 01.01.02-Дифференциаллык тенлемелер ҳәм математикалык 
физика қәнигелиги бойынша «Краевые задачи для дифференциальных уравнений с 
импульсными воздействиями» деген темада кандидатлык диссертация жакдаған. 
40 тан аслам илимий мақалалары хәм тезислери басылып шықты. Соньщ менен 
бирге, 6 атамадағы илимий-методикалық жумыслары баспада жәрияланды. 
Ҳәзирги ўақытта алгебра ҳәм дифференциаллық тенлемелер кафедрасы доценти 
лаўазымында ислеп атыр.
Физика-математика илимлериниц кандидаты, доцент Отарова Жамила 
Аманбаевна 1979-жылы 24-сентябрьде Нөкис каласында туўылған. 2000-жылы 
Қаракалпақ мәмлекетлик университетинин бакалавр тәлим бағдарын, ал 
2002-жылы дифференциаллық тенлемелер кәнигелигин питкерген. 2002-2004- 
жыллары Алгебра ҳәм дифференциаллык тенлемелер кафедрасында ассистент 
лаўазымында иследи. 2004-2005-жыллары Өзбекстан Миллий университетинде 
стажировкадан өтип, 2005-2008-жыллары аспирантурада окыды. 2009-жылы 
«Разрешимость и спектральные свойства краевых задач для уравнения 
смешанного типа 4-го порядка» деген темада кандидатлық диссертациясын 
қорғады. 20 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери басылып шыққан. Ҳәзир 
кафедрада доцент лаўазымында ислеп атыр.

Сондай-ақ, кафедрада Г.Аймурзаева, К.Сейдуллаев, Ш.Ережепова, Н.Жүзбаев, 
<_:.;мбергенов, Б.Нуржанов, Г.Қылышбаева, А.Сейдуллаев ҳәм М.Қылышовалар жумыс 

келмекте.
Әмелий математика ҳәм информатика кафедрасы 

Кафедра тарийхы
кафедра Нөкис мәмлекетлик университети ашылған жылы 1-сентябрьден баслап 

‘ -7 математикасы кафедрасы аты менен шөлкемлестирилди. Кафедра шөлкемлестирилген 
-окыў жылында барлығы болып 6 оқытыўшы физика-математика илимлеринин 

..1-ты (хәзир профессор) А.О.Отаров кафедра баслығы, экономика илимлериниң 
_:.17ы А.Матекеев (соңынан экономикаилимлсрининдокторы, профсссор), Д.Мендалиев 

ынан экономика илимлсринин кандидаты, доцент), Н.Примбстов, С.Пирназаров
■ физика-математика илимлеринин кандидатлары, доиентлср), К.Бекназарова 

■ _ы) жумыс иследи. Бул кафедраны дәслеп 1976-1987-жылларыдаўамында А.О.Отаров
-77: Университеттин Илимий Кенесинин 1998-жылы 28-август күнги қарары менен 

- математикасы кафедрасы «әмелий матсматика хәм информатика» атамасы менен 
-"кемлестирилли.

- 27 2НЫН курамын илимий дәрежели ҳәм жокары маманлықтағы кадрлар менен 
г . максетинде, оньщ дәслепки кәлиплестириў дәўиринде-ақ, университетлерди 
2 кәнигелигин бойынша айрықша баҳалар менен питкерген жас қәнигелер жумысқа
~-э белгили илим орайларына хәм жоқары оқыў орынларына дәслеп еки жыллық . ? 

м.-.ировка өтиўге жиберилип, соңынан аспирантурада окқіды

С-Тж--.
.. «&>.,. .__

_ әсиресе, Киев университетиниң есаплаў математикасы, экономикалық | 
■ математикалық физика кафедралары менен илимий-педагогикалық кадрлар
:-.ыу хәм илимий жумысларды жақсылаў бойынша шәртнамалар дүзип, беккем ] 

рнатты. Сонын нәтийжесинде кафедра оқытыўшыларынан Т.Садықов,
. Ч.Өтеўлиев, А.Ембергенов, Т.Жамуратов, Ж.Алланазаров, М.Бердимуратов, 

. Д.Өтебаев хәм т.б. илим кандидатлары болыўға еристи. Олардын арасынан 
:92-жылы сентябрь айында Киев университетиниң докторантурасына 

'995-жылы октябрь айында докторлық диссертациясын табыслы жакдап, 
чда математика илими бойынша биринши илим докторы болды.

:ч“-1992-жыллары физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент
ал '992-жылы октябрь айынан 2000-жыл аралығында профессор А.О.Отаров

•_ .іраға соңынан профессор Н.Өтеўлиев (2001-2005-жыллары), доцент 
жцц 1 5-2007-жыллары), доцент Ж.Алланазаров (2007-2009-жыллары) басшылық

2 )09-жылдан баслап техника илимлериниң кандидаты Ш.Ешмуратов
□аііі...
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... Көплеген ашылыўларды жаслар әмелге асырады.

И.К.Кикоин

Кафедра ашылғалы берли бир илим докторы, 15 илим кандидаты таярланды. Ҳәзирги 
ўакытта кафедрада еки профессор, 10 доцент, бир үлкен окытыўшы ҳәм 15 ассистент- 
окытыўшы жумыс ислейди.

2000-жылдан баслап кафедрада әмелий математика ҳәм информациялық технологиялар 
қәнигелиги бойынша магистратура ашылды.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Кафедрада улыўма 26,25 штат бар болып, жүклеме көлеми 25033 саатты курайды. Кафедра 

профессор-оқытыўшылары тәрепинен әмелий математика ҳәм информатика бакалавр тәлим 
бағдары студентлерине 20 пән, математика хәм баска да барлык бакалавр тәлим бағдарлары 
студентлерине 5 пән, магистратура қәнигеликлери магистрантларына 14 пән бойынша сабақ 
өтиледи.

Кафедрада илим докторы-1, илим кандидатлары-11 болып, толық ставкада - 21, 0,5 
ставкада-3, 0,25 ставкада-6 оқытыўшы жумыс ислейди.

Ғәрезсизлик жылларында тәлим-тәрбия жумысларынын сапасын жақсылаў, студентлерди 
ҳәзирги заман талапларына жуўап беретуғын, ана тилинде жазылған сабақлықлар, оқыўлық 

қолланбалар, илимий-методикалық әдебиятлар менен тәмийнлеў мәселелерине айрықша 
дыққат аўдарылды. Атап айтқанда профессор А.Отаров өзинин, шәкиртлери менен бирге 
көплеген сабакдық хәм оқыўлық қолланбалар жазды. А.Отаров ҳәм Ж.Алланазаровтыц 
университет студентлерине арнап жазған «Есаплаў усыллары» (I бөлим) сабақлығы 2002- 
жылы, А.Отаров, Ж.Алланазаров ҳәм Ә.Отаровлардын жоқары окыў орынлары студентлерине 
арнап жазған «Әмелий информатиканьщ тийкарлары» атамасындағы оқыўлық колланбасы 
2006-жылы, А.Отаров ҳәм Ж.Алланазаровтын университет студентлерине арналған «Есаплаў 
усыллары» (II бөлим) сабакдығы 2009-жылы Өзбекстан Республикасы көлеминде өткерилген 
«Жылдын ен жақсы сабакдығы ҳәм оқыў әдебиятыньщ авторы» тандаўыныц жецимпазы 
болып, авторларға арнаўлы дипломлар тапсырылды ҳам баҳалы сыйлыкдар берилди. Сондай- 
ақ, А.Отаров, Ж.Алланазаров, Ә.Отаровлардыц университеттин математика ҳәм экономика 
факультетлериниц студентлерине арнап жазған «Сызықлы емес программаластырыў 
мәселелерин шешиў усыллары» атамасындағы оқыўлық қолланбасы 2009-жылы «Билим» 
баспасында жәрияланды.

Грантлар:

№ Илимий-изертлеў жумыслары Мүдетти Көлеми Профессор- 
оқытыўшылар

1
Шифры 2.1.2.9. «Арал бойы экологиясын жақсылаўдьщ 
экологиялық-экономикалық моделлери бойынша 
есаплаўлар орынлаўдьщ программалық комплексин 
ислеп шығыў»

2000-2002 ж. 2 млн. 138 
мьщ сум

Илимий басшы 
Н.Өтеўлиев 

Илимий хызметкер 
Р.Жумамуратов

2
Шифры ГНТП-20.50. «Қарақалпақстан Республикасы 
АСК да суў ресурсларын бөлистириўдиц экологиялық- 
экономикалық моделлери ушын программалық 
комплексин ислеп шығыў»

2003-2005 
ж. 8 млн. сум

Илимий басшы 
Н.Өтеўлиев 

Илимий хызметкер 
Р.Жумамуратов
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Ҳәр қандай исти дурыс ҳәм жақсъг орынлаў ушын оны ислей билиў керек.

Эпиктегп

Кафедранын, профессор-оқытыўшылары тәрепинен «Давлат патент идороси электрон й 
хисоблаш машиналари учун яратилган дастурнинг расмий рўйхатдан ўтказилганлиги 
тўғрисидаги» еки гуўалық алынды. Олар: Ш. Ешмуратовтың «Нейрон торларының логикалық 1
тынықлылығын тексериў ушын комплекс программа» атлы 2008, № 00001487 ҳәм П. |
Пирниязованьщ «Математикалық моделлерди аргументлерди группалы есаплаў усылы 
тийкарында дүзиў ҳәм прогноз кылыў ушын комплекс программа» атлы 2010 жылы, № 
061101987 гуўалыклары.

Кафедра тәлим-тәрбия жумысларыньщ сапасын жақсылаў, илимий-изертлеў ф с 
жумысларының нәтийжелилигин арттырыўҳәм илимий педагогикалық кадрларды системалы > 
таярлаўды иске асырыў мақсетинде елимиздин ҳәм сырт еллердиң белгили жоқары оқыў Э 
орынлары, илимий орайлары менен тығыз байланысқа ийе. Олардан Өзбекстан Миллий 
университетиниң, Ташкент мәмлекетлик информациялық технологиялар университетиниң, О 
Ургениш мәмлекетлик университетиниң, ӨзРИА нын Математика ҳәм информациялық 
технологиялар институтының,Украина Миллий университетиниң сәйкес кафедралары ҳәм 
бөлимлери менен тығыз байланыс орнатылған.

Кафедра ағзалары раўажланған мәмлекетлердин жоқары оқыў орынлары ҳәм илимий- 
(изертлеў институтларында кәнигелигинЖ 
жетилистириў ҳәм тәжирийбе алмасыў 
мақсетинде 2006-жылы Президентимиз X 
басламасы менен дүзилген «Истеъдод» 
фондыньщ тандаўына қатнасып, 
бул танлаў жеңимпазлары доцент 
А.Төрениязова Ҳиндстанда «СМС ЬТО» 
оқыў орайы базасында «\УеЬ ОІ8І§п» 
курсында ҳәм доцент Ж.Алланазаров ® 
Санкт-Петербург политехника
университетинде жаңа педтехнологиялар 
курсында оқып, тәжирийбе алмасып 

■:елди. Олардын шет еллерден алған тәжрийбелери оқыў процесине енгизилмекте.
Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

3

2,5

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 3 2 2 2
Илим докторлары 1 - - -

1.5 о Ипим каңдңдатары
■ Илим докгорлары

0,5

0 
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Физика-математика илимлериниң кандитаты, профессор Отаров Аманбай 
Отарович 1939-жылы 10-май күни Қоңырат районында туўылған. 1963-жылы 
Карақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын питкерген. 1964-1966- 
жыллары усы институттын Улыўма математика кафедрасында оқытыўшы, 1974- 
жылы кандидатлық диссертациясын жаклады. 1983-жылы доцент, 1992-жылы 
профессор илимий атағы берилди. Ол 100 ден аслам илимий мийнетлердиң авторы. 
2002-2009-жыллары университет студентлери ушын жазылған 2 сабақлығы ҳәм 1 
окыўлық колланбасы Өзбектан Республикасы көлеминдеги «Жылдың ен жақсы 
сабаклығы ҳәм оқыў әдебиятының авторы» тацлаўынын жеңимпазы болды. 1976- 
1987, 1992-2000-жыллары Есаплаў математикасы кафедрасының баслығы, 1989- 
1995-жыллары университеттин илимий ислери бойынша проректоры, 1995-1997- 
жыллары экономика ҳәм математика факультетлеринин деканы лаўазымында 
жумыс иследи.

лпақ мәмлекетлик университети



Ақыл-ойды байытыўга ҳәрекет ет. Ол мал-дүнъядан абзалырақ. Ақылды 
жетилдириў ушын ядлап алыў емес, көбирек пикирлеў лазым.

Р.Декарт

Физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент Алланазаров Жуманияз 
Пирниязович 1959-жылы Шоманай районында туўылған. 1982-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин питкерген. Усы жылдан баслап университеттиң 
есаплаў математикасы кафедрасына окытыўшы лаўазымына жумысқа 
алынды. 1986-1988-жыллары Киев университетиниң есаплаў математикасы 
кафедрасында 2 жыллық илимий изертлеўши курсын өтти, усы жерде 1989- 
1992-жыллары аспирантурада оқыды, ал 1992-жылы усы университеттиң 
Кибернетика факультетиниң қәнигелестирилген Илимий Кенесинде кандидатлық 
диссертациясын жакдады. 1997-жылы доцент илимий атағы берилди. 1993-1997- 
жыллары университеттин математика факультети деканынын оқыў ҳәм тәлим- 
тәрбия ислери бойынша орынбасары, 1997-1999-жыллары университеттиң оқыў 
бөлиминиң баслығы ҳәм 2007-жылдан 2009-жылға шекем әмелий математика 
ҳәм информатика кафедрасының баслығы, 2009-2011-жыллары университеттиң 
математика факультетинин деканы, 2011-жылдан баслап финанс ҳәм экономика 
ислери бойынша проректор лаўазымында жумыс ислеп атыр.
Техника илимлериниң кандидаты, доцент Ешмуратов Шавкат Артықбаевич 
1977-жылы 30-июльда Конырат районында туўылған, 2002-жылы Каракалпак 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2002-2004-жыллары әмелий математика 
ҳәм информатика кафедрасында асситстент лаўазымында иследи. 2004-2005- 
жыллары Өзбекстан Миллий университетиниң «Программаластырыў ҳәм тармақ 
технологиялары» кафедрасында стажировкадан өтип, 2005-2008-жыллары 
усы университеттин аспирантурасында оқыған. 2008-жылы «Прозрачность 
принятия решения при синтезе искусственных нейронных сетей с минимальной 
конфигурацией» деген темада кандидатлық диссертациясын жаклады. 13 тен 
аслам мақалалар ҳәм тезислери баспадан шыккан. 2009-жылдын 30-ноябриннен 
баслап әмелий математика ҳәм информатика кафедрасы баслығы лаўазымында 
ислеп атыр.
Физика-математика илимлериниң кандитаты, доцент Бердимуратов Мурат 
Қарлыбаевич 1963-жылы 10-февраль күни Нөкис қаласында туўылған. 1989-жылы 
Кдракалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1989-1991-жыллар аралығында 
Нөкис калалык халык билимлендириў бөлимине караслы 4-санлы орта мектепте 
математика ҳәм информатика пәни муғаллими, 1991-1993-жыллары Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетиниң «Информатика ҳәм ЭЕМ» кафедрасында ассистент 
оқытыўшы, 1993-1997-жыллар аралығында Киев мәмлекетлик университетинде 
илимий-изертлеў жумысларын алып барды. “Моделирование и оптимизация в 
системах солевлагопереноса” темасында кандидатлык диссертация жакдады. 1998- 
2009-жылларда Қаракалпак мәмлекетлик университетинде математика, магистратура 
факультетлеринин деканы орынбасары, «Информациялык технология» кафедрасы 
баслығы, сондай-ақ, математика факультети деканы лаўазымларында жемисли 
мийнет етти. 2009-жылдын июнь айынан баслап Әжинияз атындағы Нөкис 
мәмлекетлик педагогикалык институтынын ректоры, сонын менен бирге 
кафедраньщ доценти лаўазымында ислеп киятыр.
Физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент Мустафаева Рахима 1956-жылы 
18-декабрьде Әмиўдәрья районындатуўылған. 1981-жылы Қарақалпақмәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1981-1992-жыллары университетиң есаплаў орайында 
инженер-программист хәм Есаплаў математикасы кафедрасында ассистент, 1992- 
1995-жыллары Киев университетинде аспирантурада оқып, 1995-жылы сол жерде 
«Исследование интервальной устойчивости динамических систем и моделирование 
процессов водообмена» темасында кандидатлық диссертация жакдады. 1995-2005- 
жыллары әмелий математика ҳәм информатика кафедрасыньщ ассистенти.20 дан 
аслам илимий мийнетлери жәрияланды. 2005-жылдан баслап кафедранын доценти 
лаўазымында ислеп атыр.

Физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент Төрениязова Асия 
Ибрагимовна 1960-жылы 7-июньде Беруний районында туўылған. 1982-жылы 
Самарқанд мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1982-1984-жыллары ӨзРИА 
нын Қаракалпакстан филиалынын есаплаў орайында инженер-программист, 1984- 
1985-жыллары усы филиалдын стажер-изертлеўшиси, 1985- 1988-жыллары Украина 
ИА Математика институтында аспирантурада оқыған, 1988-жылы «Граничные 
задачи для решетчатых пуассоновских процессов на цепи Маркова» темасында 
кандидатлық диссертациясын жакдады. 2005-жылдан баслап дәслеп кафедраныц 
баслығы болды. Сонынан доценти лаўазымында ислеп атыр. 20 илимий макала 
хәм тезислердиң, 2 окыў-методикалық қолланбаларынын авторы.
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Математика музам мениц.

Холдейн ў

Физика-математика илимлсриниң кандидаты, доцент Бекиев Аширмат Бекиевич 
1976-жылы 9-январьда Төрткүл районында тууылған, 1996-жылы Түркмсн 
мәмлскетлик университетин тамамлаған. «Краевые задачи для уравнения 
смешанного типа четвертого порядка, содержащего произвсдения опсраторов 
Лапласа, теплопроводности и Даламбера» деген темада кандидатлык диссертация 
жаклады. 10 нан аслам илимий макала ҳәм тезислери баспадан шыққан. 
2010-жылдын 4-сентябринен баслап, әмелий математика ҳәм информатика 
кафедрасының доценти лаўазымында ислеп атыр.

Сондай-ак, кафедрада ассистент-оқытыўшылар: Р.Жумамуратов, Г.Өтепбергенова, 
К.Ибрагимов, М.Тәнирбергенов, Ф.Пирниязова, А.Реймбаев, С.Мырзатаев, А.Қудайбергенов, 
Б.Самандаров, Р.Шыхыев, М.Қазымбетова, А.Пиримбетов, Т.Алланазарова, З.Орынбаева, 
М.Рустемов ҳәм Г.Жайковлар жумыс ислеп атыр.

Математикалық анализ кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Математикалык анализ кафедрасы 1969-жылы шөлкемлестирилди. Усы жыллар ишинде 
кафедраға доцентлерден О.Жийемуратов (1969-1976-жыллары), О.Булешов (1976-1987- 
жыллары), Қ.Қалжанов (1987-1992-жыллары), С.Қосбергенов (1992-1994-жыллары) ҳәм 
(2000-2004-жыллары), Б.Пренов (1995- 1996-жыллары), У.Рамстов (1997-2000-жыллары), 
М.Ибрагимов (2004-2005-жыллары) , Қ.Елғондиев (2006-2009-жыллары) басшылык етти. 
Ҳәзирги ўакытта кафедраға Б.Өтемуратов 
басшылық етпекте.

Университет Илимий Кеңесиниң 1990- 
жыл 27-декабрь күнги қарары менен 
МатематикалыканализҳәмУлыўмаматематика  
кафедраларынын базасында жоқары 
математика кафедрасы шөлкемлестирилди. Ал 
1991-жылдың 29-август күнги университеттин 
Илимий Кеңесиниң шешими менен бул 
кафедралар базасында Дифференциаллык 
тенлемелер кафедрасы шөлкемлестирилди. 
1997-жылы кафедраларды ирилендириўге 
байланыслы бул кафедралар кайтадан | 
Математикалыканализ кафсдрасына косылды.
2000-жылы Математикалық анализ ҳәм Алгебра ҳәм дифференциал тенлемелер кафедрасы 
болып, 2008-жылы кафедра Математикалық анализ кафедрасы ҳәм Функционаллық анализ 
кафедрасы болып бөлинди. Ғәрезсизлик жыллары кафедра ағзаларынан 2 илим докторы, 6 
илим кандидаты жетилисип шыкты.

Кафедра ҳаққында мағлы3мат
Хәзирги күнде кафедрада 13 оқытыўшы толық штатта ҳәм 7 оқытыўшы 0,5 ҳәм 0,25 

лтатта жумыс ислеп, олардын ишинде 2 илим 
докторы (С.Қосбергенов, Г.Худайбергенов), 

■ илим кандидаты, доцентлер бар. 2006-2010- 
кыллар арасында 3 кандидатлық диссертация 
Б.Өтемуратов, М.Тәнирбергенов ҳәм 

-. Дәўжановлар) жакданды. Ҳәзирги ўакытта 1 
ы-пидатлық диссертация (С.Әбдиқәдиров) жаклаў 

_глындаҳәм бироқытыўшы (Г.Изетаева) ӨзР ИА 
'•'зтематика институтынын аспирантурасында, 
. ■ окытыўшы (Б.Өтемуратов, Б.Пренов) 
. ҳтор.тык диссертация үстинде илим-изертлеў 
- мысларын алып бармакта.

Бүгинги күнде кафедрада оқытылатуғын пәнлер төмендегише: бакалавр қәнигелиги
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Егер билим турақлы түрде қоллап-қуўатланса, тынымсыз кеңейе береди.

Шан Ян

ушын математикалык анализ, комплекс өзгериўшили функциялар теориясы, комплекс 
өзгериўшили функциялардын қосымша баплары, жоқары математика. Жоқары математика 

Ж пәни тийкарынан электро-энергетика, кәсиплик тәлим, имаратлар курылысы, автожол ҳәм 
Я' аэродромлар қурылысы, инженерлик коммуникациялар курылысы, экономика ҳәм финанс 

тәлим бағдарларына өтиледи.
Магистратура кәнигелиги ушын анализдиң таңламалы баплары, интеграл формулалар, 

квазиконформ сәўлелендириўлер, көп комплекс өзгериўшили функциялар теориясы, 
матрицалык областларда анализ, потенциаллар теориясы, көп аргументли голоморф 
функциялар пәнлери өтиледи.

Кафедрада «Көп өзгериўшили функциялардьщ интеграллык формулалары ҳәм олардын 
қолланыўлары», «Дифференциаллық ҳәм интеграллық теңлемелердиң базы бир мәселелери», 

ф «Интегралланыўшы функциялар ушын Морера теоремасы» бойынша илимий-изертлеў 
жумыслары алып барылмақта.

Илимий изертлеў жумысларының нәтийжелери бойынша соңғы 2000-2010-жыллары 80 
• нен аслам илимий мақала ҳәм тезислер, олардан 20 дан асламы сырт еллерде басылып шықты. 
, Кафедра оқытыўшылары тәрепинен 20 дан аслам оқыў-методикалық қолланбалар басылып 
\ шығарылып, ҳәзир студентлер олардан кеңнен пайдаланбақта.

Ҳәзирги ўақытта кафедра республикамыздын ҳәм сырт еллердиң жоқары окыў орынлары 
менен илимий байланысқа ийе. Солардын ишинде Өзбекстан Миллий университети, 
Үргениш мәмлекетлик университети, Ташкент мәмлекетлик педагогика университети, Қаршы 

; мәмлекетлик университети, Красноярск мәмлекетлик университети менен тығыз байланыс 
орнатылған. Кафедра ағзалары Россия Федерациясыньщ Санкт-Петербург мәмлекетлик 
политехника университетинде қәнигелигин жетилистирип, Красноярск мәмлекетлик 
университетинде илимий баянатлар жасады.

1999-жылы университетте математикалық анализ қәнигелиги бойынша магистратура 
4 ашылды ҳәм 2010-жылға шекем математикалык анализ қәнигелиги бойынша 38 магистр 

жетилисип шықты. Олардан бесеўи усы кафедрада жумыс ислеп атыр. Ал ҳәзирги ўақытта 
магистратура факультетинде кафедраньщ 8 студенти билим алмақта.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011

Илим кандидатлары 6 5 4 5

Илим докторлары - 1 1 1

□ Ипим каңцңцатлары
■ Ипим докторлары

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Өтемуратов Байрамбай 
Пердебаевич 1977-жылы 29-декабрьде Қараөзек районында туўылған. 1999-жылы 
Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
2009-жылы «О многомерных теоремах Морера для интегрируемых функций и 
функциях с одномерным свойством голоморфного продолжения» деген темада 
кандидатлық диссертация жумысын жакдады. 20 дан аслам илимий мақала хәм 
тезислерди, 4 оқыў ҳәм оқыў-методикалық қолланбаларды таярлады. 2009-жыл 
декабрьден баслап математикалық анализ кафедрасынын баслығы, 2011-жылдан 
баслап математика факультети деканы ўазыйпасын ўақтынша атқарыўшысы 
болып ислеп атыр.
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исле 'и үйрен.
Платон

Физика-математика илимлериниң докторы, профессор Қосбергенов Сайлаўбай 
1955-жылы 27-февраль күни Тахтакөпир районында туўылған. 1976-жылы 
Ташкент мәмлекетлик универитетин тамамлаған. 2000-жылы «Интегральные 
представления голоморфных функций в матричных областях и их применения» 
деген темада докторлық диссертация жакдады. 50 ден аслам илимий мақалалары, 
7 оқыўлык хәм окыў-методикалык қолланбалары баспадан шықты. 2007-жылдан 
баслап математикалық анализ кафедрасыныц профессоры лаўазымында ислеп 
атыр.

Физика-математика илимлериниц кандидаты, доцент Қалжанов Қулжан 
1938-жылы 6-майда Кегейли районында туўылған. 1961-жылы Қарақалпақ 
Мәмлекетлик Педагогикалык институтын тамамлаған. 1972-жылы «Равномерные 
оценки близости характеристик систем массового обслуживания» атлы 
кандидатлық диссертация темасын жакдады.20 дан аслам илимий мийнетлерине 
ийе болып, мақалалар хәм тезислери баспадан шыққан, оқыўлық ҳәм оқыў 
методикалық қолланбалар таярлады. 1990-жылдан Математикалық анализ 
кафедрасында доцент лаўазымында ислеп келмекте.

Физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент Пренов Барлықбай 
Барақбаевич 1954-жылы 10-сентябрьде Кегейли районында туўылған. 1978-жылы 
Ташкент мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1987-жылы «Применение 
многомерного логарифмического вычета к формулам суммирования» темасында ; 
кандидатлық диссертация жаклады. 40 тан аслам илимий мийнетлери баспадан 
шыққан, 10 оқыўлық ҳәм оқыў методикалық қолланбалар таярлады. 1995-1996- 
жылларда Математикалық анализ кафедрасынын баслығы лаўазымында, 1997- 
2003 жыллары физика-математика факультети деканы, 2003-2005-жылларда | 
математика факультети деканы лаўазымында иследи. Ҳәзир Қарақалпақ 7 
мәмлекетлик университети жанындағы №1 академиялық лицей директоры 
лаўазымында ислеп атыр.
Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Елгондиев Қуўаныш 
Қалбаевич 1961-жылы 5-февральда Тақыятас қаласында туўылған, 1984-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1989-жылы «Асимптотическое 
интегрирование квазилинейных уравнений второго порядка с импульсным 
воздействием» темасында кандидатлық диссертация жакдады. 45 тен аслам илимий 
мийнетлери баспадан шықкан, 7 оқыўлық ҳәм оқыў методикалық қолланбалар 4 
таярлады. 2000-2009-жыллары Математикалық анализ кафедрасыньщ баслығы 7 
лаўазымында иследи, 2009-жылдан баслап Нөкис мәмлекетлик педагогикалық 
институтының физика-математика факультети деканы лаўазымында ислеп 
атыр. .

Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Дәўжанов Айназар > 
Шынназарович 1963-жылы 4-декабрьде Нөкис қаласында туўылған. 1986-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2008-жылы «Ск свойства слабых 
решений эллиптических уравнений» атамасындағы кандидатлык диссертация 
жумысын жаклады. 10 нан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 2 оқыў, оқыў- 
методикалық қолланбасы баспадан шыққан.

Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Тәнирбергенов Муратбек 
Базарбаевич 1973-жылы 6-майда Нөкис қаласында туўылған, 1995-жылы 
Бердак атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2007- 
жылы «Некоторые вопросы теории обратных спектральных задач для оператора 
Дирака» деген темада кандидатлық диссертация жумысын жакдады. 10 нан аслам 
илимий мақала ҳәм тезислер, 3 оқыў, оқыў-методикалық қолланбалар таярлады. 
1999-жылдьщ декабринен баслап математикалық анализ кафедрасында дәслеп 
ассистент, сон кафедра доценти лаўазымында ислеп атыр.
■■■■■■■■■■нмиммнняймммнпнямимапмиминннминкяямміімиинммнмммММІВ
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Әлемде билимнен күшли нәрсе жоқ, билим ҳәр қандай 
кеўил хошлықтан да, басқа нәрселерден де айрықшарақ.

Платон

Физика-математика илимлеринин, кандидаты, доцент Аскаров Мамыт 
1954-жылы 15-майда Кегейли районында туўылған. 1975-жылы Қарақалпақ 
Мәмлекетлик Педагогикалық институтын тамамлаған. 1995-жылы «Операторлик 
тенгламаларни ечишнинг бир қадамли аппроксимацион-итеративлик 
методларини оптималлаштириш» темасында кандидатлық диссертация жаклады. 
15 тен аслам илимий мийнетлери баспадан шыккан, 10 оқыўлык ҳәм оқыў 
методикалық колланбалар таярлады. 1991-1998-жылларда «Математикалық 
анализ» кафедрасыныц ассистенти, доценти. 2005-2010-жылларда Өзбекстан 
Республикасы Олий Мажлис Нызамшылык палатасынын Аграр, суў хожалығы 
мәселелери хәм экология комитети ағзасы. 2010-жылдан кафедра доценти.

Сондай-ақ, кафедрада К.Баймуратова, А.Отаров, Р.Юсупов, Б.Кутлымуратов, 
| С.Әбдиқәдиров, С.Төрениязова, Д.Рейимбаева, И.Бектемиров ҳәм Н.Нурмановалар ислеп 

атыр.
Функционаллық анализ кафедрасы 

Кафедра тарийхы
Функционаллық анализ кафедрасы университет илимий Кенеси мәжилисинин 2008-жыл 

12-ноябрьдеги қарары менен ашылды.
Ҳәзирги күнде кафедрада 9 профессор-окытыўшы толык штатта жумыс ислеп, олардын 

ишинде 1 илимдокторы, 7 илим кандидаты, доцентлер бар. Кафедрада Өзбекстан Республикасы 
Математика ҳәм информациялык технологиялар институтынын директоры, академик 
Ш.А.Аюпов, Қарақалпак мәмлекетлик университети оқыў ислери бойынша проректоры, 
доцент М.М.Ибрагимов ҳәм Өзбекстан Республикасы Математика ҳәм информациялык 
технологиялар институтының илимий хызметкери О.Заитов саатпай тийкарында жумыс 
ислейди.

Кафедра тәрепинен оқытылатуғын пәнлер төмендегише: бакалавр бағдарлары ушын 
функционаллық анализ, итималлылыклар теориясы ҳәм математикалық статистика, 
функционаллық анализдиң қосымша баплары, химия-технология хәм тәбияттаныў 
факультетлеринде жоқары математика.

Магистратура кәнигелиги ушын топология ҳәм дифференциалланыўшы көп образлыклар 
теориясы, ҳақыйкый өзгериўшили функциялар теориясы, функционаллык анализдин 
таңламалы баплары, функционаллық анализдин қосымша баплары, матрицалық областларда 
комплекс анализ, фурье қатарлары пәнлери өтиледи.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
1) Штат саны-11,25.
2) пәнлер дизими: Функционаллықанализ, Функционаллықанализдин косымша баплары, 

Итималлылыклар теориясы ҳәм математикалықстатистика, Жоқары математика; Магистратура 
бөлиминде: Абстракт алгебра, Функционал анализдин қосымша баплары, Топология ҳәм 
дифференциалланыўшы көп образлылыкдар теориясы, Ҳақыйкый өзгериўшили функциялар 
теориясы, Фурье қатарлары, Функционал анализдиң таңламалы баплары.

3) Профессор-оқытыўшылар саны-11.
4) Докторлар саны-1, кандидатлар саны-7.
5) Кафедрада таярланған оқыўлық қолланбалар: «Функционал анализдан мисол ва 

масалалар», «Итималлықлар теориясы», «Математикалықстатистикатийкарлары», «Ҳакыйқый
өзгериўшили функциялар теориясы».

6) Функционал анализ кафедрасы 
; Владикавказ Математика институты, 

Санкт-Петербург политехника институты 
« (Россия), Бонн университети касындағы 

Әмелий математика институты 
(Германия) менен тығыз байланыста. 
Кафедра баслығы К.Кудайбергенов, ӨзР 
ИА Математика хәм информациялық 
технология институты ҳәм Бонн 

уЯ университети қасындағы Әмелий 
, математика институты менен биргеликте
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Бизиң барлық билимимиз тәжирийбе менен басланады.
Канпр

орынланатуғын илимий жойбар қатнасыўшысы.
7) 2006-жылдың июнь айында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң 

математика факультетинде «Функционал анализдин заманагөй машқалалары ҳәм актуаль 
мәселелери» атамасындағы, 2011-жыл 18-март күни усы жерде Өзбекстан Республикасының 
ғәрезсизлигиниң 20-жыллығы мүнәсибетине байланыслы илимий конференциялар 
өткерилди.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги 

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Физика-математика илимлериниң докторы, доцент Кудайбергенов Кәримберген 
Қәдирбергенович 1972-жылы 23-мартта Хожели районында туўылған. 1994-жылы 
Ташкент мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 2002-жылы 
«Измеримые расслоения компактных множеств и их приложения к теореме Шоке 
и циклически компактам» деген темада кандидатлық, 2008-жылы «Измеримые 
расслоения линейных операторов и их приложения к операторным алгебрам и 
дифференцированиям» деген темада докторлык диссертациясын жаклады. 50 ден аслам 
илимий мақала хәм тезислери баспадан шыккан. Сондай-ақ, 1 окыў қолланба, 
2 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2008-жылы 15-ноябрьден баслап, 
функционаллық анализ кафедрасының баслығы лаўазымында ислеп атыр.
Физика-математика илимлериниң докторы, академик Аюпов Шавкат Абдуллаевич 
1952-жылы 14-сентябрьде Ташкентте туўылған. 1974-жылы Ташкент мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1977-жылы «Тихоновские кольца, их гомоморфизмы и 
модули» деген темада кандидатлық, 1983-жылы «Классификация и представление 
Йордановых алгебр» деген темада докторлық диссертациясын жакдады. 
Дүнья жүзилик дәрежеде тән алынған функционаллық анализ хәм алгебраның 
заманагөй илимий мектебиниң басшыларының бири, Өзбекстанда илим ҳәм 
билимлендириўдин раўажланыўына үлкен үлес косқан шөлкемлестириўши 
болып табылады. 5 монография (соннан үшеўи Голландия хәм Германияда 
басылып шыккан), бирнеше оқыўлық, халык аралық ҳәм шет еллердиң илимий 
журналларында басылған 200 ден артық илимий мақалалардың авторы. Ш.А.Аюпов 
Қарақалпақстан Республикасында да математика илиминиң раўажланыўына үлкен 
үлес қоспақта. Оның басшылығында 2006-2009-жылларда Қарақалпак мәмлекетлик 
университетинде республика көлеминде бир неше илимий конференциялар 
болып өтти. Оның илимий басшылығында 2 илим докторы ҳәм 6 илим кандидаты 
диссертацияларын табыслы қорғады. Ҳәзирги ўақытта Функционаллық анализ 
кафедрасында саатпай тийкарында жумыс ислеп атыр.
Физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент Ибрагимов Мухтар 
Мамутович 1972-жылы 19-сентябрьде Хожели районында туўылған. 1994-жылы 
Ташкснт мәмлекетлик педагогикалык институгын тамамлаған. 2000-жылы 
«Сжимаюшис проекторы и гсометрическис свойства гранево симметричных 
банаховых пространств» деген темада кандидатлык диссертациясын жакдады. 
40тан аслам илимий мақала хәм тезислери, 2 оқыў қолланба, 10 нан аслам оқыў- 
методикалык қолланбалары баспадан шықты. 2005-2007-жыллары математика 
факультетиниң деканы лаўазымында иследи. 2007-жылдың март айынан баслап 
университеттиң оқыў ислери бойынша проректоры лаўазымында ислеп келмекте. 
2008-жылы 15-ноябрьден баслап функционаллық анализ кафедрасында доцент 
лаўазымында 0,5 ставкада жумыс ислеп атыр.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Мийнет бизди үш апаттан: қайгыдан, иллет ҳәм мүтәжликтен кутқарады.

Ф. Вальтер

Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Раметов Узақбай Раметович 
1941-жылы 7-ноябрьде Шымбай районында туўылған. 1965-жылы Ташкент 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1977-жылы «Некоторые задачи теории 
стационарных случайных процессов» деген темада кандидатлык диссертациясын 
жакдады. 50 ден аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 15 оқыў-методикалық 
қолланбасы баспадан шыкты. 2008-жылы 15-ноябрьден баслап функционаллық 
анализ кафедрасынын доценти лаўазымында ислеп атыр.

Физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент Ембергенов Айдос 
Ембергенович 1949-жылы 3-мартта Шымбай районында туўылған. 1972- 
жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалык институтын тамамлаған. 1982- 
жылы «Вариационо-разностные схемы для численного решения спектральных 
задач» деген темада кандидатлық диссертациясын жаклады. 8 илимий макала 
хәм тезислери, 6 окыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2010-жыл 
5-сентябрьден баслап функционаллық анализ кафедрасынын доценти.

Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Тлеўмуратов Сәрсенбай 
Жаксымуратович 1976-жылы 20-октябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1998-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2006-жылы «Геометрические 
свойства гранево симметричных банаховых пространств» темасында кандидатлык 
диссертация жаклаған. 10 нан аслам илимий макала ҳәм тезислери, 2 оқыў- 
методикалык қолланбасы баспадан шыкты. 2011-жыл 10-майдан баслап 
функционаллык анализ кафедрасынын доценти лаўазымында ислеп атыр.

Физика-математика илимлеринин кандидаты Арзиев Аллабай Жалғасович 
1979-жылы 10-февраль күни Москва каласында туўылған. 2003-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2009-жылы «Спектральная теорема 
для операторов на модулях Гильберта-Капланского» деген темада кандидатлық 
диссертация жаклады. 6 илимий мақала хәм тезислери, 2 окыў-методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 2009-жылдьщ 5-январынан баслап функционаллык 
анализ кафедрасы ассистенти.

Физика-математика илимлеринин кандидаты Сейпуллаев Жумабек Хамидуллаевич 
1981 -жылы 9-январь күни Тахтакөпир районында туўылған. 2004-жылы Қаракалпак 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2009-жылы «Классификация гранево 
симметричных пространств» деген темада кандидатлық диссертация жакдады. 
5 илимий мақала хәм тезислери, 1 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан 
шықты. 2009-жылдын 5-январынан баслап функционаллық анализ кафедрасынын 
ассистенти лаўазымында ислеп атыр.

Жиемуратов Рзамурат Есбергенович 1981-жылы 10-ноябрьде Кегейли районында 
туўылған. 2004-жылы Қаракалпак мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2010- 
жылы «Т опологические и категорные свойства пространства нелинейных о-гладких 
функционалов» деген темада кадидатлык диссертация жакдады. 5 илимий мақала 
хәм тезислери, 1 оқыў-методикалық колланбасы баспадан шықты. 2009-жылдыц 
5-январынан баслап функционаллык анализ кафедрасынын ассистенти.

Сондай-ак, кафедрада К.Бегжанова, Т.Қаландаров ҳәм Т.Қурбанбаевлар ислеп атыр.
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Егер илимди үлкен терек деп ойласақ, 
изертлеўлер оның тамырын қурайды.

Ислам Каримов

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң физика факультети 1976- 
жылы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтынын физика-математика факультети 
базасында ашылды. Факультет деканы болып техника илимлеринин кандидаты, доцент 
Б.Орымбетов тайынланды. Факультеттиң курамында эксперименталлық физика, теориялық 
физика ҳәм улыўма физика кафедралары шөлкемлестирилди. 1980-жылы эксперименталлық 
физика кафедрасы рентген нурлары хәм металлар физикасы болып өзгертилди. 1982-жылы 
катты денелер физикасы деп аталатуғын жана кафедра ашылды.

1987-жылы факультеттин курамында 3 кафедра болды, олар Теориялык физика кафедрасы, 
Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасы 
хәм Улыўма физика кафедрасы (бурынғы 
рентген нурлары ҳәм металлар физикасы 
кафедрасы менен қатты денелер физикасы 

ғу кафедралары) болып аталды.
—з 1976-1986-жыллары

техника илимлеринин кандидаты, доцент 
Б.Орымбетов, 1986-1989-жыллары физика- 
математика илимлеринин кандидаты, 

1989-1993- 
жыллары физика-математика илимлсринин 
кандидаты, доцент М.И.Арзуов, 1993-1997- 
жыллары физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент М.А.Кан, 1997-2003-жыллары 
физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент Б.Пренов басшылық етти.

Усы факультет базасында 2003-жылдын май айында физика факультети болып қайта ашып, 
факультетти физика-математика илимлеринин кандидаты, профессор Б.А.Абдикамалов 

^Жбасқарды. 2005-жылдың август айында физика хәм инженерлик курылыс факультетлери 
бирлестирилип, физика-техника факультети шөлкемлестирилип, физика-математика 
илимлериниң докторы, профессор Қ.А.Исмайлов факультет деканы болып сайланды. 2009- 
жылдың ноябрь айынан баслап студентлердиң хәм қәнигеликлердиң көбейиўине байланыслы 
физика факультети болып қайта ашылды. Ҳәзирги ўақытта факультетти ф-м.и.д., профессор 
Қ.А.Исмайлов баскарып келмекте.

Бүгинги күнде факультетте кадрлар таярлаў бағдарында 3 илим докторы, 11 илим 
кандидаты, олардан 4 профессор, 5 доцент, 6 үлкен оқытыўшы хәм 10 ассистент мийнет 
етпекте. Факультетте студентлерге тийкарынан 2 кафедра профессор-окытыўшылары билим 
бермекте.

Улыўма физика кафедрасы 1935-жылы Нөкис педагогикалык институты курамында 
шөлкемлестирилген. Кафедрада илим кандидатлары Ш.Қаниязов, Б.Жоллыбеков, 
Ж.Акимова, үлкен оқытыўшылар У.Ерназаров, М.Ережепов, ассистентлерден А.Муратов, 
Р.Хожаназаровалар физика бакалавр бағдары бойынша студентлерге билим берип келмекте. 
Ҳәзирги ўакытта кафедраны ф-м.и.к., профессор Б.Абдикамалов баскарып атыр.

Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасы 
1987-жылы шөлкемлестирилген. Кафедрада 
ф-м.и.д., профессор Қ.А.Исмайлов, т.и.д., 
профессор М.Тагаев, илим кандидатлары 
У.Насыров, Б.Дәўлетмуратов, А.Камалов, 

С.Бекбергенов, үлкен 
К.Дуршымбетов, 

З.Сайымбетов, 
М. Шәрибаев, 

Е. Бижанов,

Факультетке
ТРҮЫИкГЯ ипимгтғ

доцент Б.А.Абдикамалов,

профессор М.Тагаев, 
У.Насыров, Б.Дәўле 
Б.Қунназаров,

Ифл оқытыўшылар 
А.Өтениязов, 
ассистентлерден

< Қ.Нәжиматдинов, г.. >,
А.Алламбергенов, М.Насыров, Б.Аметов, 
А.Атаўбаева, К.Реймов, А.Нәжимова ҳәм 
Р.Сейтимбетов окыў хәм илим-изертлеў 
жумысларын алып бармақта. Кафедраны 
2010-жылдың апрель айынан баслап 
физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент А.Камалов басқарып келмекте.

ф’ Кафедра тийкарынан электр энергетикасы бойынша бакалаврлар, ярымөткизгишлер хәм
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Мийнет өмир шырагына май қуяды, 
ал илим оны жақтыландырады.

Халық нақылы

диэлектриклер физикасы кәнигелиги бойынша магистрант ҳәм аспирантлар таярлайды.
Факультетте илимий кадрлар таярлаў мәселесине айрыкша дыққат аўдарылған. Халык 

аралык шәртнамалар тийкарында Украина Миллий Илимлер Академиясы ярымөткизгишлер 
физикасы институтынын, илимий лабораторияларында аспирант ҳәм докторантлар илимий 
жумысларын орынлап, үлкен нәтийжелерге ерисип келмекте. Атап айтқанда, 2009- 
жылы С.Бекбергенов, М.Насыров, 2010-жылы М.Шәрибаев ҳәм 2011-жылы Ж.Акимова, ф* 
А.Атаўбаевалар кандидатлык ҳәм А.Камалов докторлық диссертация жумысын қорғап шықты. 
2012-жылы У.Ерназаров ҳәм А.Муратовлардың кандидатлық диссертация жумысларын 
қорғаўы күтилмекте.

Профессор Қ.Исмайловтьщ басшылығында 2009-2011-жылларға мөлшерленген ИТД- 
14-020 «Прогнозирование надежности полупроводниковых структур и приборов на их 
основе методом модуляционной дифференцирования» атамасындағы әмелий илим-изертлеў 
жойбары, профессор М.Тагаевтын басшылығында «Акустохимия дефектов полупроводников» 
тсмасындағы 2007-2011-жылларға мөлшерлснген фундаментал илим-изертлеў жойбары 
орынланып атыр.

Факультет материаллық-техникалык базасы бойынша университеттиң ең бай 
факультетлсринен бири болып есапланады. Факультетте кристаллардыц атомлық-кристаллык 
дифракциялық методлар менен изертлеў, көп катламлы ярымөткизгиш материаллар ҳәм 
олар тийкарындағы әсбапларды изертлеў лабораториялары, соньщ менен бирге физикалық 
практикумлар өткерилетуғын көп санлы окыў лабораториялары туракды түрде ислеп 
келмекте.

Студснтлсрди оқыў хәм илимий әдебиятлар менен тәмийинлеўде факультетте нәтийжели 
жумыс исленбекте. Профессор-оқытыўшылар тәрепинсн интернет тармағы жәрдеминде 
алынған информациялар бойынша электрон китапхана дүзилди. Физика кәнигелигинин 
студентлери Сәрбиназ Кудайбсргенова 2008-2009-оқыўжылында Бердақатындағы, Аяпберген 
Калилаев 2007-2008-оқыў жылында, Зарифа Аллаярова 2006-2007-окыў жылында, Байрамбай 
Исмайлов 2010-2011-оқыў жылында Улығбек атындағы стипендияларға миясар болды ҳәм 
магистрант Г.Давлетов 2006-жылы «Жылдын ен жаксы идеясы» танлаўынын женимпазы 
болды.

Улыўма физика кафедрасы
Каракалпак мәмлекетлик унивсрситстинин улыўма физика кафедрасы окыў орнындағы ен I 

ески кафедралардын бири болып табылады. Кафедра Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалык 
институтында 1948-1949-оқыў жылы ашылды ҳәм ҳәр дәўирлерде түрли атамалар менен 
аталды. Онын биринши баслығы лаўазымына Әбсн Жунусов тайынланды. Сол ўакытлары I 
кафедрада тек 3 оқытыўшы жумыс иследи. Ал студентлер саны педагогикалық институт | 
бойынша 28, ал муғаллимлер институты бойынша 52 еди.

1954- 1955-окыўжылында кафедраоқытыўшыларынынишинде текбиреўи илим кандидаты 
дәрежесине ийе болды. Бундай жағдай кафедра хәм сол ўақытлардағы физика-математика 
факультети алдында жокары қәнигели муғаллимлерди таярлаўда үлкен қыйыншылыкларды 
пайда етти. Сонлыктан 1954-жылдан баслап Гсрцен атындағы Ленинград мәмлекетлик I 
педагогикалық институтына максетли аспирантураға еки оқытыўшы жиберилди. Буннан 
кейинги жыллары максетли аспирантураға хәм стажировкаға жиберилгенлердиң саны кескин 
түрде артты. 1975-жылы болса кафедрада 7 илим кандидаты жумыс иследи. Сол ўақытлары 

кафедраны физика-математика илимлеринин 
кандидаты, доцснт А.А.Мәжитов баскарды.

1976-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институты базасында Нөкис 
мәмлекетлик университети ашылды ҳәм 
педагогикалық институттыц физика кафедрасы 
үш кафедраға бөлинди. 1987-жылы Рентген 
нурлары ҳәм металлар физикасы, Қатты 
денелер физикасы кафедралары қосылды 
ҳәм усыньщ нәтийжесинде бул кафедралар 
улыўма физика кафедрасы болып кайтадан 
дүзилди. Кафедра баслығы лаўазымына доцент | 
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Бир илимий дәлиллеўди қолга киргизиў мен ушын парсы 
салтанатына ҳәкимлик еткеннен жақсырақ.

Демокрит

Б.А.Абдикамалов сайланды. Буннан кейинги, 
жыллары кафедра баслығы лаўазымында І 
доцент Б.Бекбаўлиев, доцент Б.Жоллыбеков, / 
техника илимлериниң докторы М.Тагаев', 
иследи. 2007-жылдан баслап кафедра баслығы^ 
лаўазымында профессор Б.А.Абдикамалов! 
ислеп атыр.

1979-1980-жыллардан баслап кафедрада! 
электрон микроскопиясы лабораториясы,4 
өз ишине көп санлы рентген аппаратларын^ 
алатуғын рентгенструктуралык анализ 
лабораториясы, кристаллық денелерге ультрасестин тәсирин үйренетуғын арнаўлы
лаборатория, сонын менен бирге улыўма физика курсынын барлык бөлимлери бойынша оқыў 
лабораториялары дөретилди. Ҳәзирги ўақытлары кафедрада физикалық практикумларды, 
студентлердин илим-изертлеў жумысларын өткеретуғын оқыў лабораториялары хызмет
көрсетпекте.

Кафедра ҳәзирги заман компьютер техникасы менен салыстырмалы жақсы тәмийинленген. 
Бул жерде сонғы жыллары рентгендифракциялық ҳәм электрон-микроскопиялық 
экспериментлерди санлы моделлестириў, физикалық космологиянын айырым мәселелерин 
шешиў бойынша кен түрдеги жумыслар жүргизилди.

Кафедрада улыўма физика курсы (механика, молекулалық физика, электр ҳәм магнетизм, 
оптика, атом физикасы, ядро физикасы), физика тарийхы, улыўма салыстырмалык 
теориясы, физиканы оқытыў методикасы, теориялық физика курсы (теориялык механика, 
электродинамика, квантмеханикасы, статистикалықфизикаҳәмтермодинамика), Астрономия 
ҳәм астрофизика тийкарлары, Кристаллофизика, Әмелий оптика пәнлери оқытылады.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраныц илимий дәрежелилиги

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Физика-математика илимлериниң кандидаты, профессор Абдикамалов Бахтияр 
Абдиразақович 1951-жылы 20-февраль күни Шымбай районында туўылған. 
1971-жылы Қаракалпак мәмлекетлик педагогикалык институты физика-математика 
факультетиниң физика бөлимин тамамлады. 1972-жылдан баслап СССР Илимлер 
Академиясынын Қатты денелер физикасы институтында стажировкада болды 
хәм аспирантурада окыды. 1979-жылы февраль айында «Рентгенографическое 
исследование фазовых переходов и трансформации доменных систем в кристаллах» 
деген темада кандидатлык диссертациясын жаклады. 1978-жыл декабрь айынан 
баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде ислей баслады. 1981-жылы 
Рентген нурлары ҳәм металлар физикасы кафедрасынын баслығы лаўазымына 
сайланды. Бердак атындағы Қарақалпак мәмлекетлик университетинин окыў 
ислери бойынша проректоры, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кенеси 
комитетинин баслығы, Қарақалпакстан Республикасы орта арнаўлы ҳәм кәсиплик 
билимлендириў баскармасыньщ баслығы, физика, техника факультетлери 
деканы лаўазымларында жумыс иследи. 2007-жылдан баслап Улыўма физика 
кафедрасынын баслығы лаўазымында ислей баслады.
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Өткен Арасту, Афлатун, 
Жаратып илимниц кәнтин, 
Шешиў ушын пикир бәнтин, 
Мен магрипат излер едим.

Бердақ

Физика-математика илимлеринин кандидаты, профессор Қаниязов Шернияз 
1939-жылы 22-декабрде Караөзек районында туўылған. 1963-жылы Ташкент 
мәмлекетликуниверситетинтамамлаған. 1968-жылы«Теоретическиеисследования 
статических и динамических свойств длинных диодов, из готовленных из 
компенсированных полупроводников» атлы кандидатлық темасын жаклады. 30 дан 
аслам илимий мақалалары, монографиялары ҳәм тезислери баспадан шыққан. 
Солардьщ ишинде 4 оқыў ҳәм методикалык қолланбалары бар. 1992-жылдан 
баслап Улыўма физика кафедрасы профессоры лаўазымында ислеп атыр.

Физика-математика илимлеринин кандидаты Жоллыбеков Бахыт Рысназарович 
1957-жылы 5-январьда Нөкис каласындатуўылған. 1981 -жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетиниң физика факультетин тамамлаған. 1992-жылы «Влияние 
примесных ионов на радиационную стойкость монокристаллов иодата лития» 
деген темада кандидатлык диссертациясын жаклады. 30 дан аслам илимий мақала 
хәм тезислерди баспадан шығарды. Бир неше методикалық колланбалары баспадан 
шықты.1996-2001-жылларда университеттиң Улыўма физика кафедрасыньщ 
баслығы, 2001-2002-жыллары Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалык институттың математика информатика факультетиниң деканы, 
2002-2005-жыллары институттын илимий ислери бойынша проректоры, 2005- 
2009-жыллары институт ректоры, 2009-жыл май айынан баслап университеттиң 
Ульгўма физика кафедрасынын доценти лаўазымында ислеп атыр.
Физика-математика илимлеринин кандидаты Акимова Жумахан Оразбаевна 
1961-жылы 21-августта Нөкис қаласында туўылған. 1982-жылы Ташкент 
мәмлекетлик университетинин физика факультетин тамамл аған ҳәм сол дәргайдың 
ярымөткизгишлер кафедрасынын аспирантурасын 2002-жылы тамамлаған. 
2011-жылы «Процессы дефектообразования в кремнии, легированном Но, Ба, 
Еии их взаимодействие с технологическими примесями Ои С» деген темада 
кандидатлык жумысын жаклап шықты. 20 дан аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери, 2 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2008-жылдан баслап 
Улыўма физика кафедрасынын үлкен оқытыўшысы.

Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасы 1987-жылы ашылды. Кафедраға 1987-1992- 
жыллар аралығында физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент, Қарақалпақстан 
Республикасына хызмет көрсеткен илим ғайраткери М.Ережепов басшылық етти. 1992- 
1998-жылларда кафедра баслығы болып физика-математика илимлериниң кандидаты, ж 
доцент У.Насыров иследи. 1998-2010-жыллар аралығында кафедраға физика-математика 
илимлериниң докторы, профессор Қ.А.Исмайлов басшылық етти. 2010-жылдың апрельЖ 
айынан баслап бүгинги күнге шекем кафедраға физика-математика илимлериниң у 
докторы, доцент А.Б.Камалов басшылық етип келмекте.

Нөкис мәмлекетлик университетинде 1988-жылы усы кафедраньщ базасында «Көп 
қатламлы ҳәм дәўирли ярым өткизгишли 
структуралар» 
лаборатория шөлкемлестирилди. Бул 
лабораторияға доцент М.Ережепов басшылық Ц 
етти.

Кафедрада 1994-жылы
«Ярымөткизгишлер ҳәм диэлектриклер 
физикасы» қәнигелиги бойынша аспирантура 
ашылып, бүгинги күнге шекем нәтийжели : 
ислеп келмекте.

Кафедрада ярымөткизгишли әсбаплардың

илимий фатамасындағы

01.04.10
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Билимниң молшылыгына емес, пикирлер молшылыгына умтылыў зәрүр.

Демокрит

сапасын ҳәм исенимлилигин арттырыў мәселелери бойынша ф-м.и.д., профессор 
Қ.А.Исмайловтың басшылығында ҳәм ярымөткизгишлер дефектиниң акустохимиясы 
темасында т.и.д., профессор М.Б.Тагаевтың басшылығында илим изертлеў жумыслары 
алып барылмақта. Сондай-ак, кафедрада 1987-2002-жыллар аралығында ярымөткизгишли 
структуралар технологиясы хәм олардың электрофизикалық қәсийетлерин үйрениў 
бойынша доцент М.Ережепов хәм М.Дүйсенбаевлар изертлеў жумысларын алып барды. 
Усыструктуралардыңжактылыккабыллағыш 
хәм қуяш энергиясын электр энергияға 
айландырыў қәсийетлери бойынша кафедра 
доцентлери У.Насыров, Б.Ембергенов ҳәм 
О.Данияровлар шуғылланды.

2000-жылдан баслап кафедрада
«Ярымөткизгишлер хәм диэлектриклер 
физикасы» қәнигелиги бойынша
магистратура ашылды. 2005-2006-окыў 
жылынан баслап Электроэнергетика 
кәнигелиги бойынша бакалавр дәрежесине 
қәнигелер таярланбақта. Бүгинги күнде
ярымөткизгишлер физикасы кафедрасында үш илим докторы, жети илим кандидаты, 
үш үлкен оқытыўшы, жети ассистент, үш аспирант ҳәм жети оқыўға жәрдемши техник 
хызметкерлер жумыс алып бармакта.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат

Кафедрада ҳәзирги күнде 24,5 штат бар. Улыўма пәнлер саны - 43. Кафедрадағы 
профессор-оқытыўшылар саны -19. Ҳәзирги күнде кафедрада 3 илим докторы, 7 илим 
кандидаты бар. Кафедра профессор-окытыўшылары тәрепинен ғәрезсизлик жылларында 
1 окыўлық, 2 монография хәм 30 дан аслам оқыў колланбалар баспадан шыкды. Хәзирги 
күнде кафедрада 2 грант жумысы, атап айтқанда, физика-математика илимлеринин 
докторы, профессор К-Исмайловтың басшылығында 2009-2011-жылларға мөлшерленген 
ИТД-14-020 «Модуляциялық дифференцияллаў усылы менен ярымөткизгишли 
структуралар ҳәм олар тийкарындағы әсбаплардын сапасын алдын ала аныкдаў» 

темасындағы әмелий хәм 2007-2011-жылларға 
мөлшерленген ОТ-Ф2 - «Ярымөткизгишлердеги 
дефектлердиң акустохимиясы» темасындағы 

фундаментал илимий изертлеў жойбары 
техника илимлериниң докторы, профессор 

М.Тагаевтың басшылығында алып 
барылмақта. Ғәрезсизликтиң 20
жыллық дәўиринде кафедрада илимий 

изертлеў бағдары бойынша бир
республикалық (2005-жылы), еки 
мәрте халык аралык (1993-жылы 
хәм 1997-жылы) конференциялар 
шөлкемлестирилди. Украина 
Миллий Академиясына караслы 

, Ярымөткизгишлер физикасы 
институты, Өзбекстан Илимлер 
Академиясы Физика-техникз
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Илимпаз ҳәр ҳандай пикирди тыцлаўы шәрт.
Фарадей

институты, Өзбекстан Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими Тәбийий пәнлер 
комплекс институты, Өзбекстан Миллийуниверситети, Ташкенттехникауниверситетлери 
менен тығыз байланыс орнатылған. Кафедра профессорлары Қ.Исмайлов, М.Тагаевлар, 
кафедра доцентлери ҳәм ассистентлери А.Камалов, Б.Дәўлетмуратов, М.Шәрибаев, 
С.Бекбергенов, М.Насыров, А.Атаўбаева Украина Миллий Академиясына қараслы 
Ярымөткизгишлер физикасы институты менен тығыз байланыста болып, илимий 
жумыслар алып бармақта.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедранын илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 8 9 11 15

Илим докторлары саны 1 1 2 3

V

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Физика-математика илимлериниц докторы, доцент Камалов Амангелди 
Базарбаевич 1968-жылы 27-августта Шымбай районында туўылған. 1995-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2003-жылы «Исследование 
радиационных эффектов в арсенидгаллиевых приборных структурах с 
барьером Шоттки стимулированных у, р и СВЧ излучениями» деген темада 
кандидатлық, 2011-жылы «Физические основы контактов металл- СаАз(СаР, 
ІпР), сформированных чистыми металлами и аморфными пленками ТіВх» деген 
темада докторлық диссертациясын жакдады. 70 тен аслам илимий-методикалык 
жумыслар, соннан 2 методикалық қолланбасы, 1 монографиясы баспадан шықты. 
2010-жыл апрель айынан баслап Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасыньщ 
баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Техника илимлериниң докторы, профессор Тагаев Марат Баймуратович 1959-жылы 
10-январьда Шымбай районында туўылған. 1981-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин физика қәнигелиги бойынша тамамлаған. 1990-жылы «Исследование 
неоднородности процессов лавинного пробоя в кремниевых р-п переходов» деген 
темада кандидатлық, 2001-жылы «Влияние внешних воздействий на электрические 
свойства пространственно-неоднородных диодных структур» деген темада 
докторлық диссертация жумысын жақлаған. 150 ден аслам илимий-методикалық 
жумыслары, соннан I оқыўлық-аўдарма, 6 методикалық қолланбалары бар. 
2011-жыл 6-январьдан баслап илимий ислер бойынша проректор лаўазымында 
ислеп атыр.
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Бир саатлык, илим үйрениў бир күнлик ибадаттан жакръг.
Ҳәдистен

Физика-математика илимлеринин, докторы, профессор Исмайлов Қанатбай 
Абдреймович 1959-жылы 26-февраль күни Хожели районында туўылған. 1981 -жылы 
Ташкент мәмлекетлик университетин физика қәнигелиги бойынша тамамлаған. 
1988-жылы «Влияние внешних воздействий на характеристики лавинно-пролетных 
диодов» деген темада кандидатлық, 1995-жылы «Сильнополевые и радиационные 
эффекты в арсенидгаллиевых приборных структурах» деген темада докторлық 
диссертация жумысын жакдаған. 200 ден аслам илимий-методикалық жумыслары 
болып, соннан 1 окыўлық, 11 методикалық қолланба, 1 монография, 4 авторлық 
гүўалығы бар. 2005-жыл 14-декабрьден баслап физика факультетиниц деканы 
лаўазымында ислеп атыр.

Физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент Насыров Уали 1946-жылы 
27-мартта Шымбай районында туўылған. 1970-жылы Ташкент мәмлекетлик 
университетин радиофизика қәнигелиги бойынша тамамлаған. 1978-жылы 
«Нелинейные оптические процессы в кристаллических и стеклообразных 
полупроводниках» темасында кандидатлық диссертациясын жакдаған. 90 нан 
аслам илимий мақала хәм тезислери, 11 методикалык колланбасы баспадан 
шыққан. 1994-жылдан баслап Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасында доцент 
лаўазымында ислемекте.

Физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент Дәўлетмуратов Бөрибай 
Көптилеўович 1959-жылы 7-ноябрьде Мойнак районында туўылған. 1987-жылы Киев 
политехника институтын инженер-металлург қәнигелиги бойынша тамамлаған. 
1998-жылы «Исследование тонких пленок СсГГе методом импульсного лазерного 
воздействия» темасында кандидатлык диссертациясын жаклаған. 50 ден аслам 
илимий мақала хәм тезислери, 3 методикалық қолланбасы баспадан 
шықкан. 2007-жылдан баслап Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасы доценти 
лаўазымында ислемекте.

Физика-математика илимлеринин кандидаты, доцент Кунназаров Бийсенбай 
Жанабаевич 1960-жылы 6-январьда Нөкис районында туўылған. 1982-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин физика қәнигелиги бойынша тамамлаған. 
1993-жылы «Исследование гидратации ионов в неполярных жидкостях» атлы 
темасында кандидатлық диссертациясын жакдады. 20 дан аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери, сондай-ақ, 3 методикалық қолланбасы баспадан шыққан. 2010-жылдан 
баслап Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасынын доценти лаўазымында ислеп 
атыр.

Физика-математика илимлеринин кандидаты Шәрибаев Мурат Баймуратович 
1969-жылы 23-февраль күни Нөкис районында туўылған. 1995-жылы Каракалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2010-жылы «Радиационно-физическое 
исследование оптических свойств А,В6 и А3В5 и выявлении макродефектов в 
эпитаксиальных пленках» темасында кандидатлык диссертациясын жақлады. 50 ден 
аслам илимий мақала хәм тезислери, 1 методикалық колланбасы баспадан шықты. 
2002-жыл сентябрь айынан баслап Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасынын 
ассистенти лаўазымында ислеп киятыр.
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Бесиктен қәбирге шекем илим ийеле.

Ҳәдистен

Физика-математика илимлеринин, кандидаты Бекбергенов Сапарбай 
Ерназарович 1974-жылы 18-мартта Кегейли районында туўылған. 1996-жылы 
Каракалпак мәмлекетлик университетин физика қәнигелиги бойынша тамамлаған. 
2009-жылы «Особенности воздействия микроволнового и лазерного излучения 
на арсенидгаллиевые приборные структуры с барьером Шоттки» деген темада 
кандидатлық диссертациясын жаклады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери, 2 методикалық қолланбасы баспадан шыққан. 2009-жыл 1-декабрьден 
баслап Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасының ассистенти.
Физика-математика илимлериниң кандидаты Насыров Махсуд Уалиевич 
1979-жылы 23-июльде Тахтакөпир районында туўылған. 2003-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин ярымөткизгишлер ҳәм диэлектриклер физикасы 
қәнигелиги бойынша тамамлаған. 2009-жылы «Влияние термических и 
атермических воздействий на межфаные взаимодействия контакта металл- 
ОаР» деген темада кандидатлық диссертация жумысын жаклады. 15 тен аслам І 
илимий макала ҳәм тезислери баспадан шыккан. 2007-жыл 2-январынан баслап ў 
Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасынын ассистенти лаўазымында ислеп = 
атыр.

Физика-математика илимлери кандидаты Атаўбаева Ақгүмис Берисбаевна 
1979-жылы 23-сентябрьде Нөкис қаласында туўылған. 2004-жылы Қаракалпак 
мәмлекетлик университетин ярымөткизгишлер ҳәм диэлектриклер физикасы 
кәнигелиги бойынша тамамлаған. 2011-жылы «Аномальный механизм 
токопереноса в омических контактах к сильнолегированным слоям кремния» деген 
темада кандидатлық диссертация жакдады. 15 тен аслам илимий мақалалар ҳәм 
тезислери баспадан шыққан. 2009-жыл январь айынан баслап Ярымөткизгишлер 
физикасы кафедрасы ассистенти лаўазымында ислеп атыр.

Сондай-ак, кафедрада үлкен окытыўшылар К.Дуршымбетов, А.Өтениязов, З.Сайымбетов, 
ассистентлер Қ.Нажиматдинов, Е.Бижанов, А.Алламбергенов, К.Реймов, А.Нажимова ҳәм 
Р.Сейтимбетов хызмет етпекте.
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Илимниң раўажланыўы ҳәмме ўақыт әўладқа сүйенеди.
Ислам Каримов

Факультет 1943-жылы окытыўшылар институтыньщ курамында Тәбияттаныў-география 
бөлими болып шөлкемлестирилди, 1948-жылы факультетке айландырылған. 1976-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетинин ашылыўы менен бул факультет химия-биология 
факультети болып қайта дүзилди. Университет қурамында химия факультети болып 
1991-жылы дүзилди. Химия факультетинин деканы лаўазымында доцент Ж.Курбанов 
(1991-1995-жыллары), доцент К.Ибраимов (1995-2000-жыллары), допент М.Алланиязова
(2000-жылы), доцент Б.Бектурсынов (2000-2005- 
жыллар), доцент Р.Тлегенов (2005-2006-жыллары) 
иследи. 2006-жылдьщ август айынан баслап 
факультетти доцент М.Айымбетов басқармақта. 
2006-жыл 12-декабрьден баслап факультет химия- 
технология факультети болып дүзилди.

Хәзирги күнде факультетте үш кафедра 
ислемекте: Улыўма хәм органикалық химия, 
Физикалық ҳәм коллоидлық химия, Технология 
кафедралары.

Факультетте төрт тәлим бағдары бойынша 
қәнигелер таярланады: химия, химиялық 
технология, нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў 
технологиясы хәм тоқымашылық санааты 
өнимлери технологиясы.

Улыўма хәм органикалық химия кафедрасында биоорганикалык химия бойынша^^ 
магистратура ҳәм максетли аспирантура ислеп тур.

Технология кафедрасы 
Кафедра тарийхы ? .

Технология кафедрасы 1993-жылы коршаған орталықты қорғаў ҳәм тәбийий | 
ресурсларды үнемли пайдаланыў кафедрасы болып жумыс баслады. 1996-жылдан баслап | 
химия факультетинде химик-технологларды таярлаўы менен кафедра Органикалық | 
емес химия ҳәм химиялық технология кафедрасы болып өзгертилди. Кафедраға 
доцентлер: Б.Тәңирбергенов (1993-1994-жыллары), Б.Жарекеев (1994-2005-жыллары), I
М.Айымбетов (2005-2006-жыллары), Б.Алламбергенов (2006-2009-жыллары) басшылық К
етти. 2009-жылдан баслап кафедрағах.и.к. 
Б.Нурымбетов басшылық етпекте. к

Кафедрада химиялық технология, К
токымашылық 
технологиясы 
баслап нефть ҳәм нефть-газди қайта 
ислеў технологиясы тәлим бағдары 
бойынша кадрлар таярланбақта. 
Бул қәнигеликлердин жокары курс 
студентлери 2006-жылға шекем 
Ташкент каласындағы таяныш оқыў 
орынларында оқыўын даўам еттирген 
болса, 2007-жылдан баслап Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетинде питкерип 
шыға баслады.

Кафедра дүзилген ўакыттан баслап инженер-технолог кадрларды таярлаўға үлкен 
дыкқат бөлди. Усы мақсетте кафедра оқыў, әмелият хәм илимий-изертлеў бағдарлары 
5ойынша ТХТИ, ТТЖСИ, «Наўайыазот» ААЖ, «Элтекс» ЖШЖ, «Нөкистекстиль» ЖШЖ 
хәм Конырат сода заводлары менен бирге ислесиў бойынша шәртнамалар дүзди.

Студентлерге билим бериўдин сапасын арттырыў мақсетинде Ташкент химия й 
■ехнология институты хәм Ташкент тоқымашылық ҳәм жецил санааты институтынан 3 
Өзбекстандағы химиялық технология хәм тоқымашылық санааты бойынша жетекши 
•іәнигелер шақырылып сабақ өтпекте. 

Кафедрағы, лекция, әмелий ҳәм лаборатория жумыслары факультеттиң

өнимлери 
2009-жылдан

санааты 
хәм
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Ақыллы мәсләҳәт алмсщшы болсаң, аңыллы сорай бил.

И.В.Гёте

аудиториялары ҳәм лабораторияларында өтилсе, әмелиятларын өндирис орынларында: 
ТТЖСИ, «Наўайыазот» ААЖ, «Элтекс» ЖШЖ, «Нөкистекстиль» ЖШЖ ҳәм Қоңырат 
сода заводы, ӨзР ИА ҚҚ бөлими ТИБИ илимий лабораторияларында өткермекте.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Кафедрада ҳәзирги ўакытта тийкарғы штатта 5 окытыўшы, 0,5 штатта 9 окытыўшы, 4 

окытыўшы саатпай тийкарында жумыс ислемекте.
Бүгинги күнде кафедрада 34 пән болып, олар бойынша окыў-методикалық комплекслер 

таярланған. Кафедрада тийкарғы штатта 1 илим кандидаты, 2 үлкен оқытыўшы, ҳәм 
2 ассистент ислемекте. Саатпай ҳәм 0,5 штатта 2 профессор, 4 доцент жумыс алып 
бармақта.

Ғәрезсизлик жыллары кафедра профессор-окытыўшылары тәрепинен 20 дан аслам 
окыў колланбалары таярланды.

Кафедрада 2003-2005-жылларға мөлшерленген мәмлекетлик регистрация номери 
П-1-21 «Бентонитлердиң стабилизатор ҳәм структура пайда етиўшилер қосылған 
суўлы суспензиясы жәрдеминде алынатуғын қум бекитиў кабатын фитомелиорация 
менен бирлестириўдиц оптимал шараятларын ислеп шығыў» темасында илимий жумыс 
орынланды. 2010-2011-жылларда орынланыўы мөлшерленген ӨзР Министрлер Кабинети 
жанындағы илим ҳәм технологияны координациялаў орайы тәрепинен жәрияланған жас 
алымлардын фундаментал жойбары бойынша Б.Нурымбетов басшылығында мәмлекетлик 

Я регистрация номери ЕФ-3-14 «Са8О4 - микротолтырғыш — Н2О” системасында 
гидратацион структура пайда болыў процессин басқарыў» темасында мәмлекетлик 
бюджеттен қаржыландырылған улыўма муғдары 8 800 000 сум болған тема бойынша 
жумыс исленип атыр.

Кафедра профессор-оқытыўшылары ҳәм студент жаслары ҳәр жылы дәстүрге айланған 
илим хәптелигинде белсене катнасып, 
университет ҳәм республика көлеминде 
химия ҳәм химиялық технологияньщ 
актуал мәселелерине тийисли бир 
қатар илимий-әмелий конференциялар 
өткерип келмекте.

1999-жылы  25-26-ноябрь күнлери 
«Химические и технологические 
проблемы использования природных 
ресурсов Приаралья» атамасында 
республикалык илимий-әмелий 
конферснния өткерилди.

2004-жылы 22-23-апрель күнлери
«Каракалпакстанда химия тәлими, 
илими ҳәм технологиясынын заманагөй 
мәселелери» атамасында республикалык
илимий-әмелий конференция өткерилди.

2008-жылдын 5-6-сентябрь күнлери «Физиологически активные соединения на основе 
растительных ресурсов и технология неорганических вешеств» атамасында республикалык 
илимий-әмелий конференпия өткерилди.

2011-жыл 16-17-март күнлери «Актуальные проблемы развития химической 
науки, технологии и образования в Республике Каракалпакстан» атамасында илимий 
конференция өткерилди.

■

X
Ғәрезсизлик жыллары кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары - 3 2 2
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♦
Илим ибадаттан абзал. '

Ҳэдистен

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Химия илимлеринин кандидаты Нурымбетов Бахтияр Чимбергенович 1975-жылы 
13-октябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1997-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2004-жылы «Получение и регулирование процессов 
гидратационного структурообразования в известковобелитовых вяжущих на основе 
мергелей Республики Каракалпакстан» деген темада кандидатлык диссертациясын 
жаклады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери баспадан шықкан. 2009-жылдан 
баслап Технология кафедрасының баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Техника илимлеринин кандидаты Айымбетов Максет Жоллыбаевич 1969-жылы 
15-декабрьде Нөкис районында туўылған. 1995-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1999-жылы «Разработка технологии мелкодисперсной 
формы фенесала и его модификация с полимерами» деген темада кандидатлық 
диссертация жаклады. 1 патент, 5 оқыў-методикалық қолланба, 30 дан аслам 
илимий мақала ҳәм тезислери баспадан шыққан. 2006-жылдан баслап химия- 
технология факультетинин деканы лаўазымында ислеп атыр.

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар С.Айтымбетов, Б.Хожаметова, 
З.Бекмуратова ҳәм ассистент М.Жандуллаевалар хызмет етпекте.

й
$

Улыўма ҳәм органикалық химия кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Кафедра 2009-жылдын февраль айында жанадан кәлиплескени менен узақ тарийхый 
баскышларды басып өтти. Дәслеп 1944-1948-жылларда Қарақалпақ мәмлекетлик Л 
педагогикалык институтында Химия хәм биология кафедрасы дүзилип, бул кафедраны 
доцент С.Османов басқарған. Кафедра 1948-1950-жылларда Химия хәм география 
кафедрасы деп қайта аталып, кафедра баслығы Г.А.Ворошилова болған. 1950-1958- 
жылларда профессор П.З.Фишер химия кафедрасының баслығы лаўазымында ислеген. 
Кейин Химия кафедрасына 1958-1962-жылларда Ф.А.Кондрарь, 1962-1964-жылларда 
З.Әметова, 1964-1968-жылларда А.Бөлешов, 1968-1971-жылларда И.Жиемуратов, 1971- 
1976-жылларда Ж.Алламуратов басшылык еткен.

1976-жыл Қарақалпак мәмлекетлик университети ашылған күнинен баслап Химия у 
кафедрасын Қ.Өтениязов баскарып келди. 1982-жылы бул кафедра екиге бөлинип, бири ' 
Органикалық химия кафедрасы болып жаңадан шөлкемлестирилди. 1987-1991-жыллар 
аралығында Органикалык химия кафедрасын доцент Ж.Қурбанов басқарды. 1991-2010- 
жылға шекемги дәўирде кафедраға профессор Қ.Өтениязов басшылық етти. Ҳәзирги 
ўакытта кафедра баслығы лаўазымында х.и.к., доцент К.Қ.Өтениязов ислеп келмекте.
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Илим-техниканың ҳақыйқый раўажланыўына ерисиў ушын 
сыртқы дүньяга есикти кең ашыў керек.

Ислам Каримов

менен 
жеңип

ҚАТО
шет ел

Кафедра хаққында мағлыўмат
Штатлар саны-17, кафедраға тийисли пәнлер-24, окытыўшылар саны-12, илим 

докторлары саны-1, илим кандидатлары саны-7, кафедрада таярланған оқыўлык, окыў 
колланбалар-25.

Химия илимлериниң докторы, профессор Қ.Өтениязов тәрепинен Европа жәмийетиниң 
[ҚТА8 бойынша 1997-2000-жыллар ушын 80 мын экю муғдарындағы каржы 
«Катализдеги ковалент байланысқан кислоталар» темасындағы шет ел гранты 
алынды.

2000-2004-жылларда  химия илимлеринин докторы, профессор Қ.Өтениязов 
хәм Япония мәмлекетиниң халық аралык ЛСА шөлкемлери тәрепинен берилген 

Я грантларыньщ тийкарғы орынлаўшысы сыпатында илимий жумысларға қатнасты.
1997-1999-жылларда органикалық химия кафедрасында «Дәрилик өсимликлердин қурам 

^бөлеклерин химиялық жол менен изертлеў, жеке бирикпелерди ажыратыў, химиялык 
структурасын ҳәм биологиялық активлигин аныкдаў» темасындағы илимий-изертлеў 

■ жумысы орынланды (шифр 14.4.4. илимий басшы-химия илимлериниң докторы, профессор 
К-Өтениязов, илимий хызметкер-химия илимлеринин кандидаты, доцент Б.Бектурсынов).

Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик Илим хәм техника баскармасы тәрепинен жәми 
311400 сум муғдарда жумыс есабынан дәрилик өсимликлердин (боян, жантақ, әдираспан) 
физиологиялық актив затлары (алкалоидлар, липидлер, углеводлар, май кислоталары) 
үйренилди.

1999-жылы 25-26-ноябрь күнлери «Химические и технологические проблемы 
і использования природныхресурсов Приаралья»атамасындареспубликалыкилимий-әмелий 

; ■ конференция өткерилди. 2004-жылы 22-23-апрель күнлери «Қарақалпакстанда химия 
тәлими, илими ҳәм технологиясыньщ заманагөй мәселелери» атамасында республикалық 
илимий-әмелий конференция өткерилди. 2008-жылдың 5-6-сентябрь күнлери 
«Физиологически активные соединения на основе растительных ресурсов и технология 
неорганических веществ» атамасындағы республикалық илимий-әмелий конференция 

: өткерилди. 2011-жылдын 16-17-март күнлери «Актуальные проблемы развития химической 
науки, технологии и образования в Республике Каракалпакстан» атамасындағы илимий 
конференция өткерилди.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 7 8 10 8
Илим докторлары - 1 1 2

И.інм канднаатлары саны

И.іим докторлары саны

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Химия илимлериниң кандидаты, доцент Бектурсынов Бекбаўлы 1947-жылы 
5-январьда Шымбай районында туўылған. 1968-жылы Карақалпак мәмлекетлик 
педагогикалық институтын тамамлаған. 1993-жылы «Синтез моно и диглицеридов 
и фосфатов на основе алифатических и нафтеновых кислот» деген темада 
кандидатлық диссертациясын жакдады. 120 дан аслам илимий макала хәм 
тезислери, 1 монография, 4 оқыў қолланба ҳәм 14 методикалық қолланбасы 
баспадан шыққан.
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мәмлекет қурып болмайды.

Ислам Каримов

Химия илимлериниң кандидаты Тәңирбергенов Базарбай 1943-жылы 12-мартта 
Кегейли районында туўылған. 1965-жылы Ташкент мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. 1982-жылы «Акваниобаты некоторых Зб-переходных металлов и 
серебра» темасында кандидатлык диссертациясын жаклады. 30 дан аслам илимий 
мақалалары хәм тезислери баспасөзде жәрияланған. Сондай-ак, 5 методикалык 
қолланбалары баспадан шықты.

Химия илимлериниң кандидаты, доцент Өтениязов Кәримбай Қуўанышбаевич 
1972-жылы 24-январьда Нөкис қаласында туўылған. 1994-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2000-жылы «Циклоартановые гликозиды 
из растения А8іга§а1из §1оЫсер8» деген темада кандидатлық диссертация жакдады. 
50 ден аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 1 монография, 1 оқыў қолланба хәм 
2 методикалық қолланбасы баспадан шықты.

Химия илимлериниң кандидаты, доцент Алланиязова Мапруза Кыдырбаевна 
1966-жылы 17-ноябрьде Кегейли районында туўылған. 1988-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1995-жылы «Синтез и взаимодействие 
с холинэстеразами производных алколоидов и различных аминоспиртов» деген 
темада кандидатлық диссертация жаклады. 35 тен аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери, 1 монография, 1 оқыў қолланба ҳәм 2 методикалық қолланбасы 
баспадан шықты.

Химия илимлеринин кандидаты, доцент Узақбергенова Замира Досназаровна 
1967-жылы 13-июльде Нөкис қаласында туўылған. 1989-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1995-жылы «Синтез и свойства координационных 
соединений кобальта(Ш) с 2-гидрокс-иминокарбоновыми кислотами» деген темада 
кандидатлық диссертация жакдады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 1 
монография, 1 оқыў қолланба ҳәм 2 методикалық қолланбасы баспадан шықгы.

Химия илимлериниң кандидаты, доцент Төрениязова Даметкен Айниязовна 
1962-жылы 15-февраль күни Кегейли районында туўылған. 1986-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1996-жылы «Синтез и антиаритмическая 
активность производных аминолупинина» деген темада кандидатлық диссертация 
жакдады. 40 тан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 1 монография, 2 оқыў 
қолланба ҳәм 4 методикалық қолланбасы баспадан шықты.

Биология илимлериниң кандидаты Косымбетов Парахат Генжемуратович 
1979-жылы 24-июньде Нөкис қаласында туўылған. 2000-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетликуниверситетин тамамлаған. 2006-жылы «Мембраноактивные свойства 
дитерпеноидов растений рода Ьа§осһі1и8» деген темада кандидатлық диссертация 
жақлады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери баспадан шықты.
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Жақсы болса, бийәдеплик ис қылмас, 
Жақсы болса, хызмет етер халықушын.

Бердақ

Химия илимлериниң кандидаты Пирниязов Аманбай Жолдасбаевич 1978-жылы 
7-мартта Нөкис қаласында туўылған. 2001-жылы Қаракалпак мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2005-жылы «Полифенолы некоторых таннидоносных 
растений и их биологическая активность» деген темада кандидатлык диссертация 
жакдады. 25 тен аслам илимий мақала хәм тезислери баспадан шықты.

/ Сондай-ақ, кафедрада Б.Хожаниязов ҳәм Б.Бекполатова ислеп атыр.
Физикалық ҳәм коллоидлық химия кафедрасы 

Кафедра тарийхы
Физикалық ҳәм коллоидлық химия кафедрасы 2009-жылы декабрь айында ашылды.
Кафедра 1991-жылы қайта дүзилди. Дәслеп 1991-1993-жыллары доцент К.Сапарниязов, 

Т 1993-1996-жыллары доцент М.Исмайлов басқарды. 1996-жылы бул кафедра органикалық 
емес химия кафедрасы менен биригип, оны профессор А.Жумабаев, ал кейин К.Ибрагимов 
басқарды.

2001-жылы  физикалық ҳәм коллоидлық химия кафедрасы болып кайта дүзилип, оны 
лоиент М.Жумамуратова басқарды.

2009-жылдыңянварьайынан баслап кафедраныхимияилимлерининдокторы Р.Тлегенов 
^ басқарып келмекте.

Кафедра усы дәўирге шекем бир неше маман химиклерди таярлап, ҳәзирги күнде олар 
республиканын хәр қыйлы илим хәм билим саласында хызмет етпекте.

Кафедра қаққында мағлыўмат
Кафедраға тийисли штатлар саны: профессор 1 штат бирлиги, доцентлер 6 штат хәм 

ассистент 2 штат бирлигине ийе.
Е.А.Дикусар, Н.Г.Козлов, В.И.Поткин, Р.Т.Тлегенов авторлығында «Синтоны 

.ванилинового ряда в органическом синтезе» (2010-жылы), «Азотсодержащие синтоны 
л ванилинового ряда в органическом синтезе» (2010-жылы), «Аминовые соли органических 

кислот» (2009-жылы), «Азометины ванилина и ванилалия» (2007-жылы) атамаларында 
2 монографиялар хәм А.Айтмамбетов, Р.Тилегенов, З.Ибрагимова, К.Хожамбергенов 

авторлығында «Гетероцикли бирикпелер химиясы» атамасындағы окыўлық баспадан 
шыкты.

Шет ел оқыў хәм илимий орынлары илимпазлары менен байланыс
1) Физика-органикалык химия институты Беларусь илимлери академиясы, профессор 

Н.Г.Козлов.
2) Казан мәмлекетлик медициналык университети, профессор Л.Е.Никитина.

Ф 3) А.Е.Арбузов атындағы органикалық хәм физикалык химия институты, профессор 
В.Ф.Миронов.

Ў 4) 2011 -жылыхимия илимлериниңдокторы Р.Т.Тилегенов Қытай илимлер академиясында
болып, тәжирийбе алмасып қайтты.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраиын илимий дәрежелилиги
Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары - 1 1 -
Илим докторлары - - - 1
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Ай-ҳай, жерим,
Ай-ҳай, ана топырагым, 

Аналыҳ сениң ийисиң 
Аңқып тур маган, аңқып тур.

Т.Мэтмуратов

Кафедрада инновациялық «Табийий лойқали, чиқинди сувларни флокулянт ердамида 
тозалаш услуби» темасында мәмлекетлик каржы есабынан тема орынланды. Жумыстын 
қаржы көлеми үш жылға 8 000 000 сум болып, онын илимий басшысы, доцент 
М.Жумамуратова болды (2007-2010-жж.).

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Химия илимлеринин докторы, доцент Тилегенов Рустем Төлегенович 1962-жылы 
4-июльде Кегейли районында туўылған. 1984-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1988-1991-жыллары Биоорганикалық химия 
институтында аспирантурада болып, «Синтез и антихолинэстеразная активность 
новыхпроизводныхалкалоидалупинина»темасындакандидатлықдиссертациясын, 
2008-жылы «Синтез, строение и свойства некоторых производных лупинина, 
анабазина, цитизина и азотсодержащих гетероциклов» темасында докторлық 
диссертациясын корғады. 3 авторлык гүўалық, 3 Өзбекстан Республикасы патенти, 
6 монография, 8 окыў-методикалык колланба, 150 ден аслам илимий мақала хәм 
тезислери баспадан шыққан. 2009-жылдан баслап физикалык ҳәм коллоидлық 
химия кафедрасынын баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Химия илимлериниң кандидаты, доцент Алламбергенов Бекберген 1966-жылы 
15-февраль күни Шымбай районында туўылған. 1988-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1993-1996-жыллары ӨзМУ аналитикалық химия 
кафедрасында аспирантурада болып, «Амперометрическое титрование палладия (II) 
раствором 2,4,6-триметилпиримидина и создание электрохимического сенсора» 
темасында кандидатлык диссертациясын қорғап шыкты. 3 оқыў методикалық 
қолланба, 40 тан аслам илимий макала хәм тезислери баспадан шыккан. 2009-жылдан 
баслап физикалык ҳәм коллоидлык химия кафедрасынын доценти лаўазымында 
ислеп атыр.
Химия илимлеринин кандидаты, доиент Жарекеев Бердияр 1946-жылы 
25 - февральда Тахтакөпир районында туўылған. 1968-жылы Ташкент мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1971-1974-жыллары ӨзРИА өсимлик затлары химиясы 
институтында аспирантурада болып, «Пеганум гармала өсимлигин үйрениў» 
темасында кандидатлык диссертациясын корғап шыкты. 5 окыў методикалық 
колланба, 40 тан аслам илимий мақала хәм тезислери баспадан шыккан. 2010-жылдан 
баслап физикалык хәм коллоидлык химия кафедрасының доценти.

Химия илимлериниң кандидаты, доцент Шарипова Айшагүл Ибраймовна 1965-жылы 
9-майда Шымбай районында туўылған. 1987-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2001-жылы «Полиэлектролиты на основе малеиновой 
кислоты и акриламида, их структурообразубщее и стабилизирующее действие на 
почвенные дисперсии Каракалпакстана» темасында кандидатлык диссертациясын 
жаклады. 27 илимий макала хәм тезислери баспадан шыккан. 2010-жылдың 
сентябрь айынан кафедранын доценти лаўазымында ислеп атыр.

Химия илимлеринин кандидаты, доцент Жумамуратова Мапруза 1960-жылы 
8-октябрьде Мойнак районында туўылған. 1982-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. «Влияние ионов карбоксиламиносодержащих 
полиэлектролитовнаколлоидныхсвойств»темасындакандидатлыкдиссертациясын 
жаклады. 4 методикалық қолланба, 32 илимий макала хәм тезислери баспадан 
шыққан. 2009-жылдың сентябрь айынан ҳәзирги күнге шекем физикалық ҳәм 
коллоидлық химия кафедрасының доценти.

Сондай-ак, кафедрада ассистент-окытыўшыдардан А.Судтанов, Р.Қәлимбетова жумыс 
ислеп атыр.
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Илим ҳзм билимлендириўге қызыгыўшылыгы 
төмен миллеттиң келешеги де болмайды.

Ислам Каримов

Факультет 1943-жылы оқытыўшылар институтыньщ курамында тәбияттаныў- 
география бөлими болып дүзилди, кейин 1948-жылы факультетке айландырылды. 1976-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетиниң ашылыўы менен бул факультет химия-биология 
факультети болып қайта дүзилди. 1997-1998-оқыў жылынан баслап тәбияттаныў 
факультети деп аталады.

Факультеттиң биринши деканы А.Булешев болды. 1960-1965-жыллар аралығында 
факультетке профессор С.Ережепов, 1967-1968-жыллары А.Тилеўбергенов, 
1968-1986-жыллары доцент Қ.Айтбаев, 1986-1987-жыллары профессор Қ.Өтениязов, 
1988-1994-жылларыпрофессор Б.Алламуратов, 1994-2001-жылларыдоцентП.Халмуратов, 
2001-2005-жыллары доцент Г.Ходжаева, 2005-2006-жыллары доцент Р.Тилегенов,
2006-2007-жыллары  доцент М.Айымбетов, 2007-2008-жыллары доцент А.Өтениязов 
басшылық етти. 2008-жылдан баслап факультетке доцент Б.Гаипов басшылық етпекте.

Факультет курамында биология ҳәм 
аўыл хожалық тийкарлары, география, 
экология ҳәм физиология кафедралары 
шөлкемлестирилген.

Факультет кафедраларында биология, 
экология ҳәм тәбиятты қорғаў, 
география, жер дүзиў ҳәм жер кадастры, 
экологиялық сервис, биогеохимия ЖЛ 
ҳәм топыракдарды эрозиядан қорғаў, ; 
агрохимия ҳәм агротопырақтаныў тәлим 
бағдарлары бойынша бакалавр қәнигелер 
таярланбақта.

Ҳәзирги күнде факультетте жас 
қәнигелерди таярлаўда белгили алымлар академик Б.Мәмбетназаров, А.Бахиев, профессор 
ҳәм илим докторларынан А.Матчанов, Р.Тилеуов, Р.Баллиева, С.Мәмбетуллаева, 
М.Ибрагимовлар билим бермекте.

Министрликтиң 1998-жыл 10-июль 185-санлы буйрығы менен тастыйықланған 
«Зийрек студентлерди излеў ҳәм оларды мақсетли таярлаў» ҳаққындағы Нызам 
Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги қағыйдаларына 
муўапық инталы студентлер анықланып арнаўлы бағдарлама бойынша жеке тәртипте 
оқытылмақта. Зийрек студентлерге илимий басшы етип тәжирийбели профессор- 'А 
оқытыўшылар бекитилди. 2009-2010-окыў жылында 4Б-курс география бағдарының 
студенти Б.Хайруллаев Қаршы қаласында Өзбекстан Республикасы көлеминде 
өткерилген республикалық пән олимпиадасында 2-орынды, 2010-2011-оқыў жылында 
зийрек студентлерден 4Б-курс экология қәнигелигиниң студенти Ш.Худайбергенова Д| 
Экология пәни бойынша өткерилген олимпиадада 1-орынды, 2Б-курс биология студенти 
Б.Өтемуратов Биология пәни бойынша Өзбекстан Республикасы көлеминде өткерилген 
олимпиадада 3-орынды ийеледи.

Факультетте Ботаника музейи бар болып, онда 5 мьщнан артық өсимлик гербарийлери, 
100 ге шамалас гүллер өсирилмекте. Буннан басқа да Зоология музейи шөлкемлестирилген 
болып, бунда 150денартыкҳайўанларҳәмкуслардьщ кеплери, мьщнан артық препаратлар 
бар. Олардан лекция хәм әмелий сабақлар ўақтында пайдаланылады.

Факультетте жаңа педагогикалық технологияларды оқыў процесине енгизиў бойынша 
бир қатар нәтийжели жумыслар алып барылмақга. Факультетте 34 компьютер болып, 
интернеттармакдарынажалғанған. Буннан тысқары 3 орайшөлкемлестирилген: География 
кафедрасы қасында ГИС орайы, Экология хәм физиология кафедрасы қасында ТЕМПУС 
экологиялық орайы ҳәм Биология кафедрасында ОТИЗ клубы.
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Тәбият өзин-өзи емлеўши адамга усайды.

Аристотель

0ТИ8 клубы ағзаларынан 3-4-курс студентлери Ташкент, Сурхандәрья ҳәм басқа да 
қорыкҳаналарда сапарда болып, илим изертлеў жумысларын алып бармақта. Студентлер 
әмелияты факультеттиң оқыў тәжирийбе базаларында ҳәм Өзбекстан Республикасы
ўәлаятлары бойлап өткериледи.

Бүгинги күнде факультетте билим ҳәм тәрбия бсриў менен бир қатарда кен көлемдсги 
илимий жумыслар алып барылмакта: 2007-2011-жыллар ушын «Қубла Арал бойы 
экологиял ы қжағдай ы нда Қарақалпакстан Рсспубл и касындааўылл ы корынлардынтуракл ы 
раўажланыўынын регионаллық стратегиясын ислсп шығыў» (илимий басшы профсссор 
К.Убайдуллаев, Е.К.Умаров, доцснт Г.Хожаева) деген темада ҳәм «Өзбекстаннын арқа- 
батыс аймагындагы экосистемалардың нызамлыкларын үйрениў» (илимий басшы доцент 
П.Р.Реймов, К.Алланазаров, С.Абдирсймов, Н.Мамутов) дсген темада 9 138 000 сумлык 
фундаменталь илимий-изертлеў жумыслары, 2009-2011-жыллар ушын «Суў жетиспеўшилик 
жағдайында Қарақалпакстан аймағында 
аўыл хожалығын раўажландырыўды 
жетилистириў» (илимий басшы доцент 
Б.Жиенбаев, академик Б.Мәмбетназаров, 
доцент Б.Гаипов.) деген темада 30 млн. 
сумлық илимий жумыслар алып 
барылмақта.

Ғәресизлик жылларында факультет 
Скөлеминде ҳәр жылы «Тәбийий 

ресурслардан ақылға муўапык 
пайдаланыў» атамасында республика 
көлемиңде илимий-теориялык конференция, 
Халықаралық тәбиятты қорғаў күнине
арналған, Жер күнине арналған илимий семинарлар үзликсиз өткерилмекте. Буннан 
тысқары 2 халықаралық илимий-теориялық конференция, Өзбекстан географлар 
жәмийетиниң VIII съезди, 18 республикалық илимий-әмелий конференция ҳәм белгили 

ўФ алымлардыц юбилейлерине, экологиялық сәнелерге бағышланған илимий-әмелий 
: семинарлар өткерилди.

Факультет профессор-оқытыўшылары алып барған илим-изертлеў жумыслары 
нәтийжесинде соңғы бес жылда 7 оқыўлық, 32 оқыў қолланба, 40 тан аслам методикалық 

: қолланбалар, республикада 100 ден артық, шет еллерде 60 тан аслам мақала ҳәм тезислер 
7 баспадан шықты.

Ғәрезсизлик жылларында факультет профессор-оқытыўшыларынан он алты илим 
;; кандидаты, еки илим докторы илимий дәрежесин алыўға миясар болды.

Факультетте ҳәзирги ўақытта Биология, Экология ҳәм физиология, География 
ўй1 кафедраларында 2 академик, 5 илим докторы, 43 илим кандидаты ҳәм ассистент 

оқытыўшылар жумыс ислеп атыр. Факультетте 2010-2011-оқыў жылында 787 студент 
■ билим алмақта.

Экология ҳәм физиология кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Ж Карақалпақ мәмлекетлик университетиниң Зоология кафедрасынын қурамынан 
, 1990-жылы Экология ҳәм тәбиятты қорғаў, 1992-жылы Анатомия ҳәм физиология 

кафедрасы бөлинип шықты.
Анатомия ҳәм физиология кафедрасы шөлкемлестирилген күннен баслап, оны 

2000-жылға шекем биология илимлериниң докторы, профессор М.А.Әжибеков басқарды.
Кафедраға 2000-жылдың сентябрь айынан 2001-жылға шекем биология илимлериниң
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Жэҳән цивилизациясына байланыслы болган ец заманагөй илимлерди 
ийелемей турып, мәмлекет раўажланыўын тәмийинлеў қыйын.

Ислам Каримов

докторы, профессор А.Т.Матчанов басшылық етти. Ал 2001-2005-жыллар аралығында 
кафедраға доцент А.Қ.Өтениязов басшылық етти.

1991-жылы Экология ҳәм тәбиятты қорғаў кафедрасы ашылып, оны 2000-жылға 
шекем биология илимлеринин кандидаты, доцент М.Қарабеков 
басқарды. Ал, 2000-2007-жыллар аралығында кафедраға 
биология илимлериниң кандидаты, доцент
А.Сапаров басшылық етти.

2005-жылы Ботаника, зоология, адам 
ҳәм ҳайўанлар физиологиясы кафедралары 
бириктирилип Биология кафедрасы болып қайта 
дүзилди. Жаңадан дүзилген бул кафедраға 
б.и.д., профессор А.Т.Матчанов басшылық 
етти.

2007-жылдын  февраль айынан баслап Адам 
ҳәм хайўанлар физиологиясы кафедрасы, 
Экология ҳәм тәбиятты корғаў кафедраларына 
тийисли пәнлер тийкарында Экология ҳәм физиология кафедрасы болып қайта 
шөлкемлестирилди хәм кафедраға биология илимлериниц докторы, профессор 
А.Т.Матчанов басшылык етти.

а

2010-ЖЫЛДЫҢ март айынан баслап 
Экология хәм физиология кафедрасына доцент 
А.Т.Есимбетов басшылық етип келмекте.

Хәзирги ўакытта Экология ҳәм физиология 
кафедрасында 3 илим докторы, 8 илим кандидаты, 
10 ассистент-окытыўшы ислеп атыр.

Бүгинги күнде экология ҳәм физиология 
кафедрасында илимий кадрларды таярлаўға 
айрыкша кеўил бөлинбекте. Атап айтканда, 2008- 
жылы май айында доцент С.М.Мәмбетуллаева 
«Количественная оценка экологических 
факторов, формирующих экстремальность 
средобитания живых организмов в Южном Приаралье» темасында докторлык 
диссертациясын жаклады.

2008-жыды  октябрь айында кафедра ассистенти Э.М.Маторазова «Характеристика 
антропометрических показателей, системы крови и кровообращения у детей в условиях 
Южного Приаралья» темасындағы кандидатлық диссертациясын жақлады.

2010-жылы июнь айында кафедра ассистенти Я.И.Аметов «Структура и 
функционирование фауны гнездящихся птиц аграрного ландшафта Каракалпакстана» 
темасындағы кандидатлык диссертациясын жақлады. Кафедра ассистентлери 
М.Матмуратов, А.Кыдырбаева, Д.Базарбаева кандидатлық диссертацияларын жакдаў ў 
алдында тур.

Кафедра ҳаккында мағлыўмат
Ҳәзирги ўақытта Экология хәм физиология кафедрасында 32 штат бирлиги болып, 

кафедраға тийисли 61 атамадағы пәнлер окытылып киятыр. Кафедрада тийкарғы штатта 
24 профессор-оқытыўшы, ал қосымша штатта 10 профессор-оқытыўшы жумыс ислемекте. 
Ҳәзирги ўакытта кафедрада 4 илим докторы, 9 илим кандидаты жумыс алып бармақта.

Кафедрада 4 оқыўлық, 8 оқыў қолланба, 23 оқыў-методикалық колланба таярланды. ? 
Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен бир неше жыллардан берли «Физиолого- 
биохимическое исследование адаптации человека и животных к экологическим условиям 
■■мнпмпнмиввнанннмнвмшнжнмммнпанншнммнижпннйНМШМрфкЖ < 
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Базыда бир гана илимий ашылыўдын өзи мәмлекетти 
пүткил дүньяга белгили етиўи мүмкин.

Ислам Каримов

Южного Приаралья» атамасындағы илим-изертлеў жумыслары даўам етпекте.
Кафедрада төмендеги грант темалар бойынша илимий жумыслар алып барылмақта:
1. Түслик Арал бойы экологиялық шараятында жерлерди есапқа алыў ҳәм баҳалаў 

ушын жер кадастры ҳәм техникалық шешимлерди илимий тийкарларын жетилистириў. 
Жойбар басшысы - а.х.и.д., профессор Б.Мәмбетназаров.

2. Суў тамтарыслығы шараятында Қарақалпақстан аймағында аўылхожалығын 
раўажландырыўды жетистириў. Жойбардың илимий басшысы - б.и.к, доц. Б.Жиенбаев.

3. Өзбекстанның арқа-батыс аймағындағы пост-дельталық экосистемалар 
нызамлылығын үйрениў. Жойбардың илимий басшысы - б.и.к., доц. Н.Мамутов.

Қосымша ӨзР ИА ҚҚ бөлими Биоэкология институты менен биргеликте «Разработка 
методов экологического нормирования антропогенных воздействий на биоразнообразие 
фауны млекопитающих в низовьях Амударьи и сохранение генофонда» атамасындағы
2009-201 1-жылларға мөлшерленген ГКНТП әмелий жойбары б.и.д. С.М.Мәмбетуллаева 
басшылығында алып барылмақта.

Ғәрезсизлик жылларында кафедра тәрепинен халықаралық көлеминде 2 илимий- 
теориялық конференция, 18 республикалық илимий-әмелий конференциялар ҳәм 
ҳәр қыйлы белгили экологиялық сәнелерге бағышланған илимий-әмелий семинарлар 
өткерилди.

Кафедрада ҳәзирги дәўирде 4 шет ел мәмлекетинин жоқары оқыў орынлары ҳәм 
илимий орайлары менен өз-ара бирге ислесиў шәртнамалары тийкарында илимий 
байланыслар алып барылмақта:

М.В.Ломоносов атындағы Москва мәмлекетлик университети;
Россия ИА И.П.Павлов атындағы физиология институты;
Санкт-Петербург мәмлекетлик университети;
Т.Г.Шевченко атындағы Киев Миллий университети;

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедранық илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежеси 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006 -2011
Илим кандидатлары 4 4 5 7
Илим докторлары 1 2 2 3

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Биология илимлериниц докторы, профессор Матчанов Азат Таубалдиевич 1952-жылы 
30-июньде Хожели районында туўылған. 1977-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1984-жылы «Влияние продольного растяжения на 
кровоснабжение икроножной мышцы» деген темада кандидатлык диссертация, 
1996-жылы «Функциональные и структурные детерминанты реактивности сосудов 
скелетных мышц» деген темада докторлық диссертация жумысын жакдады. 
150ден аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери баспадан шыққан. Сондай-ақ, 
2 оқыўлық, 10 оқыў қолланба хәм 15 тен аслам оқыў-методикалық қолланбалары 
баспадан шыкды. 2005-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университети 
ректоры ҳәм кафедра профессоры лаўазымларында ислеп келмекте.
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Илимий исти ҳеш қашан буйрық, тапсырма ҳәм көрсетпелер менен орынлап болмайды. 
Улыўма илим-техниканы ҳеш қашан қәлипке салып болмайды. Оныц өзине тән 

раўажланыў нызамлықлары бар, биз буны әлбетте инабатқа алыўымыз керек.

Ислам Каримов

Аўыл хожалығы илимлериниң докторы Мәмбетназаров Бийсенбай Сатназарович ' 
1945-жылы 25-мартта Шымбай районында туўылған. 1970-жылы Ташкент аўыл 7 
хожалық институтын тамамлаған. 1978-жылы «Режим орошения люцерны на ] 
лугово-аллювиальных почвах ККАССР» темасыңда кандидатлык, 1991-жылы I 
«Гидромодульные районирование и режим орошения культур хлопкового 
севооборота ККАССР» деген темада докторлық диссертациясын жакдады. 150 ден | 
асламилимий мақалаҳәмтезислери, 1 оқыў колланба, ҳәм 10 оқыў-методикалық уЯ 
қолланбасы баспадан шықты. Ҳәзирги ўақытта кафедра профессоры лаўазымында 
ислеп келмекте.

Биология илимлеринин докторы, профессор Мәмбетуллаева Светлана 
Мырзамуратовна 1962-жылы 4-сентябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1985-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1994-жылы «Анализ динамики 
численности промысловых популяций ондатры» деген темада кандидатлық, 
2008-жылы «Количественная оценка экологических факторов, формирующих 
экстремальность среды обитания живых организмов в Южном Приаралье» деген 
темада докторлық диссертациясын жакдады. 100 ден аслам илимий мақалалары 
ҳәм тезислери баспадан шыкқан. Сондай-ақ, 1 оқыў қолланба ҳәм 3 оқыў- 1
методикалық қолланбасы баспадан шықты. Ҳәзирги ўақытта кафедра профессоры ;
лаўазымында ислеп келмекте.
Биология илимлериниц кандидаты, доцент Жийенбаев Бийсенбай Жийенбаевич 
1953-жылы 24-декабрьде Қанлыкөл районында туўылған. 1980-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1987-жылы «Энергетический обмен 
у крупного рогатого скота в аридных условиях Каракалпакии» деген темада 
кандидатлық диссертация жакдады. 100 ден аслам илимий мақалалар ҳәм 
тезислери, 2 окыў қолланба, 10 оқыў-методикалық колланбасы баспадан шыкты. 
Ҳәзирги ўақытта кафедра доценти лаўазымында ислеп келмекте.

Биология илимлериниң кандидаты, доцент Мамутов Нызаматдин ЖИ 
Караматдинович 1951-жылы 27-февраль күни Кегейли районында туўылған. 
1974-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалык институтын тамамлаған. ;
1991 -жылы «Трансформация луговой растительности дельты Амударьи в условиях . ҳЛ 
аридизации» темасында кандидатлық диссертация жакдады. 80 нен аслам илимий || 
макала ҳәм тезислери, 2 окыў колланба ҳәм 10 нан аслам оқыў-методикалық _ 
қолланбасы баспадан шықты. Ҳәзирги ўақытта кафедра доценти лаўазымында 
ислеп келмекте.

Биология илимлериниц кандидаты, доцент Өтениязов Аманбай Қуўанышбаевич 
1969-жылы 15-июльде Нөкис қаласында туўылған. 1994-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2000-жылы «Сравнительная 
характеристика изменений реактивности сосудов у нормотензивных и спонтанно- 
гепертензивных крыс под влиянием экологических факторов Южного Приаралья» 
деген темада кандидатлық диссертация жакдады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери, 2 оқыў қолланба, 7 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 
Ҳәзирги ўакытта Экология ҳәм физиология кафедрасы доценти лаўазымында 
ислеп келмекте.
Биология илимлериниц кандидаты, доцент Есимбетов Әдилбай Тилепович 
1978-жылы25-майдаКегейлирайонындатуўылған.2001-жылыҚарақалпақмәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2007-жылы «Изучение действия биологических 
активных соединений на Са2+-зависимые процессы в глалкомышечных клетках» 
деген темада кандидатлықдиссертапия жаклады. 50 ден аслам илимий мақала хәм 
тезислери, 3 окыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. Ҳәзирги ўақытта 
Экология ҳәм физиология кафедрасы баслығы лаўазымында ислеп келмекте.
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Ҳәр бир истиң басланыўы сол истиң 
ярымы дерлик орынланганы менен барабар.

Аристотелъ

Биология илимлериниң кандидаты, доцент Маторазова Элмира Матниязовна 
1975-жылы 9-февраль күни Нөкис қаласында туўылған. 1997-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2008 -жылы «Особенности системы 
кровообращения у детей в экологических условиях Южного Приаралья» деген 
темада кандидатлық диссертация жақлады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери, 3 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. Ҳәзирги ўақытта 
Экология хәм физиология кафедрасы доценти лаўазымында ислеп келмекте.

Биология илимлеринин кандидаты Аметов Якуб Идрисович 1978-жылы 7-февраль 
күни Нөкис каласындатуўылған. 2001 -жыл Қаракалпақмәмлекетликуниверситетин 
тамамлаған. 2010-жылы «Структура и функционирование фауны гнездящихся птиц 
аграрного ландшафта Каракалпакстана» деген темада кандидатлық диссертация 
жакдады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери баспадан шыққан. Ҳәзирги 
ўақытта Экология хәм физиология кафедрасы ассистенти лаўазымында ислеп 
келмекте.

Сондай-ақ, кафедрада М.Матмуратов, А.Қыдырбаева, Қ.Алламуратов, Г.Бегжанова, 
Н.Өтемуратов, М.Алламуратов, А.Аташов, А.Алимбетов, Қ.Төреева, Д.Бекмуратова, 
Г.Икметуллаева, А.Әбдирова, Р.Ерназарова ҳәм Р.Рзаев ислеп атыр.

Биология ҳәм аўыл хожалығы тийкарлары кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Биология кафедрасы Кдрақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтынын, тәбият-таныў 
факультети курамында 1946-жылдан баслап 
Ботаника ҳәм зоология кафедрасы болып 
ашылды. Кафедраны белгили илимпаз 
биология илимлеринин докторы С.Османов 
баскарды, ал 1956-1961-жыллары кафедраға 
биология илимлериниң кандидаты
В.В.Седов басшылық етти. 1961-жылы 
кафедра Ботаника ҳәм аўыл хожалығы 
өндириси тийкарлары кафедрасы ҳәм 
Зоология кафедрасы болып екиге 
бөлинди.

Ботаника ҳәм аўыл хожалығы
өндириси тийкарлары кафедрасына 1961-1968-жыллары доцент О.Дошимов басшылық 
етти. Ал 1968-жылдан баслап кафедра Ботаника кафедрасы болып қайта дүзилди. Сол 
ўақыттан баслап 1993-жылға шекем кафедраны Қарақалпакстанға мийнети сиңген илим 
ғайраткери, профессор С.Ережепов басқарды. Бул кафедрада академик Ч.А.Абдиров, 
б.и.д. Л.Г.Константинова, доцентлер О.Дошимов, Қ.Айтбаев, К.Абипов, Б.Шаниязов, 
П.Халмуратов, Г.Сабиров, А.Сайтова ҳәм М.Балтабаев иследи. 1993-1994-жыллары 
кафедраны доцент П.Халмуратов, 1994-2000-жыллары доцент К.Абипов басқарды. 
1999-жылы ботаника қәнигелиги бойынша магистратура ашылды. 2000-2005-жыллары 
кафедраға доцент Г.Сабиров басшылық етти.

1961-жылдан баслап Зоология кафедрасы шөлкемлестирилди.
1961-1962-жыллары кафедраны доцент С.О.Османов басқарды. Кафедрада 

Қарақалпақстанға мийнети сицген илим ғайраткери Х.Ибайдуллаев, Ә.Мәмбетжумаев, 
Е.Қощанов, П.Ержанова, Б.Алламуратов ҳәм М.Әжибеков табыслы мийнет етти.

1974-1983-жыллары Зоология кафедрасына доцент П.Х.Ержанова басшылық етги.
1983-1996-жыллары б.и.д., профессор Р.Тлеуов кафедраға басшылық етти. 1993-жылы 

кафедрада 03.00.08-3оология қәнигелиги бойынша аспирантураньщ күндизги бөлими 
ашылды ҳәм кафедра оқытыўшылары Г.Төремуратова, А.Қурбанова усы жылы жаңадан 
ашылған аспирантураға оқыўға түсти.

Зоология кафедрасының қурамынан 1990-жылы Экология ҳәм қоршаған орталықты
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Мийнет пенен жер көгерер, |
Илим менен ер көгерер. ,*
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қорғаў, 1991-жылы Адам ҳәм ҳайўанлар физиологиясы кафедрасы бөлинип шыкты.
1996-2005-жыллары кафедраға доцент А.Баймуратов басшылық етти. 1999-жылыФП 

Зоология қәнигелиги бойынша магистратура ашылды.
2005-жылы Ботаника, Зоология, Адам ҳәм ҳайўанлар физиологиясы кафедралары 

бириктирилип Биология кафедрасы болып қайта дүзилди. Жаңадан дүзилген биология 
кафедрасын б.и.д., профессор А.Т.Матчанов басқарды.

2007-жылдың февраль айынан баслап бурынғы Ботаника ҳәм зоология кафедрасына 
тийисли пәнлер тийкарында 
биология кафедрасы қайта 
шөлкемлестирилди ҳәм кафедраға 
доцент А.Сапаров басшылық етти.
2010-жылы  март айынан баслап 
Биология кафедрасы баслығы 
болып б.и.к., доцент М.Жуманов 
сайланды, 2011-жылдьщ март 
айынан баслап кафедра Биология 
хәм аўыл хожалығы тийкарлары 
кафедрасы деп аталды.

Ҳәзирги ўақытта кафедрада 
Қарақалпақстан Республикасы 
Тәбиятты қорғаў бойынша 
мәмлекетлик комитети менен 
биргеликте «Изучение состояния 
биоценоза увлажненных земель, 
агроландшафтов Каракалпакстана в связи с разрушением формированной экосистемы 
Приаралья»темасындахожалықшәртнамасы, «КублаАралбойларыэкологиялықэкстримал 
шараятында төменги Әмиўдәрья тоғай өсимликлерин биологиялык корғаў» темасында 
мәмлекетлик қаржы есабынан 2010-2012-жыллары орынлаў жобаластырылмақта.

Бүгинги күнде кафедрада 2 илим докторы (Р.Тлеуов хәм М.Ибрагимов), 9 доцентж| 
‘Б.Гаипов, Г.Сабиров, Г.Төремуратова, Р.Қощанова, А.Қурбанова, А.Сайтова,
С.Сейтназаров, Л.Бахиева, М.Жуманов), 1 үлкен оқытыўшы (Д.Кощанов), 6 ассистент 
К.Кайыпов, Ҳ.Турсынбаев, З.Бегжанова, Г.Таўмуратова, Ғ.Матурасулов, М.Бегжанов) 

жумыс ислейди.
Кафедра ағзаларынан Р.Ешмуратов, Г.Серскеева Ботаника илимий ислеп шығарыў 

орайында, ал Г.Абдиниязова болса ӨзР ИА КК бөлими Биоэкология институтына 
ботаника кәнигелиги бойынша аспирантуранын күндизги бөлимине окыўға түсти.

Биология кафедрасын питкериўшилердин ишинде республикаға белгили, пидайы 
нсанлар өсип жетилисти. Олардын ишинде Каракалпакстанға мийнсти сингсн илим 

ғзираткери, биология илимлсринин докторлары Р.Тлеўов, Р.Рсймов, Б.Алламуратов, 
Әжибеков, Б.Сарыбаев, Б.Шерибаев, А.Матчанов, Өзбекстан Илимлер Академиясынын 

•^-.ракалпақстан бөлиминиң биоэкология институтынын директоры, академик А.Бахиев, 
-?ыл хожалык илимлеринин докторы, профессор М.Ибрагимов, Өзбекстан Илимлер 
- • ..демиясынын Каракалпакстан бөлими Ботаника бағы директоры, биология илимлеринин 
'-щдидаты Т.Өтеновты атап өтсек болады.

Кафедра хаққында мағлыўмат
Хәзирги ўакьпта кафсдрада 25 штат болып, 18 профессор-окытыўшы, соннан 2 илим 

. - торы. 9 илим кандидаты жумыс ислемекте. Биология ҳәм аўыл хожалык тийкарлары 
, ; елрасынын профессор-окытыўшылары тәрепинсн төмендеги окыў хәм окыў-
•эдлкалыкколланбалартаярланды. Г.Сабировтәрспинен 1993-жылы «Өсимликлердиң

. режимлерин үйрениў усыллары», 1994-жылы «Өсимликлердеги жапырак;
.’ сзларынын хәрскети ҳәм олардын суўды ретлеўи», П.Халмуратов, К.Абипов,

А. Гц. -ова тәрепинен 2000-жылы «Ботаника», К.Абипов, П.Халмуратов, А.Сайтова 
■-эелинен 2002-жылы «Өсимликлер систематикасынан әмелий жумыслар», Г.Сабиров

• -: - -ен 2002, 2009-жыллары «Өсимликлер физиологиясы», Б.Гаипов тәрепинен 2002- 
Топырактың курамы ҳәм қәсийетлери», Г.Сабиров, К.Өтениязов, Г.Ходжаева 
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Илимге, дөретиўшиликке, жаратыўшылыққа 
умтылыў — бул жоқары дәрежедеги умтылыў болып есапланады.

Ислам Каримов

тәрепинен 2003-жылы «Тамыры терен шынар еди», Г.Сабиров, З.Шаниязовалар тәрепинен 
2004-жылы «Өсимликлердиң суў режимлерин үйрениў усыллары», М.Қарабеков, 
А.Сапаров, М.Аметов, Д.Қощановлар тәрепинен 2004-жылы «Омырткалы хайўанлардын 
биотопларға бөлиниў айрыкшалыкдарын үйрениў», Г.Төремуратова, М.Абдреймовалар 
тәрепинен 2004-жылы «Омырткасызлар зоологиясынан дала әмелияты», А.Бахиев, 
М.Ибрагимов, П.Халмуратов, А.Сайтовалар тәрепинен «Өсимликлер экологиясы», 
Р.Тлеуов, Б.Алламуратов, Д.Қощанов, А.Сапаров, С.Сейтназаров тәрепинен 2005-жылы 
«Омыртқалылар зоологиясы», И.Мирабдуллаев, Г.Төремуратовалартәрепинен 2005-жылы 
«Краткий определител циклопов Каракалпакстана», А.Бахиев, П.Реймов, Н.Өтеўлиев, 
А.Сапаров, Н.Мамутов, С.Абдреймов, А.Қурбановалар тәрепинен «Индикациялык 
геоботаника», Б.Гаипов тәрепинен 2005-жылы «Минералларды аныклаў», Г.Сабиров, 
Л.Бахиева тәрепинен 2006-жылы «Улыўма микробиология тийкарлары», Р.Тлеуов, 
Д.Қощанов тәрепинен 2007-жылы «Ихтиологиядан лабороторияжумыслары», Ф.Өтенова, 
Ж.Сапарбаев, Д.Қощанов тәрепинен 2007-жылы «Экология пәнинен лабораториялық 
жумыслар», Ф.Өтенова, Д.Қощановтәрепинен2007-жылы«Хәзирги заман тәбийий пәнлер 
концепциясы», М.Тагаев, Д.Қощанов тәрепинен 2007-жылы «Ҳәзирги заман тәбийий 
пәнлер концепциясы», З.Бекбергенова, Г.Асенов, М.Жуманов, Р.Тлеуов, Д.Қощанов, 
А.Өтениязов тәрепинен 2008-жылы «Қарақалпақстаннын ҳайўанатлар дүньясы», 
А.Бахиев, А.Матчанов, Б.Гаипов, С.Абдреймов, Л.Бахиева тәрепинен 2008-жылы 
«Биогеоценология», М.Жуманов тәрепинен 2008-жылы «Важнейшие орнитологический 
территории Узбекистана», Р.Қощанова, А.Матчанов, А.Сайтова, Д.Қощанов тәрепинен 
қарақалпак ҳәм рус тиллеринде 2009-жылы «Цитология пәнинен әмелий жумысларға 
қолланба», З.Бекбергенова, М.Жуманов, Д.Қощанов, ҳәм т.б. тәрепинен 2009-жылы 
«Қарақалпакстанньщ зоолог алымлары», Ғ.Асенов, Р.Тлеуов, М.Жуманов, Д.Қощанов, 
ҳәм т.б. тәрепинен 2009-жылы «Қаракалпақстанда зоология илиминин өтмиши, бүгини 
ҳәм келешеги», Г.Төремуратова, А.Матчанов, Б.Жиенбаев тәрепинен қарақалпақ ҳәм 
рус тиллеринде 2009-жылы «Педагогикалық практиканы оқытыў бойынша методикалық 
қолланба», А.Бахиев, С.Абдреймов, Л.Бахиева тәрепинен 2010-жылы «Биосфера хәм 
ҳәзирги заман экологиялық машқалалары», О.Темирбеков, Г.Сабиров тәрепинен 2009-жылы 
«Өсимликлерде суў алмасыўдын тийкарғы көрсеткишлери», М.Жуманов хәм т.б. 
тәрепинен 2010-жылы «Исследования по ключевым орнитологическим территориям 
в Средней Азии и Казакстане» сыяклы оқыў хәм оқыў-методикалык қолланбалар, 
монографиялар баспадан шығарылды.

Биология ҳәм аўыл хожалық тийкарлары кафедрасының профессор-оқытыўшылары 
ғәрезсизлик жылларында үлкен жетискенликлерге еристи. Солардан 6 оқытыўшы 
ғәрезсизлик жыллары ишинде илим кандидаты дәрежесине еристи (А.Сайтова, 
Г.Төремуратова, А.Қурбанова, С.Сейтназаров, Л.Бахиева, М.Жуманов).

Ғәрезсизлик жыллары даўамында кафедра профессор-оқытыўшылары халықаралық 
илимий конференцияларға, Россиянын Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Мытище 
қалалары, Қазақстан, Түркменстан, Өзбекстан Республикасынын илим-изертлеў 
институтларындахәмжоқарыоқыўорынларындаөткерилгенилимийконференцияларында 
өзлериниң илимий мақалалары менен ҳәр жылы белсене қатнасып келмекте.

1991 -2000-жыллар аралығында Зоология кафедрасында мәмлекетлик қаржы есабынан 
шифры: 15.5.1. «Республикамыздағы ҳайўанатлар ҳәм өсимликлер дүньясына антропогенли 
тәсир», 1995-1997-жыллары шифры: 8.7.4. «Ишки суў қорларындағы хайўанатлар 
дүньясынын биологиялық көп түрлилигин саклаў», 1997-2001-жыллары шифры: 5.6.3.3.2. 
«Арал жағалаўларындағы экосистеманын бузылыўына байланыслы Қарақалпақстанньщ 
ишки суў қорларындағы ихтиоценоз хәм онын аўқатланыў организмлеринин сакданыў 
усылын ислеп шығыў», 2003-2005-жыллар аралығында 2 235 000 сумлық «Түслик Арал 
зонасында биокөптүрлиликти саклаў машкалалары ҳәм суў организмлеринин сыртқы 
орталық пенен болған өз-ара байланысын анықлаў» темасындағы жумыслар орынланды. 
2003-2005-жыллар аралығында 2 235 000 сумлық «Создание геоинформационной системы 
оперативного картографирования процессов транцформации ландшафтов Южного 
Приаралья на базе данных дистанционного зондирования», 2004-2005-жыллар аралығында 
2 282 000 сумлык «Картографирования ирригационных систем Ниже Амударинского 
бассейнового управления с использованием ГИСтехнологии» хәм Ботаника кафедрасында
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Кәсиптиң ең жақсысы адамның өз қолы лІёнен 
орынланатугын жумысы ҳәм ҳадал саўатыдур.

Ҳәдистен

500 000 сумлык «Бадай тоғай корыкханасының хәзирги экологиялық жағдайларын 
үйрениў» темасындағы хожалык шәртнамасы тийкарында илимий жумыслар алып 
барылды.

Кафедралардың профессор-окытыўшылары ТЕМПУС СТ) ТЕҒ 23104 (2003-2005-жыллар) 
бағдарламасы жәрдеминде илим-изертлеў жумысларын орынлады. Бул шет ел гранты 
Европа аўқамы тәрепинен магистрлер окыў бағдарламасын жетилистириў ҳәм жаналаў 
максетинде берилди.

2007-жылы Биология кафедрасында «ОТИ8» студентлер орнитологиялық клубы 
ашылып, ол Уллы Британия Короллиги кусларды қорғаў жәмийети, Россия қусларды 
қорғаў жәмийети, Түркменстаннын орнитологиялық аймақлары, Казақстан қусларды 
қорғаў жәмийети, Өзбекстан қусларды қорғаў жәмийети ҳәм Өзбекстан зоологлар 
жәмийетлери мснен тығыз байланыс орнаткан. Бул клубка б.и.к., доцент М.А.Жуманов 
басшылық етип киятыр. Клубка ҳәзирги ўакытта эколог хәм биолог студентлерден 30 адам 
ағза. Сондай-ак, кафедрада «Жас биолог» клубы ислеп тур.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 7 7 9 9
Илим докторлары 1 2 1 2

ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Биология илимлеринин кандидаты, доцент Жуманов Муратбай Әрепбаевич 
1970-жылы 11 -сентябрьде Нөкис каласында туўылған. 1995-жылы Қаракалпак 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2007-жылы «Фауна водоплавающих 
и околоводных птиц рыбопрудовых хозяйств среднего течения бассейна реки 
Сырдарьи» темасында кандидатлык диссертация жаклады. 40 тан аслам илимий 
мақала хәм тезислери, 1 монография, 1 окыў колланба, 4 оқыў-методикалык 
колланбасы баспадан шықты. 2010-жыл 16-марттан баслап Биология хәм аўыл 
хожалык тийкарлары кафедрасынын баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Кафедрада

Аўыл хожалық илимлеринин кандидаты, доцент Гаипов Балташ Сапарбаевич 
1952-жылы 5-февраль күни Шымбай районында туўылған. 1975-жылы Қаракалпак 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 1984-жылы «Изучение норм 
минеральных и микроудобрений под рис на лугово-черноземовидных почвах» 
темасында кандидатлық диссертация жақлады. 60 тан аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери, 7 оқыў-методикалық қолланбасы, 1 монографиясы баспадан шыкты. 
Биология ҳәм аўыл хожалық тийкарлары кафедрасынын доценти. 2008-жыл 
24-июнь сәнесинен баслап тәбияттаныў факультетиниң деканы лаўазымында 
ислеп атыр.
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Алдыңгы илим-техника жетискенликлери адамларымыздың аўырын жеңиллетиуге, 
мәнаўий дүнъясын жоқарылатыуга хызмет етсин. Бизуллы ата-бабаларымыздың 

шексиз ақыл парасаты менен мақтанып жүргенимиз сыяқлы келеси әўладлар да бүгинги 
I алымларымыздың илимий ашылыўлары ҳәм дәрежелигинен бәркулла мақтаныш етсин.

Ислам Каримов

Биология илимлериниң докторы, профессор Тлеўов Рахман 1931-жылы 
20-ноябрьде Қоңырат районында туўылған. 1951-жылы Қаракалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институтын тамамлаған. 1963-жылы «Аральская белоглазка» 
темасында кандидатлық, 1981-жылы «Современное состояние популяции 
основных промысловых рыб и рыбного хозяйство Аральского моря» темасында 
докторлық диссертация жакдаған. 130 дан артық илимий мақала ҳәм тезислери, 
8 окыў колланба, 1 оқыў-методикалык қолланба, 3 монографиясы баспадан 
шыққан. 2005-жыл 2-сентябрьден баслап Биология хәм аўыл хожалық тийкарлары 
кафедрасының профессоры.

Аўыл хожалық илимлериниң докторы, профессор Ибрагимов Махсуд Юлдашевич 
1947-жылы 6-апрельде Қоңырат районында туўылған. 1968-жылы Нөкис 
мәмлекетлик педагогикалык институтын тамамлаған. Сол жылы Өзбекстан 
Илимлер Академиясы Кдракалпакстан филиалының Үстирт шөлистан өсимликлери 
биологиясы станциясында киши илимий хызметкер. 1970-1973-жыллары Москва 
мәмлекетлик университетинин аспиранты. 1974-1978-жыллары Қарақалпақстан 
Республикасы Аўылхожалығы министриниң жәрдемшиси, Өзбекстан Республикасы 
«Сортсемовощ» бирлеспесиниң Қарақалпакстан бөлими баслығы. 
1978-1994-жыллары Қарақалпак мәмлекетлик университетинин агрономия 
кафедрасынын доценти, факультет деканы орынбасары, университет проректоры 
лаўазымларында иследи. Ол 1974-жылы «Морфофизиологическая характеристика 
гетерозисных гибридов и их исходных форм у огурца» деген темада кандидатлық, 
1994-жылы «Тыквенные культуры нызовьев р.Амударьи (сортовое разнообразние 
морфобиология, технология выращивания)» деген темада докторлык диссертация 
жакдады. 128 илимиймақалаҳәмтезислери, 4 монография, 2 оқыўлық, 15тенаслам 
оқыў-методикалық қолланбалары баспадан шықгы. 1997-жылы Япония, 2000-жылы 
Чехия хәм 2001-жылы Германия мәмлекетлеринде илимий конференцияларда 
қатнасты. 2011-жыл 27-февраль күнинен баслап биология ҳәм аўыл хожалық 
тийкарлары кафедрасында профессор лаўазымында ислеп атыр. 2004-жылдан 
баслап Ташкент мәмлекетлик аграр университети қасындағы докторлык ҳәм 
кандидатлық илимий дәрежелерин бериўши арнаўлы кәнигелестирилген илимий 
кеңестиң ағзасы.

Биология илимлериниң кандидаты, доцент Сабиров Генженазар Сабирович 
1946-жылы 12-июньде Шымбай районында туўылған. 1969-жылы Қаракалпақ 
мәмлекетлик педагогикалык институтын тамамлаған. 1982-жылы «Биолого- 
экологические особенности и водный режим основных кормовых растений 
Устюрта» деген темада кандидатлық диссертация жақлаған. Өсимликлер 
физиологиясы хәм Арал теңизиниң кайтыўына байланыслы үлкемизде болып 
атырған машқалаларды үйренип, бул бойынша 70 тен артық илимий мақала 
хәм тезислери, 4 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2006-жыл 
2-сентябрьден баслап усы кафедрада доцент лаўазымында ислеп атыр.

Биология илимлериниң каңдидаты, доцент Қощанова Роза Ережеповна 1953-жылы 18- 
майда Кегейли районындатуўылған. 1975-жылы Нөкис мәмлекетликпедагогикалық 
институтын тамамлаған. 1986-жылы «Свободноживущие почвенные клещи в 
составе почвенной фауны Каракалпакии» темасында кандидатлық диссертация 
жаклаған. 70 тен аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 5 окыў-методикалык 
қолланбасы баспадан шыққан. 2006-жыл 2-сентябрьден баслап биология хәм 
аўыл хожалық тийкарлары кафедрасында доцент лаўазымында ислеп атыр.
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Ақыл парасатлы, жоқары мәнаўиятлы адамларды тәрбиялай алсақ гана алдымызга қойган 
мақсетлерге ерисе аламыз, елимизде пәраўанлық ҳәм раўажланыў болады.

Ислам Каримов

Биология илимлеринин кандидаты, доцент Төремуратова Гүлистан Исмайловна 
1958-жылы 5-августта Шымбай районында туўылған. 1991-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2000-жылы «Циклопы (СшЫахса, Сореросіа, Сусіороісіа) 
Каракалпакстана морфология, систематика, распространения, экология» деген 
темада кандидатлык диссертация жаклаған. 40 тан аслам илимий мақала хәм 
тезислери, 4 окыў-методикалық қолланбасы баспадан шыққан. 2005-жыл 
2-сентябрьден баслап Биология ҳәм аўыл хожалық тийкарлары кафедрасында 
доцент лаўазымында ислеп атыр.

Биология илимлеринин кандидаты, доцент Қурбанова Альфия Исмаиловна 1959- 
жылы 4-апрельде Ташкент қаласында туўылған. 1982-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2002-жылы «Влияние антропогенных факторов 
на паразитов рыб водоемов Южного Приаралья» деген темада кандидатлык 
диссертация жаклады. 40 тан аслам илимий макала хәм тезислери 3 оқыў- 
методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2007-жыл 27-февраль күнинен баслап 
Биология хәм аўыл хожалық тийкарлары кафедрасыньщ доценти лаўазымында 
ислеп атыр.

Биология илимлеринин кандидаты, доцент Сайтова Азима Калжановна 1959-жылы 
19-январда Нөкис қаласында туўылған. 1982-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1998-жылы «Влияние физиологически активных 
соединений на растения хлопчатника в условиях засоления» деген темада 
кандидатлык диссертация жакдады. 40 тан аслам илимий мақала хәм тезислери, 
2 окыў қолланба, 3 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шыкты. 2005-жыл 
2-сентябрьден баслап Биология ҳәм аўыл хожалық тийкарлары кафедрасында 
доцент лаўазымында ислеп атыр.

Биология илимлеринин кандидаты, доцент Бахиева Луиза Аминовна 1966-жылы 
1-февраль күни Нөкис каласында туўылған. 1994-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетинтамамлаған. 1999-жылы «Экологотрофологическая характеристика 
некоторых перспективных водоемов Южного Приаралья под воздействием 
антропогенных факторов» деген темада кандидатлык диссертация жаклады. 30 дан 
аслам илимий мақала хәм тезислери баспадан шықкан. Сондай-ақ, 3 оқыў, 1 окыў- 
методикалық қолланбасы баспадан шықгы. 2005-жыл 2-сентябрьден баслап 
Биология ҳәм аўыл хожалык тийкарлары кафедрасында доцент лаўазымында 
ислеп атыр.

Г<1
Биология илимлериниң кандидаты, доцент Сейтназаров Сулайман 
Кутлымуратович 1967-жылы 1-январда Кдраөзек районында туўылған. 1991-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2002-жылы «Популяционные 
особснности фонового вида большой пссчанки (КһотЬотух орітик), как 
индикатор состояние срсды» дегсн темала кандидатлық дисссртация жаклаған. 
50 ден аслам илимий макала хәм тезислери, 1 окыў колланба, 4 оқыў-методикалык 
колланбасы баспадан шыкты. 2007-жыл 27-фсвраль күнинсн баслап Биология 
хәм аўыл хожалык тийкарлары кафедрасында лоиент лаўазымында ислеп атыр.

кафедрада Д.Қошанов, Қ.Қайыпов, Х.Турсынбаев, М.Бегжанов,Сондай-ақ,
Ғ.Матрасулов, Г.Таўмуратова, З.Бегжанова жумыс ислсп атыр.

География кафедрасы 
Кафедра тарийхы

География кафедрасы Тәбияттаныў факультетиндеги ески кафедралардын бири 
есапланады. Қаракалпак мәмлекетлик педагогикалық институтынын курамында 
1948-жылы тәбияттаныў-география факультети дүзилди. Онын курамында география- 
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Өнерсиз адам менен дос болма, себеби ол дослыққа да, душпанлыққа да ылайық емес.

«Қабуснама»дан

химия кафедрасы шөлкемлестирилип, оған ен дәслеп химия илимлериниң докторы 
Ф.З.Фишер басшылық етти.

1954-1963-жыллар аралығында География кафедрасына доцент Н.Ф.Бем, 1963-1976-жыллары 
ҳәм 1985-1992-жыллар аралығында Өзбекстанға мийнети сиңген муғаллим, профессор 
Д.Ж.Мәтмуратов, 1976-1981-жыллары аралығында допент А.Б.Бекбулатов, 1981-1985- 
жыллары доцент Т.Х.Аллабергенов 
басшылық етти.

1992-1993-оқыў жылынан баслап 
География кафедрасы Физикалық ҳәм 
экономикалық география кафедрасы 
болып бөлинди. Физикалықгеография 
кафедрасына 1992- 1996-жыллары 
аралығында доцент Т.Х.Аллабергенов, 
ал 1996-1998-жыллар аралығында 
доцент П.Р.Реймов басшылык етти.

Экономикалық география 
кафедрасын 1992-жылдан 1997-жылға 
дейин доцент Е.Омаров баскарды. 
1997-1998-оқыў жылында Физикалық 
хәм экономикалық география 
кафедрасы бириктирилип География 
кафедрасы шөлкемлестирилди хәм 1998-2009-жыллар аралығында доцент П.Р.Реймов 
басшылык етти. 2009-жылдан баслап кафедраға г.и.к., доцент Г.Ходжаева басшылық 
етип келмекте.

Кафедрада география тәлим бағдарынан тысқары 1999-2000-оқыў жылында 
экономикалық ҳәм социаллық география, 2002-2003-оқыў жылында физикалык география, 
ландшафтлар геофизикасы ҳәм геохимиясы қәнигеликлери бойынша магистратура ҳәм 
2006-2007-оқыў жылында жер дүзиў ҳәм жер кадастры жана бакалавр бағдары ашылды.

Ҳәзирги күнде География кафедрасы тәрепинен география, жер дүзиў ҳәм жер кадастры 
бакалавр бағдарлары бойынша экономикалық ҳәм социаллық география, Физикалық 
география, ландшафтлар геофизикасы хәм геохимиясы кәнигеликлери бойынша магистр 
қәнигелер таярланбақта.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Ҳәзирги ўақытта кафедрада 21 штат болып, 20 профессор-оқытыўшы, соннан 1 илим 

докторы, 7 илим кандидаты ислемекте. География кафедрасы профессор-оқытыўшылары 
тәрепинен төмендеги оқыўлықҳәм оқыў-методикалыққолланбалар таярланд ы. Е. Өмирбаев 
тәрепинен 1989-жылы «Улыўма жертаныў», 1993-жылы «География терминлери менен 
атамаларыньщ орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги», Е.Омаров ҳәм Қ.Дәўлетова 
тәрепинен 1989-жылы «Қарақалпақстанньщ тәбияты ҳәм хожалығы», Р.Баллиева 
тәрепинен 1995-жылы «ҒМДА еллеринин физикалық географиясы», Ж.Матмуратов, 
Қ.Жаббарбергенов тәрепинен 1997-жылы «Қарақалпақстан географиясы», Г.Ходжаева, 
Г.Бекбулатова тәрепинен 2001-жылы «Орайлык Азия еллерине экономикалык- 
географиялық сыпатлама», Қ.Сейтниязов 2001-жылы «Топонимика», М.Серикбаев, 
Р.Қурбаниязов, Е.Омаров тәрепинен 2002-жылы «Жанубий Орол буйининг ер-сув 
ресурслари ва улардан оқилана фойдаланиш йуплари», Г.Ходжаева, Г.Наўрызбаева тәрепинен 
2003-жылы «Орта Азия географиясы», Г.Ходжаева тәрепинен 2003-жылы «Үлкетаныў», 
Р.Баллиеванын 2003-жылы «Этнокультурные особенности природопользования народов 
Приаралья (в конце XIX и начале XX века)», 2004-жылы «Инсан ҳәм тәбият арасындағы 
байланыслардын географиялық тийкарлары», Ж.Матмуратов, Қ.Жаббарбергенов, 
К.Алланазаров тәрепинен 2004-жылы «Қарақалпақстан тәбийий географиясы», А.Бахиев, 
М.Қарабеков, А.Сапаров, А.Өтениязов, П.Реймов, П.Айтмуратов тәрепинен 2004-жылы 
«Улыўма экологиялық машқалалар» атамасындағы оқыўлық ҳәм оқыў методикалык 
қолланбалар таярланып баспадан шығарылды ҳәм мектеп оқыўшылары ушын төмендеги 
оқыўлыкдар үлкен оқытьтўпгьт АЛлеўбергенов тәрепинен 1998-жылы «География» 10-класс 
ушын, үлкен оқытыўшы М.Серикбаев тәрепинен 1999-жылы «Материклер ҳәм океанлар
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Елди Ўатан мәпи бирлестиреди.

Ислам Каримов

тәбийий географиясы» 7-класс ушын каракалпақ тилине аўдарылды. Сондай-ақ, 2005-жылы 
г.и.д., профессор Е.Омаров тәрепинен «Қарақалпақстан географиясы» (оқыўлық), доцент 
К.Алланазаров тәрепинен «Ландшафттаныў» (оқыў қолланба), «Мелиоратив география» 
(оқыўқолланба), доцент П. Реймовтәрепинен «Экологиялықмониторинг» (оқыўқолланба), 
«Индикациялық геоботаника» (оқыў қолланба), 2006-жылы доцент К.Алланазаров 
тәрепинен «Жер кадастры» (оқыўлық, аўдарма), 2006-жылы доцент П.Реймов ҳәм 
С.Абдиреймов тәрепинен «Геоэкологическая оценка и мониторинг агроландшафтов 
дельты Амударьи» (методикалық қолланба), 2007-жылы профессор Е.Омаров тәрепинен 
«Ишлаб чиқаришни худудий жойлаштириш масалалари» (оқыў қолланба), 2009-жылы 
доцент Р.Баллиева, М.Турсынов тәрепинен «Тәбияттан пайдаланыў экономикасы» (оқыў 
қолланба), акад. Б.Мамбетназаров, Б.Гайпов, Ж.Узақбаев тәрепинен «Жер кадастры» 
(оқыў колланба), доцент П.Реймов, С.Абдиреймов, Ж.Узақбаев тәрепинен «Топография 
асослари ва картография» (оқыў қолланба), Г.Ходжаева ҳәм басқалар «Аральский 
экологический кризис и особенности демографического развития сельской местности 
Республики Каракалпакстан» (монография), 2010-жылы М.Турсынов ҳәм басқалар 
«Географияны оқытыў методикасы» (оқыў қолланба), П.Реймов, С.Абдиреймов ҳәм 
басқалар «Биосферанын ҳәзирги заман экологиялық машкалалары» (оқыў қолланба), 
С.Абдиреймов ҳәм басқалар «Геоэкология» (оқыў қолланба), Р.Баллиева ҳәм басқалар 
«Экологиялық мониторинг» (окыўлық), Д.Эрматова, Р.Баллиева «Экология» (оқыўлық), 
2011-жылы Г.Ходжаева, С.Абдиреймов «Жер дүзиў ҳәм жер кадастры» (методикалық 
қолланба), Г.Бекбулатова, Г.Ходжаева «Туризм ҳәм рекреация географиясы пәни Ц 
бойынша оқытыўдын билимлендириў технологиясы» (методикалық қолланба) баспадан 
шығарылды.

Кафедрада мәмлекетлик бюджет (ГКНТ) есабынан соңғы жыллары бир қанша 
илимий-изертлеў жумыслары алып барылмақта. Атап айтқанда, кафедра профессор- ® 
окытыўшылары тәрепинен 2003-2005-жыллары «Создание геоинформационной системы 
опсративного картографирования процессов трансформаций ландшафтов Южного 
Приаралья на базс данных дистанционного зондирования» темасында (илимий басшы 
доцент -П.Реймов, КАлланазаров) 7 765 000 сумлык илимий изсртлеў жумысы, 2006-2008-жыллары 
«Региональные проблемы сопиально-демографического развития сельской местности 
Р.К. с учетом экономического особенности региона» темасында (илимий басшы 
-профессор Е.Омаров, доцент Г.Ходжаева, И.Турдымамбетов) 6 992 000 сумлық илимий 
изертлеў жумысы, 2007-2011-жыллар ушын «Қубла Арал бойы экологиялық жағдайында 
Қарақалпақстан Республикасында аўыллык орынлардын турақлы раўажланыўынын 
регионаллық стратегиясын ислеп шығыў» (илимий басшы - профессор К.Убайдуллаев, 
Е.К.Омаров, доцент Г.Ходжаева) темасында 27 380 000 сумлық илимий изертлеў жумысы 
ҳәм «Өзбекстанның арқа-батыс аймағындағы экосистемалардың нызамлыкдарын 
үйрениў» (илимий басшы - доцент П.Р.Реймов, К.Алланазаров) деген темада 28 
981 000 сумлық фундаменталь илим изертлеў жумыслары алып барылмақта. Илимий 
изертлеў жумысларынын нәтийжелери Тәбиятты қорғаў мәмлекетлик комитетинде, 
Қаракалпақстан Республикасы аўыл ҳәм суў хожалығы министрлигинде хәм оқыў 
процесинде кең пайдаланылмакда.

Кафедра профессор-оқьггыўшылары шет ел грантлары бойынша 2000-2004-жылларда 
НАТОнын «Илим - тынышлық ушын» жойбары бойынша «Устойчивое земле и 
водопользование в дельте Амударьи путем создание центра 
геоинформационных технология и дистанционного 
зондирования в Каракалпакстане» дегентемада 176000АҚШ 
доллары көлеминде, Япониянын ЛСА хабарландырыў 0-
агентлиги менен бирликте «Создание электронного 
атласа Приаралья» деген темада 5000 АКШ доллары 
көлеминде хә.м Швеиия мәмлекетинип ТЕМПУС И .
IВ1ЕР-25204 2004 проекти бойынша 30 000 000 , ДІуV
сум көлеминде илимий-изертлеў ҳәм семинар 
жумысларын алып барды.

Кафедрада ҳәзирги ўақытта шет ел оқыў ҳәм 
илимий орынлары менен өз-ара бирге ислесиў
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Бир достъщнан кеулиң қалса, 
Ғәлет жазган хатқа мегзер.

Әжинияз

шәртнамалары тийкарында илимий байланыслар алып барылмакта. Олар Германия 
космослык агентлиги, М.В.Ломоносов атындағы Москва мәмлекетлик университети, 
Россия ИА Суў проблемалары институты, Батыс Мичиган (АҚШ) университетлери 

кф болып табылады. Кафедрамызда «ТЕМРО8» бағдарламасының «ТЕАМ: Қоршаған 
орталық жағдайы мониторингин баҳалаў» темасы бойынша жойбарлық жумыслар алып 
барылмакта. Бул жойбар тийкарында кафедра доценти П.Реймов тәжирийбе алмасыў 
мақсетинде шет ел мәмлекетлеринде болып кайтты.

«Истеъдод» фонды тәрепинен шөлкемлестирилген тандаўда кафедраньщ доцентлери 
К.Алланазаров ҳәм Г.Ходжаева жецимпаз болып, Россия Федерациясынын жоқары оқыў 
орынларында тәжирийбесин арттырып қайтты. Кафедра окытыўшыларынан доцент 
Г.Бекбулатова (2009-ж.), Н.Е.Ембергенов (2008-ж.) Бирлескен Миллетлер Шөлкеминин 
Каир Демография Орайында билимин жетилистирип қайтты.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраныц илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 7 8 7 8
Илим докторлары - - 1 2

□ Ипил каңдңцатпары
■ І^им догторпары

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011

1

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
География илимлериниң кандидаты, доцент Ходжаева Гуля Аширбаевна 
1968-жылы 8-мартта Тақыятас қаласында туўылған. 1990-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1998-жылы «Геодемографическая 
ситуация и регулирование развития населения Каракалпакстана» деген темада 
кандидатлық диссертация жумысын жаклады. 40 тан аслам илимий мақала хәм 
тезислери, 1 монография, 3 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2010-жыл 
25-февраль дан баслап География кафедрасынын баслығы лаўазымында ислеп 
атыр.

География илимлеринин кандидаты, доцент Реймов Полат Расбергенович 
1962-жыл 10-январьда Кегейли районында туўылған. 1983-жылы Москва 
геодезия аэрофото съемка ҳәм картография институтын тамамлаған. 1992- 
жылы «Картографирование динамики гидрогенных экосистем дельты Амударьи 
на основе космических информации» деген темада кандидатлық диссертация 
жумысын жаклады. 100 ге жакын илимий макала ҳәм тезислери, 2 монография, 
5 методикалык қолланбасы баспадан шықты. 1992-жылдан баслап География 
кафедрасының доценти лаўазымында ислеп атыр.
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Әўладларга биз азат ҳәм абат Ўатан қалдырайыр.

Тарийх илимлеринии докторы, доцент Баллиева Руза 1959-жылы 19-мартта 
Кегейли районында туўылған. 1982-жылы Ташкент мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. 1994-жылы «Традиционное природопользование в Каракалпакии в 
связи с выходом из экономического кризиса» деген темада кандидатлық, 2000-жылы 
«Каракалпакский этнос и традиционное природопользование» деген темада 
докторлық диссертация жақлады. 70 тен аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 
2 монография, 2 оқыўлық, 3 методикалық колланбасы баспадан шыкты. 2004-жыл 
25-декабрьден баслап География кафедрасыньщ доценти.

География илимлеринин кандидаты, доцент Бекбулатова Гүлназ Алтынбаевна 
1968-жылы 13-майда Нөкис қаласында туўылған. 1991-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1998-жылы «Географические аспекты сферы 
торгового обслуживания (на примере Республики Каракалпакстан)» деген темада 
кандидатлық диссертация жакдады. 30 дан аслам илимий мақала хәм тезислери, 
1 оқыў қолланбасы баспадан шыкты. 2002-жыл 7-ноябрьден баслап География 
кафедрасынын доценти лаўазымында ислеп атыр.

География илимлеринин кандидаты, доцент Абдиреймов Салаўат Жамалович 
1967-жылы 15-августта Шымбай районында туўылған. 1984-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетине оқыўға кирип, 1992-жылы Москва аўыл хожалығы 
Академиясын тамамлаған. 2006-жылы «Геоэкологические аспекты агроландшафты 
дельты Амударьи (на примере Чимбайкого оазиса)» деген темада кандидатлық 
диссертация жакдады. 50 ден аслам илимий мақала хәм тезислери, 1 монография, 
5 оқыў-методикалык колланбасы баспадан шыкты. 2009-жыл 15-майдан баслап 
География кафедрасынын доценти лаўазымында ислеп атыр.

География илимлеринин кандидаты, доцент Алланазаров Кеунимжай 
Жанназарович 1967-жылы 1-сентябрьде Кегейли районында туўылған. 1993- 
жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2002-жылы «Оценка 
природных условии и ресурсов неорошаемой части дельты Амударьи для 
развития отраслей сельского хозяйства» деген темада кандидатлық диссертация 
жаклады. 40 қа жақын илимий макала хәм тезислери, 1 сабакдық, 4 методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 2003-жылдан баслап География кафедрасынын 
доценти лаўазымында ислеп атыр.

География илимлеринин кандидаты, доцент Турдымамбетов Изимбет Рахметович 
1976-жылы 16-сентябрьде Хожели районында туўылған. 1998-жылы Қаракалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2005-жылы «Медико-географический 
анализ дельты Амударьи и улучшения ее санитарно-гигиенической ситуации» 
деген темада кандидатлық диссертация жаклады. 30 дан аслам илимий макала 
ҳәм тезислери, 2 методикалық қолланбасы баспадан шыкты. 2006-жылдан баслап 
География кафедрасыньщ доценти.

Сондай-ак, кафедрада Г.Наўрызбаева, М.Серикбаев, М.Турсынов, А.Әлеўов, ‘ЕЦ 
М.Нуранов, М.Төлепбергенов, Қ.Далжанов, К.Отарбаева, Ф.Орынбаева, Н.Ембергенов, 
О.Султашова, Я.Қудайбергенов, А.Тайырова хызмет етпекте.
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Бул әзиз Ўатан - бәршемиздики. Оның бахыт-саадаты, жарқын ыгбалы, 
пәраўан келешеги ушын жасаў, гүресиў, керек болса жанды пида етиў 

усы муқаддес зәминде жасап атырган инсан ушын бахытдур.

Ислам Каримов

суў тәмийнаты, 
ресурсларынан

ҳәм корғаў, 
кәнигеликлери 

оқыўға кабыл

Техника факультети Қарақалпак мәмлекетлик университети курамындағы ен үлкен 
факультетлердиң бири болып есапланады. XX әсирдиң 90-жылларына келип дүньяЛЯ 
жүзинде илим ҳәм техниканын раўажланыўы Қаракалпақстанда да жокары қәнигели _ 
инженер-курылысшыларға талаптьщ оғада артыўына алып келди. Сол себепли 1990-жылы I 
Нөкис курылыс техникумы имаратында 
Ташкент политехника институтының 
Нөкис филиалы ашылды. Бул жерде санаат 
ҳәм пуқаралық курылыс, 
канализация, суў 
рациональ пайдаланыў 
электр энергетикасы 
бойынша студентлер
етилди. Факультеттиң биринши деканы 
етип Т.Атамуратов белгиленди. 1991-жылы 
Ташкент политехника институты 
қурамындағы архитектура-курылыс бағдарындағы факультетлер бөлинип, Ташкент 
архитектура-курылыс институты сыпатында шөлкемлестирилди хәм Нөкис филиалына 
улыўма техника факультети атамасы берилди, факультет деканы болып Ж.Атаниязов 
сайланды. Факультетте санаат ҳәм пуқаралык қурылыс, суў тәмийнаты, канализация, суў 
ресурсларынан рационал пайдаланыў ҳәм корғаў қәнигеликлери бойынша инженер 
қурылысшылар таярланып, оларға 
т.и.к., доцент К.Байманов басшылы- 
ғындағы улыўма техника пәнлер 
кафедрасы профессор-окытыўшылары 
билим берди. 1995-жылы Ташкент 
архитектура-курылыс институты Нөкис 
улыўма техника факультети Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетиниң курамына 
инженер-курылыс факультети атамасына 
өткерилди. 2005-жылы факультет физика 
факультети менен бириктирилип, физика-техника факультети болып шөлкемлестирип 
физика-математика илимлериниң докторы, профессор Қ.Исмайлов факультет деканы 
болып сайланды. 2009-жылдын ноябрь айынан баслап физика-техника факультетинен 
архитектура-қурылыс бағдарлары бөлинип, техника факультети шөлкемлестирилди. 
Бул ўақыт ишинде факультетти Б.Абдикамалов, М.Тагаев басқарды. Ҳәзирги ўақытта 
факультетти техника илимлериниң кандидаты Төребек Узақов баскарып келмекте. 
Факультетте 2010-2011-оқыў жылында архитектура, имарат хәм иншаатлар курылысы, 
инженерлик коммуникациялар қурылысы, автомобиль жоллары ҳәм аэродромлар, 
кәсиплик тәлим (имарат ҳәм иншаатлар курылысы) бакалавр бағдарлары бойынша 
651 студент билим алып, оларға архитектура (баслығы э.и.к., доцент Р.Ешниязов) хәм 
курылыс (баслығы т.и.к. Д.Жумамуратов) кафедраларында тийкарғы штатта ислейтуғын 
30 профессор-оқытыўшы билим бермекте.

Архитектура кафедрасы

Архитектура бағдары бойынша бакалавр кәнигелерди таярлаў Қарақалпақмәмлекетлик 
университетинде 2003-жылдан басланды. Бул ўақытлары архитектура бағдары студентлери 
улыўма курылыс кафедрасында имарат хәм иншаатлар курылысы ҳәм инженерлик 
коммуникациялар курылысы бағдары студентлери менен бирге таярланды. Улыўма 
қурылыс кафедрасын профессор К.Байманов басқарды.

$ Қарақалпақ мәмлекетлик университети 143



Ўатаным не берди деп емес, бәлким мен Ўатаныма не бере алдым, оныц 
тынышлыгы, пәраўанлыгы, келешеги жолында не иследим, деп жасаў керек.

Ислам Каримов

миинети
Қурылыс 

орайының 
аймакдық 

баслығы 
тәлим-тәрбия

2009-жылы университетте Техника факультетиниң ашылыўына байланыслы Кәсиплик 
тәлим кафедрасы Қурылыс кафедрасы атамасында кайта шөлкемлестирилди. Кафедрада 
имарат ҳәм иншаатлар қурылысы, кәсиплик тәлим (имарат ҳәм иншаатлар курылысы) 
бакалавр бағдарлары бойынша қәнигелер таярланады. Кафедраны 2011-жылдан баслап 
техника илимлериниң кандидаты Д.Жумамуратов басқарып келмекте.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Қурылыс кафедрасының курамы (19 штатта, 12 толык ставкада, 10 косымша, 

соннан 1 илим докторы, 9 илим кандидаты, 4 үлкен окытыўшы, 8 ассистент 
окытыўшы) төмендеги профессор-оқытыўшылардан ибарат: кафедра баслығы - 
т.и.к. Д.Жумамуратов, т.и.к., дон. Қ.А.Дәўлетов, т.и.к., доц. Н.Сапарниязов, т.и.к., доц. 
М.Арзуов, т.и.к., доц. Г.Өтегенова, т.и.к. Т.Узақов, үлкен оқытыўшы Қ.Қыдырниязов ҳәм 
ассистент-оқытыўшылар Р.Пахратдинова, Ж.Турдымуратов, М.Ешмуратов, Ж.Нәжимов, 
Н.Сайымбстова, А.Алламбергенов, У.Мамутов. 
Буннан тысқары, кафедрада басқа жоқары 
оқыў орынларыньщ профессор-оқытыўшылары 
т.и.д., проф. О.Аўезов, т.и.к., доцент С.Аминов, 
п.и.к., доцент Т.Худайбергенова, п.и.к., доцент 
И.Алланиязов, доцент Б.Аўезов хәм курылыс 
тараўына тийисли өндирис кәнигелери 
Қарақалпақстан Республикасына 
сиңген қурылысшы Х.Есбергенов, 
материалларын сертификациялаў 
баслығы Б.Қаниязов, Ғәрезсиз 
сертификация лабораториясыньщ 
К.Торамбетов студентлерге 
бериўде бирге ислесип атыр.

Кафедраньщ профессор-оқытыўшылары 
Ғ(26 пән) қәнигеликке тийисли пәнлерди жаңа 

педагогикалық технологиялар тийкарында 
информациялық технологияларды қолланып 
билим береди. Кафедрада таярланып атырған 
өндирислик, педагогикалық ҳәм питкериў алды әмелиятларын Қарақалпақстан 
Республикасы архитектура қурылыс басқармасында, жойбарлаў институтларында ҳәм 
қурылыс кәсип өнер колледжлеринде өткереди.

Кафедраньщ профессор-оқытыўшылары республика көлеминде ЮОден артық 
мақалалар ҳәм тезислер жәриялап, 20 дан аслам оқыў-методикалық қолланбалар 
жаратыўға еристи.

Кафедра Ташкент архитектура қурылыс, Самарқанд архитектура қурылыс, Ферғана 
политехника, Наманган инженерлик педагогика, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалық институтлары, Низамий атындағы Ташкент мәмлекетлик педагогикалық 
университети ҳәм тағы да басқа жоқары оқыў орынлары менен байланыста жумыс алып 
бармақта.

Кафедрада 2010-жылы апрель айында «Кәсиплик тәлимниң қәлиплесиўи ҳәм 
раўажланыўы», 2011-жылы май айында «Қарақалпақстанда архитектура ҳәм қурылыс 
тараўынын раўажланыўы» атамаларындағы республикалық илимий-методикалык 
конференциялары өткерилди.

бакалавр бағдары студентлери окыў,

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраньщ илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 2 3 1 3
Илим докторлары - - 1 -

146 Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Ул-қызъщ жаслайынан нени үйренсе, 
Өмириниц ақырына шекем умытпайды.

Юсуп Хас Ҳджип

Кафедрада ислеп атырған и.іимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Техника илимлеринин кандидаты Жумамуратов Данияр Қалбаевич 1976-жылы 
17-январьда Нөкис қаласында туўылған. 1998-жылы Қаракалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2009-жылы «Совершенствование водораспределения 
в крупных магистральных каналах Республики Каракалпакстан» деген темада 
кандидатлық диссертациясын жакдады. 15 тен аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 
1 методикалық қолланбасы баспадан шыкды. 2011-жыл февраль айынан баслап 
Қурылыс кафедрасынын баслығы лаўазымында ислеп атыр.

♦ Н1*1
іні

М

Техника илимлеринин, кандидаты Узаков Төребек Жумабаевич 1970-жылы 
22-мартта Шымбай районында туўылған. 1993-жылы Наманган санаат-технология 
институтын тамамлаған. 2010-жылы «Транспорт наносов в дельте р. Амударьи в 
условиях зарегулированного стока воды» деген темада кандидатлық диссертациясын 
жаклады. 15 тен аслам илимий макала ҳәм тезислери, 4 методикалык қолланбасы 
баспадан шықты. 2007-жылдан баслап Кәсиплик тәлим (хәзирги Курылыс) 
кафедрасында үлкен окытыўшы лаўазымында ислеп атыр. 2011-жыл январь 
айынан баслап техника факультетиниң деканы.

► Н

Техника илимлеринин кандидаты, доцент Дәўлетов Қалнияз Абатбаевич 
1967-жылы 17-апрельде Нөкисқаласындатуўылған. 1992-жылы Киев политехника 
институтын тамамлаған. 1999-жылы «Электрические свойства гетероструктуры 
Се/ОаАз и сенсоры на их основе» деген темада кандидатлык диссертациясын 
жақлады. 30 дан аслам илимий макала ҳәм тезислери баспадан шықгы. 2011-жылдьщ 
январь айынан баслап Курылыс кафедрасынын доценти лаўазымында ислеп 
атыр.

|Я| 
►*<
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Техника илимлеринин кандидаты, доцент Сапарниязов Нөкисбай Нурниязович 
1956-жылы 12-августта Нөкис қаласында туўылған. 1978-жылы Воронеж тоғай 
техника институтын тамамлаған. 1994-жылы «Повышение долговечности 
отремонтированныхдвигателей путем применения электроискрового легирования» 
деген темада кандидатлык диссертациясын жақлады. 15 тен аслам илимий мақала 
хәм тезислери баспадан шықгы. 2010-жыл ноябрь айынан баслап Курылыс 
кафедрасыньщ доценти лаўазымында ислеп атыр.
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Алым болсаң, әлем сеники.

Халъщ нақылы

Техника илимлериниң кандидаты Арзуов Маўленберген Қосбергенович 
1960-жылы 14-апрельде Нөкис районында туўылған. 1982-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1992-жылы «Совершенствование 
технологии очистки сельскохозяйственной техники при техническом сервисе» 
деген темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ден аслам илимий макала 
ҳәм тезислери баспадан шықты. Сондай-ақ, 1 патент авторы. 2011-жыл 
февраль 
атыр.

айынан баслап Қурылыс кафедрасының доценти лаўазымында ислеп

илимлериниң кандидаты Өтегенова Гүлзар Ауесбаевна 1964-жылы 
Нөкис қаласында туўылған. 1988-жылы Москва каласындағы Бауман

Техника 
1-майда 
атындағы Москва жоқары техникалык училищесин (МВТУ) тамамлаған. 2008- 
жылы «Обоснование параметров ротационного семязаделывающего рабочего 
органа рисовой сеялки (для условий Республики Каракалпакстан)» деген темада 
кандидатлықдиссертациясын жакдады. 20 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери 
баспадан шыққан. Сондай-ақ, 1 патенггиң авторы. 2010-жылдың декабрь айынан 
баслап Қурылыс кафедрасының доценти лаўазымында ислеп атыр.

Сондай-ақ, кафедрада Ж.Турдымуратов, М.Ешмуратов, Қ.Қыдырниязов, Ж.Нажимов, 
Р.Пахратдинова, А.Алламбергенов, Н.Сайымбетова, У.Мамутов ислемекте.
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Илим жәмийет раўажланыўын алга 
илгерилетиўши күш, курал болыўы лазым.

Ислам Каримов

баслап 
ҳуқықы;

жеке

Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ашылыўы менен 1977-1978-оқыў 
жылларында тарийх-география факультети курамында ҳуқықтаныў бөлими ашылып, 
50 студент қабыл етилди. Жаңадан ашылған бул қәнигеликте юридика илимлериниң 
кандидаты А.Ж.Дәўлетов, Н.ААбдуллаев, У.Нурмашов, Ш.А.Халиков, М.Ҳәкимов, 
И.Нуратдинов, К.Омарова, С.Мәдреймова, Р.Айтмуратова, Е.Кутыбаева, Ж.Ниязова, 
Б.Мәтмуратов, Г.Юлдашева, Х.Қабулов устазлық етти.

1993-жылы Юридика факультети шөлкемлестирилди, ал 1996-жылдан баслап юридика 
ҳәм тарийх факультетлери бириктилип, юридика-тарийх факультети болып қайта дүзилди. 
Сол ўақытлары факультетте 5 кафедра болып, 3 кафедра хуқықганыў қәнигелиги бойынша, 
2 кафедра тарийх кәнигелиги бойынша бакалавр ҳәм магистрантларды таярлады.

1999-2000-окыў жылынан 
(Пуқаралық ҳуқықы; семья 
пуқаралық процеси; халықаралық 
хуқык қәнигелиги бойынша) магистратура 
ашылды. Ҳәзирги күнде «Мәмлекетлик ҳуқық 
ҳәм басқарыў; ҳәкимшилик ҳуқык; финанс 
ҳуқықы қәнигелиги бойынша 14 магистрант, 
бакалавр бағдары бойынша 587 студент билим 
алмакта.

1977-2008-жыллар аралығында факультетте 
Қ.Сарыбаев, Б.Шамамбетов, М.Төребеков,
Е.Омаров, М-Ш.Қыдырниязов, Б.Матмуратов, Ж.Ҳәкимниязов, Е.Кутыбаева декан 
лаўазымында ислеп келди. 2008-жылдан баслап ю.и.к.,доцент А.Т.Алламуратов факультет 
деканы лаўазымында ислеп келмекте.

Ҳәзирги күнде юридика факультетинде 
5 кафедра болып, соньщ ишинде 4 кафедра 
ҳуқықтаныў қәнигелиги бойынша, ал 1 
кафедра болса Миллий идея, руўхыйлық 
тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими бағдары 
бойынша ис алып бармақта. Юридика 
факультети бойынша 56 профессор-оқытыўшы 
илимий педагогикалық жумыс алып бармақта. 
Олардан 3 юридика илимлериниң докторы, 
16 юридика илимлеринин кандидаты, 2 
философия илимлеринин кандидаты, 1 тарийх 
илимлеринин кандидаты ҳәм бир канша доцентлер бар.

Мәмлекетлик ҳукық ҳәм басқарыў кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Мәмлекетлик ҳукык ҳәм басқарыў кафедрасы 2000-жылдың май айында дүзилген 
кафедралардын бири. Ҳәзирги ўақытта кафедрада тийкарғы штатта 13 профессор- 
оқытыўшы болып, олардан юридика илимлериниң докторы, профессор Е.Кутыбаева, 
юридика илимлериниң кандидаты, доцент З.Реймова, юридика илимлеринин кандидаты 
А.Гулимов, юридика илимлериниң кандидаты Б.Дәўменов, үлкен оқытыўшылар 
Р.Каукышев, С.Тәнирбергенов, ассистент-оқытыўшылар У.Матирзаев, М.Әдилова, 
Р.Сейтмуратов, Р.Азизхожаева, А.Адембаев, Н.Төрешов, А.Юсупов жумыс ислейди.

Кафедрада қосымша штатта юридика илимлериниң докторы, профессор С.Ниетуллаев, 
юридика илимлериниң докторы К.Омарова, юридика илимлериниң кандидаты 
Г.Юлдашева жумыс ислейди.

Бул кафедраға юридика илимлеринин докторы, профессор Е.Кутыбаева басшылык 
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етпекте. Кафедрада оқыў-тәрбия исдери менен бир қатарда идим-изертдеў ҳәм идимий- 
педогогикадық потенциадды беккемдеў жумысдары да жақсы жодға қойыдған.

Кафедра жанында «Жас юристдер» кяубы шөлкемдестиридген. Бул клуб өзиниңлйу 
жыллық ис режеси тийкарында жумыс алып бармақта. Клуб ағзаларына тәжирийбели і 
профессор-оқытыўшылар басшылық етпекте.

Мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў кафедрасы ҳуқықый демократиялық мәмлекетти Т / 
беккемлеўге үлесин қосатуғын заманагөй билимге ийе, жоқары маманлықтағы қәнигелерди Нк 
таярлаўда үзликсиз хызмет атқарып атыр.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Кафедрада бүгинги күнде 13 профессор-оқытыўшы тийкарғы штатта, 5 оқытыўшы 

0,25 ҳәм 0,5 ставкада жумыс ислейди.
Улыўма кафедра бойынша тийкарғы штатта 1 юридика илимлериниң докторы, д 

профессор, 3 юридика илимлериниң кандидаты, доцент, 1 юридика илимлериниң 
кандидаты, 2 үлкен оқытыўшы ислейди. Илимий дәрежелилик 2010-2011-оқыў жылында 4 
45 %ти курайды.

Бүгинги күнде Ташкент мәмлекетлик юридикалық институтында 2 аспирантЯу 
(С.Муратаев ҳәм Э.Ешмуратов) илимий-изертлеў жумысларын орынлар атыр. Буннан 
тысқары, кафедрада профессор-оқытыўшылардан биреўи докторлық, үшеўи кандидатлық 
диссертация үстинде илимий жумысларды алып бармақта.

1991-2010-жыллар аралығында бир докторлық, 4 кандидатлық диссертациялары 
табыслы жакданды.

Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм 
орта арнаўлы билим министрлигиниң 2010- 
жылы 17-апрельдеги 3/2-санлы «Жоқары 
оқыў орынлары, илим ҳәм өндиристиң өз-ара 
инновациялық бирге ислеў механизмлерин 
еле де жетилистириў ҳаққында»ғы коллегия 
карары ўазыйпаларын орынлаў мақсетинде 
Карақалпақстан Республикасында нызам 
хүжжетлериниц электрон системасын дүзиў 
бойынша жумыслар жолға қойылды.

Кафедра ағзалары тәрепинен оқыў ..................
колланбалар ҳәм илимий мақалалар таярлаў бағдарында бир қанша жумыслар алып Ю 
барылды. Мәселен, Х.Б.Бабаев, Е.Қутыбаева, М.Өтемуратов, С.Таңирбергеновтәрепинен дг 16 
«Сиясий ҳәм ҳуқықый тәлийматлар тарийхы» оқыўлығы (2009-жыл); Е.Кутыбаева И 
Б.Мәтмуратов, З.А.Реймова, Р.Сейтмуратов тәрепинен «Сайлаў: 50 сораўға 50 жуўап» И 
окыў қолланбасы (2009-жыл); АГулимовтың, «Центральная Азия - зона свободная С 
от ядерного оружия» монографиясы (2009-жыл); З.А.Реймова, Р.Ж.Сейтмуратов, ўДА 
А.П.Палекеев «Инсан ҳуқықлары» (2009-жыл); Б.А.Дәўменов, Б.К.Ибадуллаевтьщ I 
• Сиесий партияларни молиялаштириш тушунчаси ва унинг ҳукуқий асослари» оқыў- | 
четодикалық колланбасы (2009-жыл); А.Гулимовтьщ «Халықаралық ҳуқық» оқыўлығы 
2910-жыл); М.Хамидова, Е.Кутыбаева, С.Тәңирбергеновтың «Илимий дөретиўшилик : 

методологиясы» атамасындағы оқыўлығы (2010-жыл) баспадан шықты.
Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраныц илимий дәрежелилиги ■ Ю

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары саны 1 - 1 3
Илим докторлары саны 1 1 1
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Тилде болса палыц, 
Күлип турар ыгбалың.

Халық нақылы
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Қарақалпакстан Республикасына мийнети синген илим ғайраткери, юридика 
илимлеринин докторы, профессор Қутыбаева Елизавета Дүйсенбаевна 1957-жылы 
Нөкис қаласында туўылған. 1985-жылы «Органы государственного управление 
автономной Республики (по материалам Каракалпакский АССР)» темасында 
кандидатлық, 1999-жылы «Органы исполнительной власти Республики 
Каракалпакстан» темасында докторлык диссертациясын жаклаған. 50 ден 
аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 2 монография, 1 оқыўлык, 12 окыў 
қолланба, 24 оқыў-методикалык колланбасы баспадан шыкқан. Ҳәзирги ўакытта 
Мәмлекетлик хуқық ҳәм басқарыў кафедрасынын баслығы лаўазымында ислеп 
атыр.
Қаракалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери, юридика 
илимлериниң докторы Ниетуллаев Сағындық Дәўлетиярович 1948-жылы Мойнақ 
районындатуўылған. 1991 -жылы «Вопросы развития законодательства Республики 
Каракалпакстан» деген темада кандидатлық, 1994-жылы «Қарақалпақстан 
Республикасы мәмлекетлик курылыс машқалалары» деген темада докторлық 
диссертациясын жаклады. Мәмлекетлик ҳукық ҳәм басқарыў кафедрасының 
профессоры, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кенесинин депутаты. 30 дан 
аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 3 монография, 2 оқыўлық ҳәм 5 оқыў 
қолланбасы баспадан шыкқан.
Юридика илимлериниң кандидаты, доцент Реймова Зухра Абатбаевна 1972-жылы 
Нөкис қаласында туўылған. 2004-жылы «Корақалпоғистон Республикасида 
фукароларнинг ўзини-ўзи бошкдриш органининг мақоми» темасьщда кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий мақала хәм тезислери, 
2 монография, 7 оқыў қолланба ҳәм 4 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан 
шықкан. Ҳәзирги ўақытта Мәмлекетлик ҳуқык хәм басқарыў кафедрасынын 
доценти.

Юридика илимлеринин кандидаты, доцент Гулимов Аманлық Базарбаевич 
1975-жылы Кегейли районында туўылған. 2007-жылы «Международно-правовые 
проблемы превращения Центральной Азии в безъядерную зону» темасында 
кандидатлық диссертациясын жакдаған. 26 илимий мақала ҳәм тезислери, 
1 монография, 3 окыў колланба, 2 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан 
шыққан. 
доценти.

Ҳәзирги ўақытта Мәмлекетлик ҳукык ҳәм басқарыў кафедрасынын

илимлериниң кандидаты Дәўменов Бердак Аймуратович 1978-жылы 
районында туўылған. 2010-жылы «Организация деятельности 

хакимиятов Республики Каракалпакстан» темасында кандидатлык

Юридика 
Қараөзек 
аппарата 
диссертациясын жақлаған. 15 илимий мақала ҳәм тезислери, 1 монография, 
2 оқыў қолланба, 1 окыў-методикалық қолланбасы баспадан шыққан. Ҳәзирги 
ўакытта Мәмлекетлик хукық ҳәм басқарыў кафедрасының доценти.
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Жагып излер едиммың шыра...
Ғарремлиги басқалардыц да 

Жүрегимди қоймас тынышына.

Т. Мәтмуратов

Юридикаилимлериниңкандидаты Азхожаева РозаАлтыновна 1979-жылы Нөкис 
каласында туўылған. 2010-жылы «Мсждународно-правовос регулирование 
охраны здоровья в рамках ВТО» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлаған. 13 илимий мақала ҳәм тезислери, 1 монографиясы баспадан 
шыққан. Ҳәзирги ўақытта Мәмлекетлик хуқык хәм басқарыў кафедрасыньщ 
оқытыўшысы.

Сондай-ақ, кафедрада Р.Каукышев, У.Матирзаев, 
А.Адембаев хызмет етпекте.

С.Тәңирбергенов, М.Әдилова,

Пуқаралық ҳуқықы кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Пуқаралық хукықы кафедрасы 2000-жылдын май айында Ҳуқықтаныў кафедрасыньщ 
қайта дүзилиўи тийкарында Пукаралык хәм хожалық хуқыкы кафедрасы болып ; 
ашылды ҳәм 2009-жылдын декабринен усы кафедра негизинде Хожалық хуқықы 
кафедрасы дүзилгенлиги себепли Пукаралық ҳуқықы кафедрасы атамасында қайта 
шөлкемлестирилди. X

Кафедра дүзилген пайытта юридика илимлериниң кандидаты, доцент Т.Ш.Қәллибеков 
басшылық еткен болса, 2001-2005-жыллар аралығында ю.и.к., доцент Ж.А.Ниязова,
2005- 2006-жыл декабрине шекем ю.и.к., доцент Р.Ж.Матқурбанов басшылық етти.
2006- жылдың декабрь айынан баслап кафедраға юридика илимлериниң докторы, доцент 
Қ.У.Омарова басшылық етип келмекте.

Кафедрада бүгинги күнде 11 профессор-оқытыўшы, соннан ю.и.д., доцент 
Қ.У.Омарова, үлкен оқытыўшы Р.Е.Айтмуратова, ю.и.к., доцент Х.А.Палўаниязов, 
ю.и.к., доцент Ф.К.Қутлымуратов, ю.и.к. Қ.К.Нызаматдинов, ассистент-оқытыўшылар 
Г.М.Өтемуратова, Г.С.Наўрызбаева, Р.Рысназаров, Е.Ж.Ганиев, Б.М.Абдрахманов 
юридика билим бағдарына тийисли болған Рим ҳуқықы, пуқаралық ҳукыкы, пуқаралық 
процеси, халықаралық жеке хуқық, мийнет хуқықы, пуқаралық ислери бойынша 
процессуал актлер сыяклы қәнигелик пәнлер бойынша сабақ өтпекте.

Соньщ менен бирге, кафедрада илимий-изертлеў жумысларыньщ 2011-2015-жылларға 
перспективалық жобасы да ислеп шығылған болып, усы жоба тийкарында миллий 
ҳуқықтьщ актуал мәселелери бойынша бир қанша илимий мақалалар, оқыў хәм 
методикалық қолланбалар шығарыў нәзерде тутылған.

Пуқаралық ҳуқықы кафедрасында “Билимлендириў ҳаққында”ғы Нызам ҳәм Кадрлар 
таярлаўдьщ миллий мәмлекетлик бағдарламасының ең әҳмийетли тийкарларыньщ бири 
болған мәнаўият ҳәм мәрипат жумысларына да үлкен итибар берилмекте.

Усы тийкарда кафедраньщ мәнаўият ҳәм мәрипат жумыслары бойынша реже ҳәм 
ис-илажлары ислеп шығылған. Онда Ўатанымыздын жетик перзентлерин тәрбиялаў, 
мәнаўият хәм мәрипат жумысларын үзликсиз түрде алып барыў, ҳуқык тәрбиясы, . 
студентлер менен жеке тәртипте ислесиў ҳәм басқа да ис-илажлар режеси белгилеп 
койылған ҳәм бул бойынша бир катар унамлы жумыслар алып барылмакта.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат

2010-2011-оқыў жылында Пукаралық хуқыкы кафедрасы улыўма 9,5 (тоғыз ярым) 
штат бирлигине ийе. Кафедрада ҳәзирги ўақытта 11 (он бир) профессор-оқытыўшы 
болып, олардан 1 (бир) юридика илимлериниң докторы, 3 (үш) юридика илимлериниң 
кандидаты жумыс ислейди.

Ғәрезсизлик жылларында кафедрада ислеген ҳәм бүгинги күнде де ислеп атырған У 
профессор-оқытыўшылар тәрепинен бир қатар оқыў әдебиятлары жүзеге келди. Атап
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Мәмлекеттиң тийкаргы байлыгы оның халқыдур.

Мэн-Цзи

өтетуғын болсақ, юридика илимлериниң кандидаты Б. Н.Ногаевтиң “Диний шөлкемлердиң 
пуқаралык хукықый статусы” (Нөкис-1998); юридика илимлериниң кандидаты 
Т.Ш.Қәллибековтың “Дийқан фермер хожалықларын раўажландырыўдын хукыкый 
тийкарлары” (Нөкис-1999); үлкен оқытыўшы Р.Е.Айтмуратованын «Оила, маркетинг ва 
бизнес» (Наманган-2003); ассистент оқытыўшылардан Р.Есбергеновтың “Юридикалық 

Ю терминлердиң русша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги” (Нөкис- 2003); Қ.У.Омарова, 
Р.Ж.Маткурбанов, Е.Т.Тилеуов, Қ.К.Низаматдиновлардың “Пуқаралық хуқықы” 
атамасында сабақлық аўдармасы, (Нөкис-2009); Ф.К.Қутлымуратовтың “Проблемы 
гражданско-правового регулирования реорганизации юридических лиц” (Нукус-2010) 
атамасында монография, оқыў ҳәм оқыў-методикалық қолланбалары баспадан шықты.

Кафедрада орынланған илимий изертлеў жумыслары нәтийжелери де (халықаралық 
л гРантлаР> мәмлекетлик проектлер, хожалық шәртнамалары тийкарында исленген 

жумыслар, алынған нәтийжелер) дыққатқа ылайық. Хожалық шәртнамасы тийкарында 
Қарақалпақстан Республикасының бир қатар районларында исбилерменлик жумысларын 
алып барып атырған фермер хожалықларына өз-ара ҳуқықый жәрдем көрсетиў 
шәртнамалары дүзилген ҳәм фермерлер хуқықый билимин арттырыў бойынша үгит- 
нәсият жумыслары да алып барылмакта. Солардан, Кегейли, Қараөзек районларында 
ҳуқықты үйрениўге бағдарланған үгитлеў жумыслары алып барылды. Буннан 
тысқары, 2004-жылдың апрель айында Ташкент қаласында Германияның АВА/СЕЕЬІ 
шөлкеминиң қоллап-қуўатлаўында Ташкент мәмлекетлик юридика институтының 

|СИнсан ҳуқықлары бойынша юридикалық клиникасы тәрепинен “Инсан хуқыкдары 
курсын оқытыўда интерактив методлар” атамасында өткерилген конференция тренингте 
кафедра ассистент-оқытыўшысы К.М.Тарихов қатнасып кайтты. 2004-жылы октябрь 
айында кафедра ассистент оқытыўшылары Р.Е.Есбергенов ҳәм К.М.Тариховлар Қытай 
Халык Республикасының Шанхай университетинде “Информация технологиялары хәм 
инженерия” бағдары бойынша бир ай даўамында қәнигелигин арттырып келди.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 2 5 7
Илим докторлары - - 2

Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Ҳәр қандай мүшкил ис, ақыл ийелери 
себепли шешимин табады.

Замахшарий

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Юридика илимлеринии докторы, доцент Омарова Қарлығаш Омаровна 1955-жылы
1- январьда Әмиўдәрья районында туўылған. 1978-жылы Ташкент мәмлекетлик 
юридика институтын тамамлаған. «Совокупность преступлений: правовые и 
социальные аспекты квалификации и наказания» деген темада кандидатлық, 
«Правовая и политическая культура народов Узбекистана и Каракалпакстана: 
исторический опыт и современные факторы детерминации» деген темада 
докторлық диссертациясын жаклады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери, 2 оқыў қолланба, 4 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шыкды. 
2006-жылдын 6-февралынан баслап Пуқаралық хукыкы кафедрасыныц баслығы 
лаўазымында ислеп атыр.

Юридика илимлеринин кандидаты, доцент Палўаниязов Халмухаммед 
Айтжанович 1979-жылы 24-апрельде Ташкент каласында туўылған. 2003-жылы 
Карақалпак мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2009-жылы «Гражданско- 
правовая защита личных (персональных) данных» деген темада кандидатлық 
диссертациясын жакдады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 
1 монография, 1 оқыў қолланба, 2 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан 
шықты. 2009-жылдын 1-декабринен баслап Пуқаралық хуқықы кафедрасынын 
доценти лаўазымында ислеп атыр.

Юридика илимлериниц кандидаты, доцент Кутлымуратов Фархад Қалбаевич 
1982-жылы 6-декабрьде Нөкис қаласында туўылған. 2005-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2009-жылы «Проблемы гражданско- 
правового регулирования принудительной реорганизации юридических лиц» 
деген темада кандидатлық диссертация жакдады. 30 дан аслам илимий мақала, 
1 монография, 1 оқыў қолланба, 2 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан 
шықты. 2010-жылдан Пуқаралық хукықы кафедрасы доценти хәм факультет 
деканынын оқыў ислери бойынша орынбасары. «Проблемы гражданско- 
правового регулирования и совершенствования законодательства о реорганизации 
хозяйственных обшеств» темасында докторлық жумысын ислеп атыр.
Юридика илимлеринин кандвдаты Низаматдинов Ғайрат Кеўлимжаевич 1983-жылы
2- октябрьде Шымбай районында туўылған. 2006-жылы Қарақалпак мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2010-жылы «Радиотелефон алоқаси хизматини 
фуқаролик-ҳукуқий тартибга солиш муаммолари» деген темада кандидатлық 
диссертациясын жаклады. 20дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери баспадан 
шыққан. 2010-жыл баслап Пуқаралық ҳуқықы кафедрасының ассистенти.

Сондай-ақ, кафедрада Р.Айтмуратова, Е.Ғаниев, Г.Өтемуратова, Г.Наўрызбаева, 
Р.Рысназаров, Б.Абдирахманов хызмет етпекте.

Хожалық ҳуқықы қафедрасы 
Кафедра тарийхы

Хожалық ҳуқықы кафедрасы 2009-жыл декабрь айында Пуқаралық хәм хожалық 
хуқықы кафедрасының еки кафедраға бөлиниўи нәтийжесинде дүзилген.

Кафедраға 2009-жылдан баслап юридика илимлериниң докторы Р.Ж.Маткурбанов 
асшылық етпекте. Кафедра излениўшилеринен Ш.С.Шамшетов, О.Д.Өтегенов, 

НШШЯМ ЩИДШЫҚ диссертацияларын жакдады ҳәм юридика илимлериниң



Жаслыцта алган билим тасқа ойылган нагыс сыяқлы.

Ҳәдистен

2009-2010 2010-2011

□ Ипим каңцңцатары
■ №им доеторлары

Кафедра ҳаққында мағлыўмат

Кафедрада бүгинги күнде 9 профессор-оқытыўшы, соннан ю.и.д., доцент 
Р.Ж.Матқурбанов, үлкен оқытыўшы С.Т.Жақсымов, үлкен оқытыўшы Д.Т.Сапаров, 
ю.и.к. Ш.С.Шамшетов, ю.и.к. О.Д.Өтегенов, ю.и.к. К.Р.Бабаназаров, ассистент- 
окытыўшылар Е.К.Кәлимбетов, Р.П.Саекеева, А.О.Жуманов юридика тәлим бағдарына 
тийисли төмендеги кәнигелик пәнлери бойынша сабак өтпекте: Хожалық куқықы, 
хожалык пропессуал хукықы, корпоратив 
ҳукыкы, экология ҳукыкы, социал тәмийнат 
ҳукықы, бәсеки ҳуқыкы, юридикалык хызмет 
ҳәм жер ҳукықы.

Хожалык ҳукыкы кафедрасы профессор- 
окытыўшыларынын илимий педагогикалық 
потенциалы хәм онын артып барыўына да 
айрыкша итибар каратыл макта. Ул ыўма кафедра 
бойынша 1 юридика илимлеринин докторы, 
3 юридика илимлеринин кандидаты, 2 үлкен 
оқытыўшы болып, илимий дәрежелилик 2010- 
2011-окыў жылында 45 процентти курайды.

Кафедрада илимий-методикалык жумыслар
жолға койылған. 2009-жылы кафедра баслығы Р.Ж.Маткурбанов тәрепинен пукаралық 
ҳукыкы пәни бойынша оқыўлық баспадан шығарылды. 2010-жылы Р.Ж.Маткурбанов, 
Ш.С.Шәмшетовхәмкафедраүлкенокытыўшысы Д.Т.Сапаровлар«Субъекты гражданского 
права» атамасындағы окыў колланбасын баспадан шығарды. 2010-жылы кафедра доценти 
Ш.С.Шәмшетов «Корпоратив ҳуқык» пәни бойынша каракалпак ҳәм рус тиллеринде 
окыў-методикалык колланба хәм 2011-жылы кафсдра доценти О.Д.Өтегенов «Жамоат 
экологик назоратини хукукий тартибга солиш» атамасындағы монографиясын баспадан 
шығарды.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 2009-2010 2010-2011
Илим кандидатлары 1 3
Илим докторлары 1 1

Қарақадпақ мәмлекетдик университети



Кадрларды таярлаў узақ даўам ететугын процесс болып, ол ҳэр 
биримизден, тәкирарлайман, ҳзр биримизден шын кеўилден, 

тынымсыз, даўамлы мийнетти талап етеди.

Ислам Каримов

Кафедрада ислеп атырган илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Юридика илимлериниң докторы, доцент Матқурбанов Рашид Жолдасбаевич 
1977-жылы 9-октябрьде Шымбай районында туўылған. 1999-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2004-жылы «Проблемы 
правоспособности граждан (физических лиц) по гражданскому праву» деген 
темада кандидатлық, 2008-жылы «Проблемы правосубъектности граждан 
(физических лиц) по гражданскому праву» темасында докторлық диссертациясын 
жақлады. 30 дан аслам илимий макала хәм тезислери, 2 монография, 1 окыўлық, 
1 окыў колланба, 1 окыў-методикалык колланбасы баспадан шыкты. 2009-жылы 
1-декабрьден баслап хожалык хукыкы кафедрасынын баслығы лаўазымында
ислеп атыр.
Юридика илимлериниң кандидаты Шәмшетов Шарапатдин Сәрсенович 
1980-жылы 31-майда Қоңырат районында туўылған. 2003-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2008-жылы каңдидатлық диссертациясьш 
жакдады. 20 дан аслам илимий мақала хәм тезислери, 2 оқыў қолланба, 2 оқыў- 
методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2009-жылы 1-декабрьден баслап 
хожалық хукықы кафедрасының доценти.

Юридика илимлериниң кандидаты Өтегенов Оңғарбай Дәриябаевич 1983-жылы 
23-мартта Нөкис қаласында туўылған. 2006-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2010-жылы «Жамоат экологик назоратини хуқуқий 
тартибга солиш» темасында кандидатлык диссертаниясын жаклады. 20 дан аслам 
илимий мақала хәм тсзислсри, 1 монография, 1 оқыў-методикалық қолланбасы 
баспадан шықгы. 2011-жылдан баслап хожалық хукықы кафедрасының 
доценти.

Сондай-ак,

Юридика илимлериниң кандидаты Бабаназаров Қалбай Рустамович 1983-жылы 
25-августта Нөкис каласында туўылған. 2006-жылы Қаракалпак мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2010-жылы «Табиат объектлари ва инсон 
саломатлигини радиация таъсиридан хукукий мухофаза килиш» деген темада 
кандидатлык диссертация жаклады. 10 нан аслам илимий макала хәм тезислери 
баспадан шыққан. 2010-жылдан баслап хожалык хуқыкы кафсдрасының 
ассистенти.

кафедрада С.Жақсымов, Е.Қәлимбетов, Д.Сапаров, Р.Саекеева,
Ю.Әбдиреймов хәм А.Жумановдар ислеп атыр.

Жынаят ҳуқықы, процеси ҳәм криминалистика кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Жынаят ҳукыкы, процеси ҳәм криминалистика кафедрасы 1993-жылы ҳуқықтаныў 
кафедрасының базасында шөлкемлестирилди.

1993-1998-жыллар аралығында Жынаят хуқыкы, пропеси хәм криминалистика 
кафедрасына ю.и.к. Ж.Ниязова, 1998-2000-жылларда ю.и.к. Қ.Сейтназаров, 
2000-2006-жыллар аралығында ю.и.к. Б.Ж.Матмуратов басшылық етти. 2006-жылдан 
баслап бүгинги күнге шекем кафедраны ю.и.к. С.Ш.Өтемуратова басқарып келмекте.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Ҳәзирги күнде жынаят хуқықы, процеси ҳәм криминалистика кафедрасында 13,5 

штат бар.
Кафедрада бүгинги күнде 17 профессор-оқытыўшы: кафедра баслығы ю.и.к.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети



Ҳадал кәсибинен шаршап уйқылаган адам 
гүналары кеширилген қалда түнейди.

Ҳддистен

С.Ш.Өтемуратова, ю.и.к., доцент Б.Ж.Мәтмуратов, ю.и.к. А.Т.Алламуратов, 
Иғю.и.к. Қ.Р.Сейтназаров, үлкен оқытыўшы Е.Бердиев, ассистент-оқытыўшылар

И.Тлеўбергенов, Г.Пирниязова, С.Дәўлетмуратов, К.Өтениязов, ю.и.к. Т.Файзуллаева, 
ю.и.к. И.Матжанов, ю.и.к. М.Нажимов, ассистент-оқытыўшылар Ш.Бабанов, Т.Алиев, 
Б.Аллеков хәм А.Бекниязовлар тийкарғы штатта жумыс ислейди. Кафедранын оқыў 
режелериуниверситетИлимийКенеситәрепинентастыйықланған окыўрежеситийкарында 

•€<1 ислеп шығылған. Кафедрада төмендеги пәнлер бойынша сабаклар алып барылады: Суд 
хәм хукық корғаў уйымлары, жынаят хукықы (улыўма бөлим), жынаят ҳуқықы (арнаўлы 
бөлим), жынаят процесси, криминология, прокурорлык баклаў, криминалистика, жынаят 
ислери бойынша процессуал хүжжетлер, жынаят орынлаў хукыкы, орынлаў исин жүргизиў, 
юристтин сөйлеў мәденияты. Кафедрада профессор-окытыўшылар тәрепинен илимий 
жумысларынын нәтийжелери оқыўлық, оқыў қолланбалар, методикалық қолланбалар, 
илимий мақалалар ретинде баспада жәрияланады. Сабакдыклар қаракалпақ тилине 
аўдарылмақта. Атап айтқанда, 2005-жылы М.Х.Рустамбаев авторлығындағы «Жынаят 
хуқықы. Арнаўлы бөлими» (Жоқары оқыў орынлары ушын сабақлық) аўдармашылар 
ю.и.к. доцснт Б.Ж.Мәтмуратов хәм ю.и.к., Х.А.Халимовлар тәрспинен, 2008-жылы 
М.Х.Рустамбаев авторлығындағы «Жынаят 
хукықы. Улыўма бөлими» (Жокары окыў 
орынлары ушын сабақлық) аўдармашылар 
ю.и.к., доцент Б.Ж.Мәтмуратов хәм ю.и.к.
С.Ш.Өтемуратовалар тәрепинен қаракалпак 
тилине аўдарылып, баспадан шығарылды.

Кафедра ТМЮИ жынаят ҳукықы, 
жынаят процеси кафедралары менен 
илимий байланысты жаксы жолға койған. 
Кафедранын илимий дәрежелилик 
көрсеткиши кейинги 3 жыл ишинде бир ________ _____________________________
неше процентке жокарылады. Илимий дәрежелилик көрсеткиш 2011-2012-окыўжылынын 
ақырында 65 %ке жетиўи күтилмекте.

Юриспруденция кәнигелиги студентлери оқыў-танысыў, оқыў-өндирислик 
әмелиятларын Карақалпакстан Республикасы Прокуратурасы, Каракалпақстан 
Республикасы Жынаят ҳәм Пуқаралық ислери бойынша судлары, Қарақалпақстан 
Республикасы Әдиллик министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер 
министрлиги менен дүзилген шәртнамалар тийкарында усы орынларда өткериў жолға 
койылған.

Кафедра жанында «Жас криминалистлер» илимий дөгереги шөлкемлестирилген.
Кафедра профессор-окытыўшылары ҳәр жылы жеке реже бойынша ТМЮИ, ӨзРМУ 

жанындағы жокары педагогикалык институтында, Өзбекстан Республикасы Әдиллик 
Министрлигинде, университет жанындағы кадрлар қәнигелигин жетилистириў ҳәм қайта 

' таярлаў орайында өз қәнигелигин жетилистиреди.
Кафедранын мәнаўият хәм мәрипат жумыслары жақсы жолға қойылған болып, 

кафедра ағзалары Өзбекстан хәм Қарақалпакстан Республикасынын белгили сәнелерин, 
байрамларын белгилеўге белсене қатнасады.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги
Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 2 4 5 8
Илим докторлары - - - -
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Өнерлиниц қолы гүл. 'й
Халық нақылы

□ Илим кандидатпары
■ Ипим докторлары

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Юридика илимлеринин кандидаты Өтемуратова Сапаргүл Шәмшетовна 
1977-жылы 5-январьда Нөкис қаласында туўылған. 1999-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2006-жылы «Атроф муҳитни мухофаза 
қилиш соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарлик» деген темада кандидатлық

Л диссертация жаклады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 1 сабакдық,
Я- 5 оқыў қолланбасы, соньщ ишинде 4 оқыў қолланба қарақалпақ тилине

- I аўдарылып баспадан шыккан. 2006-жылдан баслап Жынаят ҳуқыкы, процеси ҳәм 
'Вк. лЯЯШ криминалистика кафедрасыныц баслығы.

Юридика илимлериниң кандидаты, доцент Матмуратов Батыр Жолдасович 
1960-жылы 10-октябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1982-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1989-жылы кандидатлық диссертациясын 
жаклады. 40 тан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 2 сабаклықты қаракалпақ 
тилине аўдарды, 1 окыў колланба, 2 методикалық қолланбасы баспадан шыкты. 
2001-жылдан баслап университеттин Руўхыйлық хәм ағартыўшылык ислери 
бойынша проректоры лаўазымында ислеп атыр.

Юридика илимлеринин кандидаты, доцент Атламуратов Алишер Төлегенович 
1971-жылы 18-октябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1997-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик унивсрситстин тамамлаған. 2004-жылы «Иммунитеты в уголовном 
процессе» деген тсмада кандидатлық диссертация жаклады. 40 тан аслам илимий 
мақала ҳәм тезислсри, 11 окыўлык хәм окыў колланбасы, 2 окыў-методикалық 
қолланбасы баспадан шыкты. 2008-жылдан баслап юридика факультети деканы.

Юридика илимлеринин кандидаты, доцент Сейтназаров Қурбанбай Реймбаевич 
1963-жылы 3-майда Хожели районында туўылған. 1993-жылы «Принцип 
состязательности и его реализация при рассмотрении уголовных дел судами 
Каракалпакстана» деген темада кандидатлық диссертация жақлады. Бир неше - 
илимий мақала ҳәм тезислери баспадан шыққан. 2010-жылдан баслап Жынаят 
ҳуқықы, процеси ҳәм криминалистика кафедрасының доценти.

Юридика илимлериниц кандидаты Файзуллаева Тамара Ҳамидуллаевна 
1982-жылы 27-июньде Хожели районында туўылған. 2006-жылы Қаракалпақ I 
мәмлекетлик университетинин юридика факультетин тамамлаған. 2009-жылы 
«Тиббий йусиндаги мажбурлов чораларини тайинлаш муаммолари» деген 
темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 20 дан аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери, 1 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2010-жылдан баслап Жынаят 
ҳуқықы, процеси хәм криминалистика кафедрасының ассистенти.
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Билеги күшли бирди, 
Билими күшли мыңды жыгады.

Халық нақылы

Юридика илимлеринин, кандидаты Мәтжанов Илҳам Әдилбаевич 1981-жылы 
11-январьда Нөкис қаласында туўылған. 2004-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2010-жылы «Личные интересы участников уголовного 
процесса» деген темада кандидатлық диссертациясын жакдады. ЗОдан аслам 
илимий мақала ҳәм тезислери баспадан шыққан. 2010-жылдан баслап жынаят 
ҳуқықы, процеси ҳәм криминалистика кафедрасыньщ ассистенти.

Юридика илимлерининиц кандидаты Нәжимов Миратдийин Шамшетдинович 
1983-жылы 30-октябрьде Бозатаў районында туўылған. 2007-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2010-жылы «Озодликдан маҳрум килиш 
жазосини тайинлашнинг хукуқий асослари ва такомиллаштириш муаммолари» 
деген темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 20дан аслам илимий мақала 
ҳәм тезислери баспадан шыққан. 2010-жылдан баслап жынаят ҳуқықы, процеси 
ҳәм криминалистика кафедрасыныц ассистенти.

Сондай-ақ, кафедрада И.Тлеўбергенов, К.Өтениязов, Е.Бердиев, Ш.Бабанов, 
С.Дәўлетмуратов, Б.Аллеков, Т.Алиев ҳәм Г.Пирниязовалар жумыс ислейди.

Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Миллий ғәрезсизлик идеясы, ҳуқық ҳәм руўхыйлық тийкарлары қәнигелиги 
Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинин, 2001-жылы 16-августтағы 343-санлы 
қарары тийкарында ҳәм Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим 
министрлигиниң 2002-жыл, 21-февраль, 54-санлы буйрығы тийкарында Өзбекстан 
Республикасы Жоқары оқыў орынларында ашылды. Бердақ атындағы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетинде Миллий ғәрезсизлик идеясы, ҳуқық ҳәм руўхыйлық 
тийкарлары тәлим бағдары 2001-2002-оқыў жылында ашылды ҳәм 23 студент қабыл 
етилди. Университетимизде 2003-жылы 28-августта Миллий ғәрезсизлик идеясы, ҳуқық 
ҳәм руўхыйлық тийкарлары кафедрасы шөлкемлестирилди, кафедрада дәслеп 2 илим 
кандидаты ҳәм 3 ассистент жумыс алып барды.

Кадрлар таярлаўдьщ миллий бағдарламасына 
тийкарланып студентлерге билим бериўдин 
сапасын жақсылаў мақсетинде университеттиң 
жәмийетлик кафедраларыньщ тәжирийбели 
профессор-оқытыўшылары кафедраға жумыс 
ислеўге қабыл етилди. Ҳәзирги ўақытта 
кафедраны т.и.к. М.Сейтназаров басқарып, 
кафедрада 10 профессор-оқытыўшы жумыс 
алып бармақта. 4 илим кандидаты, 2 доцент, 
2 үлкен оқытыўшы, 6 6 ассистент окытыўшы. ,

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Кафедрада 12 штат бирлиги болып, сол орынларда 10 профессор-оқытыўшы толық 

штатта, 4 оқытыўшы 0,5 штатта жумыс ислеп атыр. Кафедрада 4 илим кандидаты бар. 
Профессор-оқытыўшылар тәрепинен ғәрезсизлик жыллары 2 монография, 8 оқыў- 
методикалық қолланба баспадан шығарылды. М.Сейтназаровтың «Революция? Вторжение? 
События в Хивинским Ханстве в 1919-1920 г.», «Мәмлекетшиликти қәлиплестириў ҳәм 
Қорғаныў уқыбын беккемлеў», доцент Ж.Сағындықовтың «Диалектика национального 
и общечеловеческого в духовной культуре», «Мафкура. Маънавий мерос ва ешлар 
тарбияси», «Қорақалпоғистон XIX асрнинг иккинчи яримида XXI асргача (Мулкнинг 
ўзгариши)», «Пәннин философиялық мәселелери», доцент А.Байрыеваньщ «Руўхыйлык 
тийкарлары», «Мәнаўият тийкарлары», «Ҳуқық философиясы» атамаларындағы оқыў-
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Мийнет палын билмегенлер, 
Мәжилисти бир көрмегенлер,

Басы топқа кирмегенлер, 
Азамат қздирин билмес.

А.Дабылов 

методикалық қолланба ҳәм монографиялары баспадан шықты. Кафедра ӨзМУ, ТМПУ, 
ӘнМУ, ГүлМУ, ҮрМУ, НМПИларыньщ Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм 
ҳуқық тәлими кафедралары менен тығыз байланыста.

Бүгинги күнде миллий идея, руўхыйлық з
тийкарлары хәм хукык тәлими бакалавр 
бағдары бойынша 158 студент билим 
алмакта. Студентлердин би.ш.м алыўы 
ушын кафедрада барлык мүмкиншилик _  ■
жаратылған. Сабакларды окытыў 
происсслери ҳәзирги заман талапларына |
жуўап беретуғып кабинстлерде алып Яф уҮ...У'‘Г 
барылады. алдынғы информаниялык хәм Ш 
педагоғикалык технологиялардан ксннен Я 
паидаланылады.

Кафедра профессор-оқытыўшылары республика хәм халықаралық көлемлерде 
өткерилетуғын конференцияларға ҳәм семинарларға қатнасып келмекте.

Студентлерден Ш.Абдиреймова оқыўдағы жетискенликлери ҳәм илимий-изленислери 
нәтийжесинде Москва мәмлекетлик университетинин, Менделеев атындағы стипендиясын 
женип алыўға миясар болды. М.Төлегенов Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендиясы 
жеңимпазы болды. Тәлим бағдарынын питкериўшилери Ж.Үсенов, Ш.Абдиреймова, 
К-Турекеев 2011-жылы ӨзМУ магистратура бөлиминиң соңғы курсында оқып атыр.

Өзбекстан Республикасы бойынша 2010-2011-оқыўжылында өткерилген «Ең белсенди 
руўхый ағартыўшысы» танлаўында кафедра доненти А.Байрыева Қарақалпақстан 
Республикасы жоқары оқыў орынлары арасында 1-орынды, Өзбекстан Республикасы 
жоқары оқыў орынлары ишинде 2-орынды ийеледи. Кафедрада оқыў-методикалык, 
мәнаўият, тәрбиялық ҳәм илимий ислер комплексли түрде алып барылмақта. Кафедра 
профессор-оқытыўшылары тәрепинен 3 жыл ишинде 5 оқыў-методикалық қолланба 
республика көлеминде журнал ҳәм газеталарда 50 ден аслам илимий ҳәм публицистикалық 
мақалалар жәрияланды.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги
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Ата-анаңды крдирле, 
Өлгеницше жаңсы сөйле, 

Мал тапсаң торңага бөле, 
Өсиуиңе жақсы, балам.

Бердаң
Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар

Тарийх илимлериниң кандидаты Сейтназаров Муратбай Серназарович 
1953-жылы 15-мартта Кегейли районында туўылған. 1978-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1999-жылы «Қарақалпақстанда миллий 
азатлық хәрекети тарийхы (1917-1920-жыллары)» деген темада кандидатлық 
диссертациясын жақлаған. 25 тен аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 
1 монография, 2 методикалық қолланбасын баспадан шығарған. 2009-жыл 
30-ноябрьден баслап Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм хукык тәлими 
кафедрасыньщ баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Философия илимлериниң кандидаты, доцент Сағындықов Жубатқан Наўрызович 
1948-жылы 29-декабрьде Қоңырат районында туўылған. 1973-жылы Ташкент 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1985-жылы «Совершенствование 
форм досуга и духовного обгцения сельских тружников» деген темада 
кандидатлық диссертациясын жакдады. Қарақалпақстанға мийнети сиңген 
халық билимлендириў хызметкери. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 
1 монографиясы авторлар жәмәәти менен, 5 методикалық қолланбасы баспадан 
шыкды. 2008-жылы 5-сентябрьден баслап Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары 
ҳәм хуқық тәлими кафедрасыньщ доценти лаўазымында ислеп атыр.

Философия илимлериниң кандидаты, доцент Байрыева Алмагүл Қурбановна 
1968-жылы 25-сентябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1990-жылы Таганрог 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 2000-жылы «Проблемы 
формирования духовного мира личности» деген темада кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 2 оқыў- 
методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2005-жыл августтан баслап Миллий 
идея, руўхыйлық тийкарлары хәм хуқық тәлими кафедрасының доценти 
лаўазымында ислеп атыр. Ҳәзирги ўақытта «Вопросы возрождения духовной 
культуры каракалпакского народа в годы независимости» темасында докторлық 
диссертациясы үстинде жумыс алып бармақта.

Юридика илимлериниң кандидаты Өтепбергенов Мақсет Садықбаевич 
1981-жылы 4-февральда Қоңырат районында туўылған. 2005-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2010-жылы «Осуществление принципа 
равенства перед законом и судом в уголовном процессе» деген темада кандидатлық 
диссертациясын жаклады. 20 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери баспадан 
шыққан. 2011-жылдан баслап Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳукық 
тәлими кафедрасында жумыс алып бармақта.

Сондай-ақ, кафедрада А.Нәўбетуллаев, Б.Бекниязов, О.Султанов, Ж.Дошниязов, 
С.Үсенов ҳәм А.Аллаяровлар жумыс ислейди.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети





Илимниң заман талаплары дәрежесинде раўажланыўы ушын мениң 
нэзеримде төмендегилер зәрүр: идея, материаллың тийкар, тийисли 

шараят ҳәм пикир, ой-пикирлеў еркинлиги.

Ислам Каримов

Каракалпак мәмлекеілик университетинде тарийх факультети 1976-жылы (1976-1995-жыллары 
тарийх-география, 1996-2002-жыллары юридика-тарийх, 2003-2005-жыллары тарийх, 
2005 -жыл август айынан гуманитар) дүзилди. Бул жыллары факультетге профессор Қ.Сарыбаев, 
доцент Б.Шамамбетов, М.Төребеков, М-Ш.Қыдырниязов, Б.Мәтмуратовлар басшылық 
етти. 2003-жылы өз алдына тарийх факультети болып бөлинип шықты. Сол ўакыттан 
баслап доцент Ж.Ҳәкимниязов басшылық етпекте.

Факультетте ҳәзирги ўакытта тарийх, 
философия тәлим бакалавр бағдарында жәми 
427 студент билим алмақга.

Ҳәзирги күнде 3 кафедрада 4 илим 
докгоры, 16 илим кандццаты хәм доцентлер, 19 
ассистент оқытыўшы илимий-педагогикалық 
жумыс жүргизип атыр. Оқытыўшылардыц 
илимий дәрежеси-53,8%.

Факультет курамында тарийх ҳәм 
археология (кафедра баслығы профессор 
М-Ш.Қыдырниязов), Өзбекстан ҳәм 
Қаракалпақстан тарийхы (кафедра 
баслығы допент М.Сейтимбетов), жәмийетлик пәнлер (кафедра баслығы ф.и.д, доцент 
А. Бердимуратова) кафедралары хызмет көрсетпекте.

Илимий-педагог кадрларды таярлаўда Өзбекстан Республикасы Президенти 
жанындағы Мәмлекетлик хәм жәмийет курылысы академиясы, Өзбекстан ИА Тарийх 
институты, Өзбекстан Миллий университети, Ташкент Шығыстаныў институты, Ташкент 
мәмлекетлик педагогикалык университети, Самарқанд мәмлекетлик университети, 
Самарқанд археология институты, Үргениш мәмлекетлик университети, ӨзР ИА ҚҚБ 
Тарийх, археология хәм этнография институты, Нөкис мәмлекетлик педагогикалық 
институты, Ташкент педиатрия медидцина институты ҳәм Ташкент мәмлекетлик 
аграр университети Нөкис филиаллары менен билим ҳәм илим тараўында байланыс 
орнатылған.

2006-20 10-жылларда факультет ассистент-окытыўшылардан Г.Туреева, Г.Караманова, 
С.Сулаймановлар тарийх илимлериниң кандидаты, М.Ниязымбетов философия 
илимлериниң кандидаты илимий дәрежесин алды. Археология қәнигелиги бойынша 
хәр жылы бир аспирант таярланбақта. Факультетте оқыў Өзбекстан мәмлекетлик 
билимлендириў стандарты тийкарында Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта 
арнаўлы билим министрлиги тәрепинен ислеп шығылған ҳәм тастыйыкданған 
оқыў режеси тийкарында шөлкемлестирилген. Жаңа педагогикалық технологиялар 
тийкарында сабакдарды өткериў, студентлерге түсиндириў, өз бетинше жумыс алып 
барыўы ушын шараят жаратылған. Студентлердиң билим алыў дәрежесин жоқарылатыў 
ушын китапхана фондындағы материаллардан басқа Интернет материалларынан ҳәм 
мультимедиялардан пайдаланыў жолга койылған. Археология бойынша Миздақхан,

Бограхан комплекслеринде табылған 
материаллык дереклерди қайта ислеў, 
реставрация ислеў, сызылмаларын алыў 
Бердақ музейинде әмелге асырылады. 
2009-2010-оқыў жылында факультетген 
3 студент Феруза Қайпанова, Жанылсын 
Айтмуратова, Ҳүрзия Камалова Бердак 
атындағы мәмлекетлик стипендияны 
алыўға ерискен болса, 2010-2011- 
оқыў жылында 4-курс тарийх бағдары 
студенти Гүлзиба Тилегенова Наўайы 

атындағы мәмлекетлик стипендия женимпазы болды.
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Ким тутпаса қәлбинде тарийхын, 
Ол инсанда емес, адамда емес, 

Бирақ ким оқыса өтмишини, 
Көп байытар өзиниң турмысын.

Шаҳаўатдин аль Нәсибий

Өзбекстан ҳәм Қаракалнақстан тарийхы кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Өзбекстан ҳәм Карақалпақстан тарийхы кафедрасы 1989-жылы шөлкемлестирилди. 
1989-1999-жыллары аралығында профессор Қ.Сарыбаев, доцент. А.Өтемисов, т.и.к. 
Х.Палўаниязов, доцент Қ.Тәцирбергенова кафедра баслығы лаўазымында ислеп келди. 
1999-жылдан баслап кафедраға доцент М.Сейтимбетов басшылық етип келмекте.

Хәзирги ўақытга кафедрада профессор Б.Қощанов, тарийх илимлеринин кандидатлары, 
доцентлер Қ.Қалимбетов, А.Өтемисов, К.Тәнирбергенова, Ж.Ҳәкимниязов, А.Қудияров, 
С.Сайманов, үлкен окытыўшы Г.Қутлымуратова, ассистентлер С.Сулайманов, 
С.Алламуратова, Х.Өтегенов, Ж.Төрениязов лекция ҳәм семинар сабакдарын 
оқытпақта.

1991-2010-жыллары кафедра ағзаларынан М.Сейтимбетов, Ж.Ҳәкимниязов, АКудияров, 
С.Сайманов,С.Сулаймановлар кандидатлык диссертациясын қорғады.

Кафедрада тарийх бағдары бойынша (мәмлекетлер ҳәм регионлар) хәм Өзбекстан 
тарийхы қәнигелиги бойынша жокары мағлыўматлы кәнигелер таярланады. Кафедра 
ағзалары «Қаракалпақстаннын социаллық-экономикалык хәм жәмийетлик сиясий 
раўажланыўы (XIX әсирдиң екинши ярымы XX әсирдин басы)» темасындағы илимий 
жумыс алып барып атыр.

Кафедра ағзаларыньщ баспада жәрияланған илимий монография ҳәм мийнетлери: 
Жәмәәтлик авторлар «Өзбекстан жана тарийхы» 1-3 том, С.Камалов, Б.Қощанов 
(Ташкент-2000); «Қарақалпакстанның жана тарийхы», Б.Қощанов, М.Сейтимбетов, 

Қ.Тәңирбергенова (Нөкис- 2003); /
«Қаракалпакдардынмәмлекетлигиҳәм 
халық болып кәлиплесиўи тарийхы», 
С.Камалов (Нөкис-2001); «Право 
на вторжение», Б.Қощанов (Нөкис- 
1993); «Из истории здравоохранения 
Каракалпакстана в 1941-1945 
гг.» (Нөкис-1996); «Революция? 
Вторжение? События в Хивинском 

___________________________________________  ханстве в 1919-1920гг.», (Нөкис- ’ ’ 
1997); «Қаракалпақстанда темир жол қурылысы тарийхынан», М.Сейтимбетов, 
(Нөкис-1993); «Тарийх-өзлигимизди анлаўдын негизи» (Нөкис-1999); «Городише 
Давкескен Вазир», Ж.Ҳәкимниязов (Нөкис-1998); «Қарақалпақстаннын әжайып жети 
естелиги», (Нөкис-2004); «Шымбай пахта тазалаў заводы тарийхынан» А.Қудияров, 
(Нөкис-2001).

Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасы басқа да илимий мекемелер менен 
туракды түрде байланыс алып барып атыр. Атап айтқанда Өзбекстан Республикасы 
Илимлер Академиясы, Өзбекстанмиллийуниверситетиниңтарийхфакультети, Самарқанд 
археология институты, Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қаракалпакстан 
бөлими Тарийх, археология хәм этнография институты ҳәм т.б.

Кафедрада төмендеги окыў-методикалық қолланбалар басылып шыкгы: «Өзбекстан I 
хәм Қарақалпақстан тарийхы» М.Сейтимбетов, А.Қудияров, (Нөкис-2000); «Өзбекстан 
тарийхы» Қ.Тәнирбергенова (Нөкис-2000); «Өзбекстан тарийхы» М.Сейтимбетов, 
Ж.Ҳәкимниязов, А.Қудияров (Нөкис-2000); «Өзбекстан ҳәм Қарақалпакстан 
тарийхы» М.Сейтимбетов, Ж.Ҳәкимниязов, А.Қудияров, С.Сайманов, (Нөкис-2003); 
Өзбекстан ҳәм Қаракалпакстан тарийхы» (арнаўлы сыртқы бөлим студентлери ушын), 

М.Сейтимбетов, Ж.Ҳәкимниязов, А.Қудияров, С.Сайманов (Нөкис-2003), «Өзбекстанда
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Өтмиш дегенимиз — устаздъщ жиберген 
кртелигин шәкиртлерине тәкирарлатпайтугын 

бүгинги күнниц уллы устазы.

ТҚайыпбергенов

саўда қатнасыкдары ҳәм исбилерменлик тарийхы» методикалык колланба, А.Кудияров 
(Нөкис-2009), «Өзбекстанда саўда қатнасыкдары ҳәм исбилерменлик тарийхы» окыў- 
методикалық қолланбасын (Нөкис-2010), кафедра ағзалары «Қарақалпақстан тарийхы» 
бойынша факультетлер аралық хәм тарийх бакалавр ушын оқыў бағдарламасын баспасөзде 
жәриялады.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат

Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасында улыўма штатлар саны 12, 
оқытылатуғын пәнлер факультетлер аралық топарларда 1-2 семестрлерде Өзбекстан 
тарийхы, 5-6-семестрлерде Қарақалпақстан тарийхы, тарийх бакалавр бағдарында 5 
қәнигелик пән оқытылады. Кафедрада 0,5 ставкада 1 илим докторы ҳәм 5 илим кандидаты, 
доцентлер жумыс ислемекте.

Кафедраның илимий темасы «Қаракалпақстанның социаллық-экономикалық ҳәм 
жәмийетлик-сиясий раўажланыўы (XIX әсирдин ақыры XX әсир)». Мүддети 2010-2011- 
жыллар.

Т.и.к, доцент Қ.Тәңирбергенова Аўыл хожалық бизнесинде фермер ҳаялларға хукықый 
жәрдем бериў бойынша кеңес орайын дүзиў, Мәмлекетлик емес коммерциялык емес, 
фонд гранты НАННОУз (2007-ж. 3 000 000 сум),тарийх илимлериниц кандидаты, доцент 
Ж.Ҳәкимниязов «Әмир Темур ҳәм темурийлер дәўиринде Хорезм мәденияты» (ХГУ-ХУ 
әсир) атамасындағы мәмлекетлик грант бойынша жумысқа қатнаспақта.

Қ.Тәцирбергенова мәмлекетлик емес шөлкемлер хәм пуқаралық жәмийет 
институтларын қоллап-куўатлаў бойынша Олий Мажлис жанындағы жәмийетлик фонд 
(2010-жыл) грантында қатнаспакта.

Кафедрада «Қоңырат сода заводы тарийхы» атамасында 1 000 000 сум муғдарында 
хожалық шәртнамасы үстинде жумыс алып барылмақта. Бул хожалық шәртнамасына 
кафедра профессор-оқытыўшыларынан доцент М.Сейтимбетов, ассистент-оқытыўшы 
С.Сулайманов қатнаспақта. Хожалық шәртнамасы мүддети 2009-2011-жыллар.

2007-жылы  доцент Ж.Ҳәкимниязов Ақтаў қаласында өткерилген Каспий Арал 
регионында тарийхый мәдений процесслер темасында халыкаралык конференцияда 
«Средневековыс мечети Южного Приаралья» атамасында, 2010-жылы доцент 
М.Сейтимбетов «Хорезм оазисин Россия мснен байланыстырған жоллар» темасындағы 
баянатлары менен қатнасты. Буннан баска да кафедра ағзаларынын Россия, Украина, 
Қазақстанхәм Ташкентте болыпөткен республикалыкхәмхалыкаралыкконферсннияларда 
мақалалары жәрияланған.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелигиниң өсиўи

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 2 2 1 1

166 Қарақадпақ мәмлекетлик университети



Теориялъщ билимлерден пайда етилетугын түсиниклер узақ 
ҳәм терец түсиниў, тексериў, дөретиўшилик, билим алыў ҳәм 

басқаларга билим бериў жолы менен қолга киргизиледи.

Әбиў Наср Фарабии\

♦ н

><
л

Кафедрада ислеп атырғаи илимий дәрежеге ийе болған профессор-окытыўшылар
Тарийх илимлеринин кандидаты, доцент Сейтимбетов Мынсызбай Қазакбаевич 
1960-жылы 29-сентябрьде Мойнак районында туўылған. 1983-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1995-жылы «Қарақалпақстанда темир 
жол курылысы (1946-1975-ж.)» темасында кандидатлык диссертация жаклады. 
40 тан аслам илимий макала хәм тезислери баспадан шыккан. Соннан 10 ы 
окыў-методикалық қолланбалар болып есапланады. 1999-жылдан Өзбекстан ҳәм 
Қарақалпақстан тарийхы кафедрасынын баслығы.

Тарийх илимлеринин кандидаты, доцент Ҳәкимниязов Жолмырза Хожабекович 
1963-жылы 1-сентябрьде Шымбай районында туўылған. 1990-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1999-жылы «Общественные культовые 
сооружения средневекового Хорезма» темасында кандидатлық диссертация ү 
жакдады. 2000-2001-жыллары университет окыў бөлими басльпы, 2005-2007-жыллары 
окыў ислери бойынша проректор ўазыйпасын ўактынша атқарыўшы болып , 
иследи. 40 тан аслам илимий мақала хәм тезислери баспадан шыққан. 2005-жыл 
24-августынан баслап гуманитар факультетиниң деканы.
Тарийх илимлеринин кандидаты, доцент Тәнирбергенова Қәллигүл 1959-жылы 
12-майда Тахтакөпир районында туўылған. 1981-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1992-жылы «Экономика Каракалпакстана в годы 
второй мировой войны» темасында кандидатлык диссертация жакдады. 35 тен 
аслам илимий макала ҳәм тезислери баспадан шыккан. Соннан бесеўи методикалық 
колланба болып есапланады. 1996-жылдан баслап Өзбекстан ҳәм Қаракалпакстан 
тарийхы кафедрасынын доценти болып ислеп атыр.

Тарийх илимлеринин кандидаты, доцент Қудияров Әлишер Раметуллаевич 
1966-жылы 29-январьда Шымбай районында туўылған. 1990-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1999-жылы «История города Чимбая 
(ХІХ-начало XX вв.): историко-этнологическое исследование» темасында 
кандидатлық диссертациясын жаклады. 50 ден аслам илимий мақала хәм 
тезислери баспадан шыққан. Соннан 13 и методикалық, оқыў-методикалық ҳәм 
оқыў қолланба болып есапланады. 2002-2007-жыллар аралығында Мәлимлеме 
ресурс орайы директоры лаўазымында иследи. 2007-жылдьщ 27-апрелинен баслап 
Өзбекстан ҳәм Қарақалпакстан тарийхы кафедрасыньщ доценти болып ислеп 
атыр.
Тарийх илимлеринин кандидаты, доцент Сайманов Султан Сырғабаевич 1971 -жылы 
30-сентябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1993-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2001-жылы «История города Кунграда (XVIII первая 
половина XIX вв.)» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 30 дан аслам 
илимий мақала ҳәм тезислери баспадан шыққан. Соннан үшеўи методикалық 
колланба есапланады. 2004-жылдьщ 22-ноябринен Қарақалпақ мәмлекетлик 
университети ишки кадағалаў хәм мониторинг бөлиминин баслығы.
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Тарийх илимлеринии кандидаты Сулайманов Саламат Әрепбаевич 1978-жылы 
17-мартта Кегейли районында туўылған. 1999-жылы Карақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2010-жылы «История Аральской и Амударьинской 
флотилий (1847-1920 гг.)» темасында кандидатлық диссертациясын жакдады. 20 дан аслам 
илимий макала ҳәм тезислери баспадан шыққан. 2001-жыл 10-сентябрьден баслап 
Өзбекстан хәм Қаракалпақстан тарийхы кафедрасынын ассистенти болып ислеп 
атыр.

Сондай-ак, кафедрада Г.Қутлымуратова, Ж.Төрениязов ҳәм Ҳ.Өтегенов илимий- 
тедагогикалық мийнет етпекте.
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Ҳәр кисиниң болар Ўатан - анасы, 
Өз Ўатанын сүйер адам баласы.

И.Юсупов

Тарийх ҳәм археология кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Тарийх ҳәм археология кафедрасы (1936-жылы ҚМПИ курамында дүзилген) 
тарийхшы қәнигелерди таярлайтугын тийкарғы кафедра есапланады. 1936-1976-жыллары 
кафедраны Т.Бекимбетов, Я.Досумов, Х.Минубаев, Г.Непесов, О.Кдырбаева, Қ.Сарыбаев 
басқарған. 1976-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университети ашылғаннан кейин 1976-
2008-жыллары  кафедраға А.Төреев, Қ.Мухаммедбердиев, М.Тлеўмуратов, М.Төребеков, 
Е.Бижанов, Ж.Айтмуратов, 2008-жылдан баслаптарийхилимлериниң докторы, профессор 
Мухаммед-Шәрип Қыдырниязов басшылық етпекте.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Тарийх ҳәм археология кафедрасы тарийхшы қәнигелер таярлайтуғын тийкарғы 

кафедра есапланады. Кафедрада 15,5 штат бирлигинде жумыс орны болып, 16 профессор- 
оқытыўшы ислеп атыр. Олардан үшеўи илим докторы, алтаўы илим кандидаты. 
Ғәрезсизлик жылларында кафедрада тийкарғы оқытылатуғын барлық пәнлер бойынша 
оқыў қолланба хәм оқыўлыкдар таярланған. Олар жәрдеминде тийкарғы, қәнигелик ҳәм 
қосымша пәнлерден 20 сабакдық оқытылмақта. Кафедра тәрепинен шығарылған оқыўлық 
хәм оқыў-методикалыққолланбалар: «Средневековая городская культура Хорезма», «Атіг 
Тетпг ұа Тетпгіуіаг сіаұгісіа Огоі Ьо’уі тасіапіуаіі», «Музыкальная культура Каракалпакстана 
в 1950-2005 годы», «Қарақалпақстан тарийхы пәни бойынша бағдарлама», «Идея 
национальной независимости: Основные принципы и понятия. Материалы к лекции», 
«Қарақалпақстанда 1917-жылдың тарийхый ўақыялары», «Қарақалпақстан журналистлери 
репрессия жылларында», «Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы», «Мәденияттаныў», 
«XX әсирдиң 80-90-жылларында Қарақалпақстан мәдениятының раўажланыўы», 

«Тарихий география курсини ўрганиш 
дастури», «Қарақалпақстан тарийхы», 
«Орта әсирлер тарийхы», «Халықаралық 
қатнасыкдар тарийхы 1871-1939- 
жыллар», «Из истории высшего и 
среднего специального образования 
в Каракалпакстане», «Тагіухп оц- 
Піхм теіосіікам», «Историография 
первобытной археологии Приаралья», 
«Тарийхый үлкетаныў».

Кафедра доценти М.Төребеков 
басшылығында университетте
Қоңырат районы ҳәкимияты менен

5 хожалық шәртнамасы орынланды. Кафедра баслығы профессор М.Ш.Қыдырниязов 
басшылығында кафедра ағзалары Өзбекстан Республикасы ГКНТ буйыртпасы бойынша 
еки илимий грантты орынлады (ГНТП. 
4-32. «Урбанизационные процессы в 
средневековом Хорезме», бюджет. 8.5 млн. 
сум; А-2.152 «Амир Темур ва Темурийлар 
даври Хоразм маданияти», 12.5 млн. 
сум). Тарийх ҳәм археология кафедрасы 
шет ел ҳәм республикалық илим хәм 
билимлендириў орайлары менен 5 
шәртнама дүзген.

Кейинги он жыл ишинде кафедра 
профессор-оқытыўшылары тәрепинен 
археология қәнигелиги бойынша тарийх 
илимлериниң кандидатлары таярланды.
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Атам күйеў болган жер,
Анам келин болган жер, 

Киндик каным тамган жер, 
Тен азамат өскен жер.

«Қоблан» дәстанынан

кйуу Iн
Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелигиниң өсиўи

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011 |
Илим кандидатлары 4 5 5 6
Илим докторлары - 1 2 3

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Тарийх илимлеринин докторы, профессор Қыдырниязов Мухаммед-Шарип 
1950-жылы 30-мартта Қоңырат районында туўылған. 1971-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 1980-жылы «Города 
Хорезма золотоордынского периода» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 130 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 4 оқыў қолланба, 5 оқыў- 
методикалық колланба, 4 монографиясы баспадан шықты. 1994-1996-жыллары 
тарийх факультети деканы. 2005-жылы «Культура Хорезма ХІП-ХІУ вв» темасында 
докторлық диссертациясын жақлады. 2008-жыл 13-ноябрьден баслап Тарийх ҳәм 
археология кафедрасының баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Тарийх илимлериниң докторы, профессор Қощанов Бахыт Абдикеримович 
1958-жылы 2-июньде Қараөзек районында туўылған. 1980-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1988-жылы «Листовки Туркестана 
как исторический источник» темасында кандидатлық, 1995-жылы «Туркестан в 
1917-1922 гг.» темасында докторлық диссертациясын жақлады. 170 тен аслам 
илимий мақала ҳәм тезислери, 6 оқыў қолланба, 4 оқыў-методикалық қолланба, 
6 монографиясы баспадан шықты. 2004-жыл 10-декабрьден баслап Тарийх ҳәм 
археология кафедрасыньщ профессоры лаўазымында ислеп атыр.

Тарийх илимлериниң кандидаты, доцент Төребеков 
1954-жылы 19-январьда Тахтакөпир районында туўылған. 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған.
«Оборонительные сооружения древнего Согда» деген темада кандидатлық 
диссертациясын жаклады. 80 нен аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 3 оқыў 
қолланба, 3 оқыў-методикалық қолланба, 1 монографиясы баспадан шықты. 
1990-1994-жыллары тарийх факультети деканы, 1996-1998-жыллары тарийх 
ҳәм археология кафедрасы баслығы, 1998-2005-жыллары Сыртқы гуманитар 
факультети деканы, 1998-жылдан Тарийх хәм археология кафедрасы доценти 
лаўазымында ислеп атыр.

Мырзалы 
1974-жылы 
1982-жылы
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Ел ушын белин буўмаса, 
Жигитте намыс болмаса, 

Уатан ушын туўылмаса, 
Қорқақ жигит неге дәркар.

А.Дабылов

Тарийх илимлеринии кандидаты, доцент Айтмуратов Жалғас 1957-жылы 
7-апрельде Қонырат районында туўылған, 1978-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1995-жылы «Культура Каракалпакстана 70-80 гг. 
XX века» деген темада кандидатлық диссертациясын жакдады. 45 тен аслам 
илимий мақала хәм тезислери, 2 оқыў қолланба, 2 оқыў-методикалық қолланба, 
3 монографиясы баспадан шыкты. 2005-2008-жыллары тарийх ҳәм археология 
кафедрасының баслығы, 2008-жыл 13-ноябрьден баслап Тарийх ҳәм археология 
кафедрасының доценти.

Тарийх илимлериниң кандидаты, доцент Оразбаева Рәўшан Жанабаевна 
1958-жылы 17-сентябрьде Әмиўдәрья районында туўылған, 1980-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1984-жылы «Из истории 
возникновение и развитие высшего и среднего специального образования» деген 
темада кандидатлык диссертациясын жақлады. 45 тен аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери, 3 оқыў колланба, 3 окыў-методикалық қолланба, 1 монографиясы 
баспадан шықты. 1994-жыл 20-августтан баслап Тарийххәм археология кафедрасы 
доценти лаўазымында ислеп атыр.

Тарийх илимлеринин кандидаты, доцент Төреева Гүлсара Арисовна 1967-жылы 7-мартта 
Нөкис қаласында туўылған. 1989-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. 2006-жыл 2-июньде «Жилищно-коммунальная политика в 
Каракалпакстан, опыт и перспективы (60-80. XX в)» темасында кандидатлық 
диссертациясын жаклады. 18 илимий макала ҳәм тезислери, 2 оқыў қолланба, 
3 оқыў-методикалық қолланба, 1 монографиясы баспадан шықты. 1995-жыл 
28-декабрьден баслап Тарийх хәм археология кафедрасы доценти лаўазымында 
ислеп атыр.

Тарийх илимлеринин кандидаты Ҳәкимниязов Қуўат Алланиязович 1969-жылы 
20-апрельде Нөкис районында туўылған. 1993-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2002-жылы «Каракалпакстан 1932-1941 годы опыт, 
проблемы» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 16 илимий мақала 
хәм тезислери, 4 окыў қолланбасы баспадан шықты. 2000-жыл 7-февральдан 
баслап Тарийх ҳәм археология кафедрасы ассистенти лаўазымында ислеп атыр.

Сондай-ак, кафедрада Г.Караманова, Ф.Өтепбергенов, Ж.Дәўлетназаров, А.Әлимбетов, 
И.Елмуратов, Н.Сейтимбетова, С.Турсынбекова, Г.Алламуратов, С.Сайыповлар жумыс 
ислеп атыр.

Жәмийетлик пәнлер кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Кафедранын тарийхы Қарақалпақстандағы ең дәслепки жоқарғы окыў орны- 
педагогикалык институттың шөлкемлестирилиўи менен байланыслы.

Кафедраға 1962-жылы Т.И.Изимбетов басшылык етти. 1967-жылдың басында 
Т.И.Изимбетовтың педагогикалык институттьщ ректоры болып тайынланыўына 
байланыслы кафедра баслығы лаўазымы үлкен оқытыўшы К.Кудайбергеновқа жүкленди. 
Бирак, ол көп узамай-ак республика мәденият министри лаўазымын ийелейди ҳәм 
кафедраньщ баслығы болып философия илимлеринин кандидаты М.Бердимуратов 
ислейди.

Педагогикалық институттьщ тийкарында Қаракалпақ мәмлекетлик университетиниң 
ашылыўы менен кафедраньщ мүмкиншиликлери артты. Ташкент, Москва, Киев 
қалаларына аспирантлар жиберилип, олар кафедраға илим кандидатлары болып кайтты. 
Бул жыллары кафедраға философия илимлериниң докторы, профессор, Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети синген илим ғайраткери К.Кудайбергенов басшылық еткен еди.
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Бурқып аққан ылаи суўын Әмиудиң, 
Жүзлериме сүртип жуўынар едим.

Бунда терең тамыр урган терекпен,
Ўатан - маган, мен Ўатанга керекпен.

И.ЮсупоА

1979-1985-жыллар аралығында кафедраға философия илимлеринин кандидаты, 
Қаракалпакстан Республикасы халық муғаллими, Қарақалпакстан Республикасына 
мийнети сиңген билимлендириў хызметкери, доцент М.А.Якубов басшылык етти.

1986-жылдан баслап кафедра баслығы лаўазымында философия илимлеринин докторы, 
профессор, Беруний атындағы мәмлекетлик сыйлықтын лауреаты, Қаракалпакстан 
Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери П.Т.Сейтов иследи.

Кафедраға 2000-жылдан баслап философия илимлериниң докторы, Қаракалпакстан 
Ресггубликасына мийнети сиңген илим ғайраткери А.Қ.Бердимуратова басшылык етип 
келмекге.

2005-2006-окыў жылынан баслап кафедраға Өзбекстанда демократиялык жәмийетги 
курыўдын теориясы хәм практикасы кафедрасынын қосылыўы менен онын қурамы бираз 
үлкейди ҳәм ол жәмийетлик пәнлер кафедрасы болып аталды.

Кафедрада илим кандидатлары, донентлерден М.Якубов, Ю.Әлимбетов, 
У.Худайбергенова, Г.Шерниязова, Д.Сабурова, Х.Камалова, үлкен окытыўшылар, 
ассистентлерден З.Кәллибекова, С.Қошкаров, М.Ниязымбетов, Г.Кутымова,
Б.Қутлымуратов, А.Оразбаев, А.Мухаммедиярова хәм т.б. студентлерге билим бермекте.

Кафедра ағзалары «Раўажланыў конпепциясы Өзбекстан Республикасынын
тийкары сыпатында», «Қарақалпақстан 
Республикасынын социаллык
раўажланыў проблемалары»,
«Қарақалпак халкынын руўхый 
мәденияты» «Пукаралык жәмийет 
институтларыньщ кәлиплесиў ҳәм 
раўажланыўы», «Карақалпак халқының 
руўхый мийраслары ҳәм онын әдил 
демократиялық жәмийет курыўдағы 
әхмийети» деген бес тема бойынша 
изертлеў жумысларын алып барып 
атыр. Сондай-ақ, кафедрада Өзбекстан 
Республикасы илимий-техникалық 
программасынын грантлары тийкарында 
илим-изертлеў жумыслары алып барылады: «Халыктың ҳәзирги көзкарасын, миллий 
ғәрезсизлик идеологиясын кәлиплестириў концепциясын ислеп шығыў» (1997-1999- 
жыллары), «Өзбекстан Республикасынын туракды раўажланыўынын философиялык. 
терең методологиялык тийкарлары» (2000-2002-жыллары), «Жана типтеги сониаллык
технология сыпатындағы миллий ғәрезсизлик идеологиясын қәлиплестириўди 
социоинженерлик тәмийинлеў». Ҳәзирги ўақытта филос.и.д. А.Бердимуратова 
басшылығында ОТ-Ф8. «Глобал кәўипсизлик системасында Өзбекстан Республикасы 
экологиялық қәўипсизлигин кәлиплестириўдин философиялық - методологиялык 
аспектлери» (2007-2011-жыллары) темасында фундаменталлық жойбар үстинде изертлеў 
жумысы алып барылып атыр. Бул жойбар тийкарында еки кандидатлык жумысы алып 
барылмақта.

Кафедра хәр қыйлы фондлар, халыкаралык грантлар тийкарында жойбарларды әмелге 
асырмакта:

«Қарақалпақстан Республикасыньщ жоқары окыў орынлары ушын социал-гуманитар 
пәнлерден («Философия», «Мәденияттаныў», «Сиясаттаныў», «Социология») қарақалпақ 
тилинде электрон китап форматта қолланбаларды жаратыў» 649152ААП санлы грант,
2002- 2003-жыллары.

«Орайлык Азияда миллий кәўипсизликтин методологиясы ҳәм стратегиясы». 
«Политология ҳәм Халыкаралык қатнасыкдар», 2002-жыл.

«Социал-гуманитар билимди раўажландырыў ҳәм жоқары окыў орынларының 
модернизациясы, билимлендириў стратегияларынын сапасы ҳәм нәтийжелигин арттырыў 
ушын билимлсндириў сиясатын кәлиплестириўге тәсир жасаў», АА1537 санлы грант,
2003- 2004-жылл ары.
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Дана болыў ушын билимсиз абамнан ба үйрениў керек.

Кайкавус

«Социология 2003-2006: Орайлық Азияда социология илимин раўажландырыў», 
2003-жылы.

«Орайлык Азияда социаллык илимлерди окытыў: проблемалары хәм 
перспективалары».

«Орайлык Азияда демократиялык жәмийетти курыў. Демократияныц моделлери».
«Илим изертлеў искерлигинин әмелияты» Орайлык Европалык унивсрситет. 

Санкт Петербургтағы Евразия университети, Самарқанд хәм Қаракалпақ мәмлекетлик 
университетлери жойбары, 2003-2004-жыллары.

«Вопросы добрососедства и рациональное использование водных ресурсов в 
бассейне реки Амударья для жизнедеятельности человека». Хорезм. Фонд имени Конрада 
Аденауэра, 2005- жыл.

Хәзирги ўакытта хәр кыйлы жойбарлар бойынша семинарлар, семинар-трснинглер 
өткериледи. Кафедрада студентлсрдин философиялык дөгереги ислсп тур. Онын 50ден 
аслам ағзасы бар. Хәр жылы тураклы түрдс «Философиял ыкокыўлар» өткериледи. Кафсдра 
жәмәәти елимиздеги миллий кадр таярлаў бағдарламасына барлык мүмкиншиликлери 
менен үлеслсрин косып, студентлсрдин жетик инсан сыпатында кәлиплесип, билим 
ҳәм тәрбия алыўына айрықша дыккат бөлмекте. Кафедраньщ бир ағзасы- У.Жәлменов 
Каракалпакстан Республикасы Жокарғы Кеңесиниң депутаты болды, хәзирги күнде 
Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисинин Нызамшылык палатасы депутаты

Ҳәзирги күни кафедра Каракалпакстан Республикасынын барлык жоқары хәм орта 
арнаўлы окыў орынлары ушын методологиялык база сыпатында искерлик көрсетип 
атыр.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат

Кафедрада тийкарғы штатта 15, 0,5 штатта 9 оқытыўшы ислейди.
Оларда 1 илим докторы, 7 илим кандидаты жумыс ислейди. Ғәрезсизлик жылларында 

төмендеги оқыў қолланбалар ҳәм оқыў-методикалық қолланбалар басылып шықты:
«Логика», «Философия», «Эстетика» А.Бердимуратова; «Идеология, руўхый мийрас 

хәм тәрбия» М.Якубов; «Диний экстремизм ҳәм террориз-адамзатқа қәўип», «Руўхый 
жаналаныў-келешекке айдын жол», «Авесто-улыўма инсаний кәдирият», «Диний 
экстремизмге ҳәм терроризмге кдрсы гүрестиң мәнаўий-мәрипий тийкарлары», «Руўхыйлық 
ҳәм идеология күш-куўат дереги» М.Якубов, С.Абаев; «Миллий ғәрезсизлик идеясы: 
тийкарғы түсиник ҳәм принциплер», А.Бердимуратова, Ю.Әлимбетов, С.Қошқаров, 
Б.Қутлымуратов; Э.Гидденс «Социология» (қарақалпак тилинде), «Фалсафа: Қисқача 
изохди луғат» М.Ниязымбетов; «Ўзбекистонда демократик жамиятни куриш назарияси 
ва амалиети» Г.Шерниязова.

Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен баспадан шығарылған монографиялар: 
А.Бердимуратова «Философско-метологический анализ экологического кризиса на 
пороге XXI века»; Г.Шерниязова «Политическая культура и демократия».

Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен баспадан шығарылған оқыўлық ҳәм 
окыў-қолланбалар:

А.Бердимуратова авторлығында: 1. «Ҳәзирги заман философиясыныц актуал 
мәселелери». Электрон оқыўлық (Нөкис-2003).2. «Логика». Оқыў-методикалық қолланба 
(Нөкис-2003). 3. «Мустақиллик дарсларини ўтказиш бўйича методик тавсиянома». 
Методикалық қолланба. 4. «Философия» (жоқары оқыў орынларында пәнди проблемалық 
оқытыў тәжирийбесинен). Оқыў-методикалық колланба (Нөкис-2006). 5. «Философия» 
(арнаўлы сыртқы бөлим ушын). Оқыў-методикалық колланба. (Нөкис-2006).6. «Илимий 
дөрстиўшплпк методологиясы». Лекция курсы (Нөкис-2007). 7. «Логика» (латын 
имласында). Оқыў қолланба (Нөкис-2008). 8. «Илимий дөретиўшилик методологиясы». 
Лекция курсы (Нөкис-2009). 9. «Философия» 1-2-бөлим. Оқыў қолланба (Нөкис-2010).

Ю.Әлимбетов авторлығында: 1. «Адам философиялык проблема сыпатында». Оқыў
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Илим жолын бил, сәҳәр турмақты әдет қыл.

Сулайман Бақырганий

қолланба (Нөкис-2009). 2. «Миллий идеяның улыўмаинсаныйлық принциплери». Оқыў- 
методикалық қолланба (Нөкис-2010).

М.Якубов авторлығында: 1. «ОрайлықАзия Ренесанс ҳәм дүньялық мәденият». Оқыў- 
методикалық қолланба (Нөкис-1994). 2. «Ғәрезсизлик биз ушын-өзлигимизди анлаў, 
ел тынышлығы ҳәм тураклылығынын, инсан мәпи еркинлиги ҳәм абаданлығының биз 
гөзлеген демократиялық жәмийетти дүзиўдиц гиреўи». Оқыў методикалық қолланба 
(Нөкис-2009).

У.Худайбергенова авторлығында: 1. «Мәденияттаныў». Оқыў қолланба (Нөкис-2008).
2. «Эстетика». Оқыў-методикалық қолланба (Нөкис-2008).

С.Қошкаров авторлығында: «Фалсафа». Окыў-методикалық қолланба (Нөкис-2009).
Б.Кутлымуратов ҳәм Д.Мәмбеткаримов авторлығында: «Политология». Альбом схема. 

Оқыў-методикалық қолланба (Нөкис-2008).
Жәмийетлик пәнлер кафедрасы тәрепинен өткерилген республикалық 

илимий-теориялық конференциялар

1. 2005-жылы «Миллий ғәрезсизлик идеологиясы: перспективалар ҳәм машкалалар» 
атамасында конференциясы өткерилди. Конференция материаллары баспадан шықты.

2. 2009-жыл 27-28-ноябрь күнлери шөлкемлестирилген «Ҳәзирги философияның 
актуаль мәселелери» атамасындағы илимий-теориялық конференциясы жоқары дәрежеде 
өткерилди. Конференцияньщ материаллар топламы баспада жәрияланады.

3. Ғәрезсизликтин20жыллығынаҳәмпрофессорТ.Изимбетовтын80жыллықюбилейине 
бағышланып, 2011-жыл 1-апрельле «Философия ҳәм хәзирги заман цивилизациясына 
шақырыклар: мәдениятлар диалогы, глобалласыў, экологизм, информаииялык жәмийет» 
атлы илимий-әмелий конферснпия өткерилди.

Кафедра окытыўшылары республикалық көлемде шөлкемлестирилген конферснциялар, 
семинарларға белсене қатнасып атыр. Мәселен, Ташкент, Самарқанд, Қаршы, Қазакстан 
Республикасыныц Ақтөбе қаласы, Россия Федерациясынын Тобольск, Сыктыквар 
ҳәм басқа да қалаларында өткерилген республикалық илимий-теориялык, илимий- 
әмелий, халықаралық илимий-әмелий, илимий-теориялық конференцияларға кафедра 
окытыўшылары қатнасып, олардың илимий мақалалары баспадан шықты. Усылар 
менен бирге кафедраның оқытыўшылары бар имканиятлардан келип шыққан ҳалда 
халықаралық фондлар, шөлкемлер тәрепинен шөлкемлестирилген семинар-тренинг, 
конференцияларға да катнасып атыр.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраныц илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011

Илим кандидатлары 2 3 1 2
Илим докторлары 1 1

о Илим кандидатпары
■ Ипим докторлары
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Өткен Арасту, Афлатун, 
Жаратты илимниң кәнтин, 

Шешиў ушын пикирий бәнтин, 
Мен магрипет излер едим.

Бердак,

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Философия илимлериниң докторы, доцент Бердимуратова Алима 
Қарлыбаевна 1965-жылы 23-ноябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1987-жылы 
Москва мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1993-жылы «Проблемы 
экологического кризиса в Приаралье (социально-политический аспект)» деген 
темада кандидатлық, 2000-жылы «Философско-методологические проблемы 
современной экологической ситуации (на материалах Приаралья)» деген темада 
докторлық диссертациясын жаклады. 90 нан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 
2 монография, 7 оқыў қолланба, 8 методикалык қолланбасы баспадан шықты. 
2000-жылдан баслап Жәмийетлик пәнлер кафедрасының баслығы.

Философия илимлериниң кандидаты, доцент Якубов Мақсудбай Әширович 
1937-жылы 1-январьда Хожели қаласында туўылған. 1960-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик педогогика институтын тамамлаған. 1967-жылы Москва мәмлекетлик 
университетиниң философия факультетиниң аспирантурасын тамамлаған. 1967-жылы 
«Проблема отображения противоречий объектов и квантовая физика» темасында 
кандидатлық диссеритациясын жакдады. 200 ден аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери, 1 монография, 6 оқыў қолланба, 13 методикалық қолланбасы баспадан 
шықты. 2005-жыл 2-сентябрьден баслап Жәмийетлик пәнлер кафедрасынын 
доценти.

Философия илимлеринин кандидаты, доцент Әлимбетов Юсупбай Жумамуратович 
1946-жылы 27-мартта Шымбай районында туўылған. 1968-жылы Қазақстан 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1997-жылы «Взаимодействие 
национального и общечеловеческого в образе жизни каракалпакского народа» 
деген темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 60 тан аслам илимий мақала 
ҳәм тезислери, 4 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2003-жыл 16-сентябрьден 
баслап Жәмийетлик пәнлер кафедрасынын доценти лаўазымында ислеп атыр.

Философия илимлериниң кандидаты, доцент Сабурова Дариха 1938-жылы 
24-февральда Нөкис қаласында туўылған, 1955-жылы Ташкент мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1985-жылы «Ривожланган социализм шароитида 
хотин-қизларнинг тенглигини таъминлашда меҳнат фаолиятининг аҳамияти» 
деген темада кандидатлық диссертациясын жакдады. 10 ға шамалас илимий 
мақала ҳәм тезислери баспадан шыққан. Ҳәзирги ўақытта Жәмийетлик пәнлер 
кафедрасыньщ доценти.

Философия илимлеринин кандидаты, доцент Худайбергенова Умида Кәримбаевна 
1966-жылы 20-июньде Нөкис қаласында туўылған. 1988-жылы Қарақалпак 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1994-жылы «Бердах и развитие 
эстетической мысли в Каракалпакстане в XIX в» деген темада кандидатлық 
диссертациясын жакдады. 20 ға шамалас илимий мақала ҳәм тезислери, 4 оқыў 
қолланбасы баспадан шықты. 2001-жыл 2-январьдан баслап Жәмийетлик пәнлер 
кафедрасынын доценти лаўазымында ислеп атыр.
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Сөйлегенде сөздиң парқын билмесе, 
Адам деген менен инсан боларма...

Әжинияз

Сиясаттаныў илимлеринин кандидаты, доцент Шерниязова Гүлнара Өтениязовна 
1959-жылы 23-майда Нөкис қаласында туўылған. 1982-жылы Қаракалпақ * 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2002-жылы кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 10 ға шамалас илимий мақала ҳәм тезислери, 2 оқыў қолланба, 1 
1 монографиясы баспадан шықты. 2002-жылдан баслап Жәмийетлик пәнлер 
кафедрасынын доценти.

>

Тарийх илимлериниң кандидаты Қәллибекова Зулқумар Бердибековна 1970-жылы 
5-декабрьде Нөкис қаласында туўылған. 1993-жылы Қаракалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2006-жылы кандидатлык диссертациясын жакдады. 10 ға 
шамалас илимий мақала ҳәм тезислери баспадан шыққан. 2007-жыл 5-январдан 
баслап Жәмийетлик пәнлер кафедрасыньщ оқытыўшысы лаўазымында ислеп 
атыр.

Философия илимлериниң кандидаты Ниязымбетов Марат Қудыярович 
1976-жылы 28-августта Нөкис қаласында туўылған. 1998-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2010-жылы «Проблемы моделирования 
в современном научном познании» деген темада кандидатлық диссертациясын 
жакдады. 30 дан аслам илимий макала ҳәм тезислери, 2 оқыў қолланбасы баспадан 
шықты. 2005-жылдан баслап Жәмийетлик пәнлер кафедрасыньщ ассистенти.

Сондай-ақ,
А.Мухаммедиярова ҳәм А.Баймурзаевлар илимий-педагогикалық жумыс алып бармақта.

кафедрада С.Қошкаров, Г.Қутымова, Б.Қутлымуратов, А.Оразбаев
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Ўатан азатлыгы ҳәм пәраўан турмыс - ҳәр бир инсанныцуллы маҳсети.

Ислам Каримов

Қарақалпак Мәмлекетлик университетинин курамында 1977-жылы аўыл хожалык 
экономикасы факультети дүзилди. Аўыл хожалык экономикасы факультетинде: аўыл 
хожалығын механизацияластырыў, агрономия, аўыл хожалығын жобаластырыў, 
бухгалтсриялык есап кәнигеликлсри бойынша студентлер оқыўға кабылланды. 1977-жылы 
факультет курамында бир ғана Агрономия кафсдрасы шөлкемлестирилип, онда 6 
окытыўшы ислесе, 1978-жылдын сентябринде Агрономия каферасы тийкарында 
Аўыл хожалығы экономикасы хәм Агрономия кафсдралары дүзилди. Аўыл хожалығы 
экономикасы кафедрасына баскарыўшы етип доцент Ш.Тлеўбергенов тайынланды. 
Бул дәўирде кафедрада А.Қ.Матекеев, Т.Ситмуратов, О.Назарбасв, Г.Жумағалиева, 
М.Сейтназаров, Е.Избасканов, О.Бердиев хәм баскалар иследи. 1980-жылы Аўыл 
хожалығы экономикасы кафедрасынан Бухгалтериялык есап хәм аўыл хожалығы 
хызметин таллаў каферасы бөлинип шыкты. Жаңадан дүзилген кафедраға А.К.Матскеев 
баскарыўшы болып сайланды.

1992-1994-жылларла факультет деканы лаўазымында э.и.д., профессор А.Матекеев 
иследи ҳәм факультсттс 4 кафедра болды. 1994-жылы профсссор А.Отаров факультет 
деканы лаўазымында ислсди. 1995-жылы факультеттин дсканы лаўазымына доцент 
О.Назарбаев сайланды хәм факультетте үш кафедра - Экопомика, Бухгалтерия есабы 
хәм аудит, Экономикалыккибернетика 
хәм информатика кафедралары жумыс 
иследи.

2005-2010-жылларда экономика 
факультети деканы лаўазымында
э.и.к., доцент Р.Ешниязов, а-х.и.к., 
доцент Б.Гаипов, э.и.к., доцент 
А.Төребеков, э.и.к., доцент А.Инятов, 
э.и.к., доцент С.Байжанов, э.и.к., 
доцент Г.Өтемуратова иследи. Ҳәзирги 
ўакытта экономика факультети деканы 
лаўазымында экономика илимлериниң 
кандидаты Б.Сейилбеков ислеп атыр.

Экономика факультетинде Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим 
министрлигинин 29-август 1997-жылғы «Кадрлар таярлаўдын миллий бағдарламасы» 
тийкарында магистратура ҳәм бакалавриат бойынша төмендеги бағдарларда жокары 
кәнигели кадрлар таярланбакта:

Бакалавр тәлим бағдары бойынша: экономика, бухгалтерия есабы ҳәм аудит.
Магистратура бойынша: тараўлар экономикасы.
Ҳәзирги күнде факультетте толык штатта 29 профессор-окытыўшы болып, соннан 1 

профессор, 8 илим кандвдаты ҳәм доцент, 10 үлкен окытыўшы, 11 ассистент-оқытыўшы 
жумыс ислейди.

Факультет профессор-окытыўшылары кәнигеликлерин турақлы түрде жетилистирип 
келмекте. «Устаз» фонды тәрепинен экономика кафедрасынын доценти О.Назарбаев 
Нью-Йорк, Нью-Палтц университетинде, информатика ҳәм информациялық 
технологиялар кафедрасының ассистенти Ш.Арзуова Куала-Лумпур, ИНТАН илимий 
ерайы, доцент О.Назарбаев ҳәм ассистентлер Р.Срашов, Р.Адилчаев ҳәм Ж.Досекеев 
Истеъдод» фовды женимпазы болып М.В.Ломоносов атындағы Москва мәмлекетлик 

.■ниверситетинде кәнигелигин арттырды. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасында 
ЕДИе! тәрепинен шөлкемлестирилген семинар тренингинде доцент О.Назарбаев ҳәм 
^ссистент Р.Каражанова қатнасты. А.Отаров «Истеъдод» фонды жеңимпазы болып Қытай 
эеспубликасы Шанхай университетинде «Информациялар технологиясы ҳәм компьютер 
. лстемалары» бағдары бойынша қәнигелигин арттырып келди.
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Мәрт адам қыйыншылықтан қорқпайды. Дене бирдейине 
ҳәрекетте болса, оны даўалаўга да зәрүрлик қалмайды.

Әбиў Әли Ибн Сина

Экономика кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Экономика кафедрасы Өзбекстан Республикасы Президенти, Олий Мажлис, 
ІЖ Министрлер Кабинети ҳәм Жокары хәм орта арнаўлы билим министрлигиниң жоқары 

оқыў орынларынын жумысларын еле де жеделлестириў бойынша қабыл етилген 
қарарларын тийкарланып, сондай-ак, университет ректоры буйрыкдары ҳәм Илимий 
Кенес қарарлары негизинде өз хызметин 
әмелге асырмақта.

Экономика кафедрасы өткен 20 жыл 
I ишинде бир қанша унамлы нәтийжелерге 

еристи. Кафедра 1992-жылға шекем 
ЙА Аўыл хожалығы экономикасы кафедрасы 

болып ҳәрекет еткен болса, 1992-жылы 
кафедраньщ аты Микроэкономика 
деп өзгерди. Бул кафедраға баслық 
болып доцент Қ.Убайдуллаев сайланды. 
1996-жылы кафедра Экономика хәм 
менеджмент болып өзгерди ҳәм оған

ЦмҒ 1999-жылдан баслап э.и.к. Ж.Ережепова басшылык етти. 2000-жылы сентябрь айынан 
баслап кафедра Экономика ҳәм экономикалык теория деп өзгертилди. Кафедраға доцент

Рж* О.Назарбаев басқарыўшы болып сайланды. 2002-жылы Экономика ҳәм экономикалық 
В|А2 теория кафедрасы тараўлар экономикасы кафедрасы болып қайта шөлкемлестирилди хәм 

онын баслығы етип доцент Ж.Ережепова сайланды. 2003-жылы Тараўлар экономикасы 
кафедрасы Экономика ҳәм Экономикалык теория болып еки кафедраға бөлинди.

ҒФД Экономика кафедрасынын баслығы етип донент П.Хожаниязов тайынланды. 2005-2006- 
жылларда доцент О.Назарбаев Экономика, Бизнес ҳәм информациялық системалар 
кафедрасына басшылык етти. 2006-2008-жылларда Экономика кафедрасын доцент 
А.Иниятов басқарды. 2008-жылы профессор Қ.Убайдуллаев басшылық етти. 2010- 
жылы кафедраны доцент А.Шамшетов баскарып барды ҳәм ҳәзирги ўакытта профессор 
Қ.Убайдуллаев басқарып атыр.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Кафедра тийкарынан экономика бакалавр бағдары ҳәм тараўлар экономикасы 

магистри кәнигелигин таярлайды.
Экономика кафедрасында ҳәзирги күнде 25 профессор-оқытыўшы тийкарғы штатта 

жумыс ислеп атыр. Кафедрада бакалавр бағдары бойынша 28 пән, магистратура 
кәнигелиги бойынша 15 пәннен сабақ өтиледи. Пәнлер бойынша саат көлеми 28600 
саатты курайды.

Кафедрада 1 илим докторы, профессор, 7 илим кандидаты, доцент, 7 үлкен окытыўшы 
хәм 10 ассистент-оқытыўшы ислеп атыр.

Профессор-окытыўшылар тәрепинен қарақалпақ тилинде кирилл ҳәм латын 
әлипбесинде 50 ден аслам оқыў колланбалар, 
оқыў-методикалық қолланбалар ҳәм методикалық 
көрсетпелер баспадан шығарылды. Кейинги 
жылларда кафедра профессор-оқытыўшылары 
тәрепинен 6 монография, 300 ден аслам илимий 
мақала хәм тезислер баспадан шыкты.

Кафедрада халықаралық байланысларды 
кенейтиў ҳәм билим тараўына шет ел 
инвестицияларын тартыў бойынша шет ел 
грантлары жәрдеминде илимий ислер әмелге
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Гәўҳарды оган жабысқан басқа қосымталардан 
тазаламаган шелли ол жилўаланбайды.

И.Юсупов

асырылды. Мысалы, «Евроазия» фонды, «Карана» фондларынан 2002-2003-жыллары 17 
мьщ АК,Ш доллары муғдарында шет ел грантларын жеңип алды.

Кафедрада илимий-теориялық конференциялар туракды түрде өткерилип барылады. 
2009-жылы «Экономиканы раўажландырыўда дүнья жүзилик инновацияларды 
пайдаланыў машқалалары» атамасында республикалық илимий-әмелий конференция 
шөлкемлестирилди. 2011-жылы апрель айында «Экономиканы раўажландырыўды 
модернизациялаўда киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликтиң орны» атамасында 
республикалык илимий-әмелий конференция шөлкемлестирилди.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Экономика илимлериниң докторы, профессор Убайдуллаев Қайрулла 1954-жылы 
25-майда Тахтакөпир районында туўылған. 1976-жылы Ташкент мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1991-жылы «Эффективность использования 
производственных ресурсов в рисоводческих хозяйствах Республики 
Каракалпакстан и пути ее повышения» деген темада кандидатлық, 2005-жылы 
«Моделирование использование производственных ресурсов и пути ее повышение 
в условия Приаралья» деген темада докгорлык диссертациясын жакдаған. 60 тан аслам 
илимий мақала хәм тезислери, 4 монография, 2 оқыў қолланба, 3 методикалык 
қолланбасы баспадан шыққан. 2011-жыл 22-февральдан баслап Экономика 
кафедрасыньщ баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Экономика илимлеринин кандидаты, доцент Иниятов Алмаз Реймбаевич 
1966-жылы 1-январьда Беруний районында туўылған. 1991-жылы Алма-ата халық 
хожалығы институтын тамамлаған. 2004-жылы «Уй-жой қурилишининг самарали 
вариантларини танлаш ва оптималлаштириш (Қарақалпақстан Республикасы 
мисолида)» деген темада кандидатлық диссертация жакдады. 30 дан аслам илимий 
мақала ҳәм тезислери, 3 оқыў қолланба, 3 методикалық колланбасы баспадан 
шықты. 2010-жыл 2-сснтябрден баслап Экономика кафедрасынын доценти.

Экономика илимлсринин кандидаты, доцент Мендалиев Дәўлстали 1942-жылы 
5-ноябрьде Мойнақ районында туўылған. 1965-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институтын тамамлаған. 1976-жылы «Совершенствование 
планирования материално-техниеского снабжения предприятии 
«Узавтотехобслуживание» с помощью математических методов и ЭВМ» деген 
темада кандидатлық диссертация жакдады. 30 дан аслам илимий мақала хәм 
тезислери, 3 оқыў қолланба, 4 методикалық қолланбасы баспадан шыкты. 
2007-жыл 2-сентябрьден баслап Экономика кафедрасыньщ доценти.
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Халъщ — теңиз, болсам балық, 
Ис буйырса сиздей халық, 

Аягымды қолыма алып, 
Басым менен жумалайман.

И.Юсупов

Экономика илимлериниң кандидаты, доцент Шәмшетов Әлимбай Сәрсенбаевич 
1967-жылы 23-январьда Шоманай районында туўылған. 1994-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2009-жылы «Финанслық нәтийжелер 
аудити ҳәм анализин жетилистириў» темасында кандидатлық диссертациясын 
жакдады. 40 тан аслам илимий мақала хәм тезислери, 1 монография, 6 оқыў 
қолланба, 6 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2011-жыл 22-февральдан 
баслап Экономика кафедрасынын доценти лаўазымында ислеп атыр.

Экономика илимлериниң кандидаты, доцент Садықов Тәңиржан 1942-жылы 
25-майда Мойнақ районында туўылған. 1965-жылы Қаракалпак мәмлекетлик 
педагогикалық институтын тамамлаған. 1988-жылы «Пайдаланылмаған жерлерди 
жақсылаў ушын ресурсларды бөлистириўди жетилистириў» деген темада 
кандидатлык диссертация жакдады. 30 дан аслам илимий макала ҳәм тезислери, 
2 оқыў қолланба, 3 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2010-жыл 
31-марттан баслап Экономика кафедрасынын доценти.

Экономика илимлериниң кандидаты Әдилчаев Рустем Турсынбаевич 1958-жылы 
14-октябрьде Хожели районында туўылған. 1986-жылы Ташкент халық хожалығы 
институтын тамамлаған. 2009-жылы «Аўыл хожалығы өндирислик потенциалынан 
нәтийжели пайдаланыў жоллары (ҚР мысалында)» деген темада кандидатлық 
диссертация жақлады. 60 тан аслам илимий макала хәм тезислери, 1 монография, 
4 окыў қолланба, 1 методикалық колланбасы баспадан шыкты. 2010-жыл 
22-декабрьден баслап Экономика кафедрасының доценти.

Экономика илимлериниң кандидаты, доцент Қудайбергенов Азамат Шамуратович 
1979-жылы 4-декабрьде Нөкис каласында туўылған. 2003-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2006-жылы «Эффективность 
использования информационно-коммуникационных технологии на 
предприятиях» деген темада кандидатлық диссертациясын жаклаған. 10 нан 
аслам илимий мақала хәм тезислери, 2 оқыў колланба, 1 методикалык қолланба 
хәм 1 монографиясы баспадан шыкты. 2011-жыл 11-майдан баслап Экономика 
кафедрасынын доценти.

Экономика илимлериниң кандидаты, доцент Арзуова Шәригүл Аңсатбаевна 
1971-жылы 14-февраль күни Нөкис қаласында туўылған. 1994-жылы Ташкент 
мәмлекетлик техника университетин тамамлаған. 2005-жылы «Ахолига ижтимоий 
маиший хизмат кўрсатиш инфратузилмалари ривожини башоратлаш» деген темада 
кандидатлык диссертация жақлаған. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 
1 монография, 5 оқыў колланба, 2 методикалық колланбасы баспадан шыкты. 
2007-жыл 2-майдан баслап Экономика кафедрасыньщ доценти.

Сондай-ақ, кафедрада З.Балташева, Г.Жумағалиева, С.Даниярова, А.Айтбаев, Ж.Досекеев, 
Қ.Бердимуратов, Ө.Жуманазаров, Б.Қалмуратов, О.Өтеев, Р.Қаражанова, С.Сейтниязов, Н.Тлеуов,
Ж.Дәўлетов, Л.Оразбаева, Г.Қайпназарова, А.Алымов, П.Қалжанов, М.Мырзанова, Б.Қосекеев 
илимий-педагогикалық жумыс ислеп атыр.

Бухгалтериялық есап ҳәм аудит кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Бухгалтериялык есап хәм аудит кафедрасы бурынғы Финанслар хәм бухгалтерия есабы 
кафедрасы тийкарында 2004-жылы шөлкемлестирилди. Ҳәзирги ўақытта кафедраны э.и.к.,
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Салқын леби еки бойын желпиген,
Әмиў суўын суў демеңиз, нур деңиз,

Оны елдиц ырысы дең, көрки дең, 3
Олсыз сәнли болмас еди иргемиз. I

Т.Мәтмуратов <|

доцент Исмайлов Қуўатбай Сәрсенбаевич басқармақта.
Кафедра Өзбекстан Республикасы жоқары оқыў орынларынан ТМЭУ, Ташкент финанс 

институты, ТМАУ, Ташкент Банк-финанс академиясы ҳәм басқа да оқыў орынлары менен 
тығыз байланыста болып, оқыў, оқыў-методикалық, илим-изертлеў, билимин жетилистириў 
жумыслары бойынша, сондай-ақ, илимий кадрларды таярлаў, илимий жумысларды 
жетилистирип барыў бойынша бирге ислеспекте.

Кафедрада финанслық есап, финанслық анализ ҳәм аудит пәнлери бойынша арнаўлы 
кабинетлер ислеп тур. Жас бухгалтерлер ҳәм аудитлер илимий дөгереги шөлкемлестирилген 
болып, инталы студентлер белсене қатнаспақга.

Кафедрада профессор-оқытыўшылар тәрепинен қарақалпақ тилинде 30 дан артық оқыў 
методикалық қолланбалар, методикалық көрсетпелер баспадан шығарылды. Кейинги 3 жылда 
2 монография, 50 ден артық илимий мақала, соннан сырт ел журналларында 7 илимий 
мақала баспадан шығарылды.

2007-жылы  кафедра тәрепинен статистика пәни бойынша электрон оқыў қолланба 
ислеп шығарылды ҳәм оқыў процесине енгизилип ҳәзирги ўақытта оннан кеңнен 
пайдаланылмақта.

Қ.Исмайлов, Т.Сейтмуратов, С.Байжановлардың авторлығында «Финанслық есап» 
атамасындағы оқыў қолланба ӨзРЖОАБМ жоқары оқыў орынлары аралық илимий- 
методикалық бирлеспелер искерлигин муўапыкдастырыўшы кеңеси тәрепинен жоқары оқыў 
орынларынын экономикалық билим бағдарлары студентлери ушын оқыў қолланба сыпатында 
усыныс етилип 2010-жылы баспадан шығарылды.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Бухгалтериялық есап ҳәм аудит кафедрасында 15 профессор-оқытыўшы жумыс ислейди. 

Оның курамы 1 илим докторы, профессор, 3 доцент, 3 илим кандидаты, 2 үлкен оқытыўшы, 
6 ассистент оқытыўшылардан ибарат болып, ҳәзирги ўақытта бухгалтериялық есап ҳәм аудит 
бакалавр бағдары бойынша студентлерге билим берип келмекте. Кафедрада 18 пән оқытылып, 
13641 саат көлеминде оқыў жүклемеси профессор-оқытыўшыларға бөлистирилген.

Кафедра бойынша 3-4-курс студентлердиң өндирислик әмелиятын өтиўи ушын 
Қарақалпақстан Республикасы кәрхана ҳәм фирмалары, бюджет мәкемелери, банклер, 
акционерлик жәмийетлери менен шәртнама дүзилген. Усы шәртнамалар тийкарында 
өндирислик әмелиятлар өтиледи.

Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен төмендеги атамалардағы темалар бойынша 
илим-изертлеў жумыслары исленип атыр:

Доцент Қ.Исмайлов «Фермер хожалыкдарын экономикалық раўажландырыў мәселелери», . ‘ 
Б.Мырзанов «Миллий счетлар системасы методы тийкарында макроэкономикалык 
көрсеткишлердистатистикалықесаплаўусылларынжетилистириў»,З.Тажекеев«Иқтисодиетни  
эркинлаштириш шароитида кредит операцияларининг аудити ва таҳлили», М.Бекаева «Фермер 
хўжаликларида айланма капиталини ташкил қилиш ва молиялаштириш механизимини 
такомиллаштириш», М.Абишов «Эгри солиқдарнинг ишлаб чиқариш самародорлигини 
оширишга таъсирини такомиллаштириш», А.Өтемуратов «Деворбоп қурилиш материаллари 
ишлаб чиқариш корхоналарида молиявий ҳисобот таҳлилини такомиллаштириш».

Доцент Қ.Исмайлов тәрепинен «Халқабад мамығы» акционерлик жәмийети менен 
дүзилгенхожалықшәртнамасыбойынша 1 млн. сумлық«Өндирисликресурсларданнәтийжели 
пайдаланыў» темасындағы илим-изерлеў жумыслары орынланды.

Ҳәзирги ўақытта кафедра ассистенти М.Абишов кандидатлық диссертациясын Ташкент 
Банк-финанс академиясындағы қәнигелескен илимий кеңеске талқылаў ушын усынды. 
Сондай-ақ, кафедра ассистенти Б.Мырзанов кандидатлық диссертациясын Ташкент 
мәмлекетлик экономикалык университетиндеги қәнигелескен илимий кеңесине талқылаў 
ушын усынды.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги:

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 1 2 3 6
Илим докторлары - - - 1
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Ҳәзир сондай заман сен әрман еткен,
Шалкып есер гәрезсизлик самалы, 

Сен хәм Аллаярлар жан пида еткен, 
Бул дарцанлъщ ҳәм азатлық заманы.

И.Юсупов

Кафедрада 1991-1995-жыллар аралығында бир экономика илимлеринин кандидаты
болған болса, хәзирги ўақытқа келип, кафедрада 1 илим докторы, 6 илим кандидаты жумыс
ислемекте.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Экономика илимлеринин кандидаты, доцент Исмайлов Куўатбай Сәрсенбаевич 
1961-жылы 20-декабрьде Шымбай районында туўылған. 1983-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2000-жылы «Меҳнат ресурсларидан 
фойдаланиш самарадорлиги» деген темада кандидатлық диссертация жаклады. 
40 қа жақын илимий мақала ҳәм тезислери, 5 оқыў қолланба, 9 методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 2010-жыл сентябрь айынан баслап Бухгалтериялық 
есап ҳәм аудит кафедрасынын баслығы лаўазымында ислеп атыр.

<

Экономика илимлеринин кандидаты, доцент Ситмуратов Тенел Ситмуратович 
1955-жылы 20-сентябрьде Қоңырат районында туўылған. 1977-жылы Ташкент 
халық хожалығы институтын тамамлаған. 1987-жылы «Резервы повышения 
эффективности МТП в рисосеющих хозяйствах» деген темада кандидатлык 
диссертация жақлады. 40 тан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 4 оқыўлық 
қолланба, 7 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2009-жылдан баслап 
Бизнес ҳәм басқарыў факультетинин деканы лаўазымында ислеп атыр.

Экономика илимлеринин кандидаты Сейилбеков Бегдияр Бахиевич 1964- 
жылы 24-мартта Караөзек районында туўылған. 1989-жыл Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 10 нан аслам илимий мақала хәм тезислери баспадан 
шыққан. 2009-жылы «Корақолпоғистон Республикаси аграр секторида иқтисодий 
ислохотлар ва уларни чукурлаштириш йўналишлари» темасында кандидатлык 
диссертация жакдады. 1 оқыў колланба, 1 методикалық қолланбасы баспадан 
шыкгы. 2011-жыл май айынан баслап экономика факультетинин деканы 
лаўазымында ислеп атыр.

< Сондай-ақ, кафедрада Б.Қабулова, Л.Ходжаева, Қ.Бекбосынов, Б.Мырзанов, З.Тажекеев,
Т.Нурымбетов, А.Оразымбетова, П.Аллаяров, М.Бекаева ҳәм М.Абишов илимий-педагогикалық
жумыс ислеп атыр.
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Магрипетке умтылыў халқымыздың әзелий пазыйлетлеринен биридур.

Ислам Каримов

Бизнес ҳәм басқарыў факультети 2008-жылы шөлкемлестирилди. Факультетти 
доцент Т.Ситмуратов басқарып келмекте. Бизнес ҳәм басқарыў факультети төмендеги 
бакалавриат бағдарлары бойынша қәнигелер таярлайды: финанс, бизнести басқарыў,
ғазнашылык иси.

Факультетте 2 кафедра хызмет көрсетпекте: финанслар кафедрасы ҳәм бизнести
басқарыў кафедрасы.

Финанслар кафедрасында 7 илим 
кандидаты, 5 үлкен оқытыўшы ҳәм 4 
ассистент оқытыўшы билим бермекте 
Кафедраны доцент С.Байжанов басқарып 
киятыр. Кафедраның илимий дәрежелилиги 
43,7% ти курайды.

Бизнести басқарыў кафедрасында 3 
илим кандидаты, 3 үлкен оқытыўшы ҳәм 4 
ассистент оқытыўшы ислеп атыр. Кафедраны 
доцент О.Назарбаев басқарып келмекте.
Кафедранын илимий дәрежелилиги 30% ти курайды.

Бизнести басқарыў кафедрасы 
Кафедра тарийхы

Бизнести басқарыў кафедрасы 2007-жылы Экономика кафедрасы курамында
жаңадан дүзилип, кафедра республикамыз 
экономикасынын барлық тараўларына 
бакалавриаттын бизнести басқарыў бағдары 

£ бойынша маман қәнигелерди таярлап 
бермекте.

Ҳәр жылы бағдар бойынша 50 студент 
қабыл етилип, бүгинги күнге шекем 100 
ден артық студент усы бағдар бойынша 
қәнигеликке ийе болып, экономиканың ҳәр 
қыйлы тараўларында хызмет көрсетпекте.
Бүгинги күнде бул бағдар бойынша 194 студент билим алмақта.

Кафедра ҳаққында мағлыўмат
Ҳәзирги ўақытта кафедрада штатлар саны-17; кафедра тәрепинен окытылатуғын 

пәнлер саны - 14; тийкарғы штаттағы оқытыўшылар саны-10, соннан илим кандидатлары 
саны-3.

Ғәрезсизлик жыллары даўамында кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен 30 
дан аслам окыў қолланбалары 
баспадан шығарылды.

2000-жылы доцент О.Назарбаев 
ҳәм Р.Қаражановалар тәрепинен 
Карана корпорациясыньщ оқыў 
әдебиятларын сатып алыў 
ушын 2 мың АҚШ доллары 
муғдарындағы грант жеңип 
алынды.

2002-жылы доцент О.Назарбаев 
ҳәм үлкен оқытыўшы 
Б.Ережеповалар тәрепинен
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Әуметтиц сыры кәсипти жумыс деп емес, 
жақсы көрген шыныгыў деп түсиниўде.

' • • •'•■
Марк Твен

■

2 млн. сум муғдарында грант женип алынып, экономикалық теория курсы бойынша 
карақалпақ тилинде электрон оқыў қолланбасы таярланып, Қарақалпақ мәмлекетлик 
университети мәлимлеме-ресурс орайына тапсырылды.

2005-жылы үлкен оқытыўшы Р.Қудайбергенова тәрепинен 1 млн. 200 мьщ сум 
муғдарында грант жеңип алынды. Бул грант тийкарында экономикалық тәлим бағдары 
студентлерине мийнет базары бойынша арнаўлы курс сабаклары өтилди.

2009- жылы доцент О.Назарбаев ҳәм басқалар тәрепинен 2,5 млн. сум муғдарында 
грант жеңип алынып, «Фермер хожалыкларында бухгалтерия есабын жүргизиўдин 
әпиўайыластырылған усылы бойынша әмелий қолланба» таярланып баспадан шығарылды 
(қарақалпақ тилинде).

2010- жылы доцент О.Назарбаев хәм басқалар тәрепинен 3,5 млн. сум муғдарында 
қаржы тийкарында «Салык хәм салыкка тартыў» арнаўлы курсы бойынша бакалавриат 
тәлим бағдарынын экономикалык емес бағдарлары ушын оқыў колланба таярланды 
(қарақалпак тилинде).

2005-жылы Кафедра окытыўшылары Б.Ережепова, А.Дәўлетмуратов, Г.Пирниязова 
тәрепинен «ҚҚПахтасанаат» мәмлекетлик акционерлик жәмийети менен 600 000 сум 
муғдарында «Қаракалпак пахта санаат мәмлекетлик акционерлик жәмийети системасында 
жергиликли шийки зат ресурсларын тартыў жолы менен өндиристи жокарылатыў» темасы 
бойынша шәртнама дүзилди хәм жумыс орынланды.

2008-жылы  Г.Пирниязова тәрепинен Қараөзек районындағы «Орынбай уйғыр» 
фермер хожалығы менен 300 000 сум муғдарында «Фермер хожалыкдарында жерден 
пайдаланыўдын экономикалық нәтийжелилиги» темасында шәртнама дүзилди ҳәм 
жумыс орынланды.

Кафедра тәрепинен өткерилген илимий конференциялар
2007- жылы «Миллий экономикада бәсскиге шыдамлылықты арттырыў хәм 

рсгионаллык басқарыўдын машкалалары»;
2008- жылы «Экономиканы раўажландырыўда дүнья жаналыкларынан пайдаланыў 

машқалалары» ;
2009- жылы «Экономиканын турақлылығындағы монетар хәм фискал сиясаттын 

роли»;
2010- жылы «Жер жүзилик финанслык-экономикалық кризис жағдайында бизнести 

коллап-қуўатлаўда мәмлекеттин роли»;
2011 -жылы «Экономиканы раўажландырыўда киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликтиң 

орны».
Кафедра оқытыўшыларыныц шет ел илимий орайларында билимин арттырыўы

1999-жылы доцент О.Назарбаев «Устаз» фонды жеңимпазы болып, АҚШтың 
Нью-Палтц университетинде илимий сапарда болып қайтты.

2007-жылы үлкен оқытыўшы Р.Қудайбергенова «Истеъдод» фонды женимпазы болып, 
Москва мәмлекетлик университетинде «Инновациялык менежмент» бағдарламасы 
тийкарында илимий сапарда болды.

Кафедраныц шет ел илимий орайлары менен байланысы
АҚШ Нью-Палтц университети;
Ломоносов атындағы Москва мәмлекетлик университети;
Плеханов атындағы Россия экономикалық академиясы;
Темирязов атындағы Россия аўыл хожалык академиясы;
Рысқулов атындағы Қазақстан мәмлекетлик экономикалық университети.

2007-2011-жыллар аралығында кафедраныц илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Илим кандидатлары 2 2 2 3
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Бир нэрсеге ерисиу ушын аның мақсет ҳәм 
тосықларды жеңип өтиўге исеним керек.

Герберт Отто

4Л<

| □ Ипим каңдцдатары]

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Экономика илимлериниң кандидаты, доцент Назарбаев Орынбай 1956-жылы 
Нөкис районында туўылған. 1978-жылы Ташкент халық хожалығы институтын 
табыслы тамамлап, сол жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң аўыл 
хожалығы экономикасы факультетине жумысқа орналасқан. 1980-1985-жыллары 
Алматы халық хожалығы институтында стажер, сонынан аспирантурада оқыған. 
1992-жылы «Базар экономикасының қәлиплесиўи шараятында тийкарғы 
фондлардан пайдаланыўдын нәтийжелиги (Қарақалпақстан Республикасы 
мысалында)» темасында кандидатлық диссертациясын жакдап шықты. 60 тан 
аслам илимий мақала хәм тезислери, 15 оқыў қолланбасы, 20 методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 1992-1994-жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетитәбийий-экономикасыртқыфакультетидеканы, 1994-1995-жыллары 
Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалы директорының оқыў 
ислери бойынша орынбасары, 1995-2000-жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик 
университети экономика факультети деканы, 2000-2001-жыллары экономика ҳәм 
экономикалық теория кафедрасыньщ баслығы, 2001-2005-жыллары экономика 
факультети деканы, 2005-2006-жыллары Экономика, Бизнес ҳәм информациялық 
системалар кафедрасы баслығы, 2008-2010-жыллары Бухгалтериялық есап ҳәм 
аудит кафедрасы баслығы лаўазымларында ислеген. Ҳәзирги ўақытта бизнести 
басқарыў кафедрасыньщ баслығы.

Экономика илимлериниң кандидаты, доцент Сейтова Лейли Полатовна 1970-жылы 
23-июньде Нөкис қаласында туўылған. 1992-жылы М.Ломоносов атындағы Москва 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1999-жылы «Социальные издержки 
эколого-экономического потенциала региона» деген темада кандидатлық 
диссертациясын жақлап шыққан. Онын авторлығында 6 илимий макала ҳәм 
тезислери, 1 монография, 2 оқыў қолланба баспадан шықты. Ҳәзирги ўақытта 
Бизнести басқарыў кафедрасыньщ доценти лаўазымында ислеп атыр.

Экономика илимлериниң кандидаты Жийемуратов Темирбай Полатбаевич 
1977-жылы Нөкис қаласында туўылған. 2003-жылы Қарақалпак мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2010-жылы «Корхона бошқарув жараенлари ахборот 
таъминотини ташкил этишни такомиллаштириш (Қорақалпоқ МТП мисолида)» 
темасында кандидатлық диссертациясын жакдап шыққан. Онын авторлығында 
15 илимий мақала хәм тезислер, 2 оқыў қолланбасы баспадан шыққан. Ҳәзирги 
ўақытта факультет оқыў ислери бойынша декан орынбасары хәм Бизнести 
басқарыў кафедрасында үлкен окытыўшы лаўазымларында ислеп атыр.

Сондай-ақ, кафедрада Б.Ережепова, А.Дәўлетмуратов, Г.Пирниязова, Қ.Нурманов, 
Х.Қәлимбетов, Б.Исмаилов, А.Гүлимбетов, С.Қутлымуратовлар ислеп атыр.

Финанс кафедрасы
Кафедра тарийхы

Кафедра биринши мәрте 1993-жылы Макроэкономика ҳәм финанслар атамасы менен 
экономика факультетиниң курамында шөлкемлестирилди. Финанс ҳәм кредит қәнигелиги
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□ кандңдатарь:
■ Ипим докторяары

Атың сүрингенде ақылдан саспа, 
Тур да шаңыңды қақ, урма атыңды, | 
Басқа ис түскенде сыр берме ҳасла, 

Жоқары тут ерлик инабатыңды.

И.Юсупо^ 

бойынша биринши питкериўшилер 1997-жылы питкерип шықты. Кафедрада финанслар, 
қазнашылык бакалавр бағдарлары бойынша кадрлар таярланбақта. Буннан тысқары кафедрада 
мәмлекетлик финансларды баскарыў кәнигелиги бойынша магистрантлар таярланып, 
олар хәзирги ўакытта республиканьщ финанс-банк системасынын мәкемелеринде өз 
қәнигеликлери бойынша хызмет етпекте.

Университет ректорынын 2004-жыл 29-январьдағы №6Д/1 санлы буйрығына тийкарланып 
Финанслар атамасы менен кафедра шөлкемлестирилди ҳәм кафедрада хәзирги ўақытта 
16 профессор-окытыўшы жумыс ислемекте. Олардан 7 илим кандидаты хәм 5 үлкен ц/ 
оқытыўшы. Кафедра профессор-окытыўшылары илим-изертлеў жумыслары менен табыслы 
шуғылланып келмекте.

Кафедра хаккында мағлыўмат
Финанслар кафедрасында тийкарғы штатта 14 профессор-оқытыўшы болып, олар 

финанс ҳәм казнашылык бағдарлары бойынша 17 пәннен студентлерге билим бермекте. 
Кафедрада 7 илим кандидаты, доцентлер, 
5 үлкен окытыўшы ҳәм 4 ассистент жумыс 
ислемекте. Профессор-окытыўшылар тәрепинен 
ғәрезсизлик жылларында 17 окыў колланба, 6 
оқыў-методикалык колланба, 3 монография 
баспадан шығарылды. Кафедра окытыўшылары 
ҳәр жылы өткерилип атырған илимий-әмелий | 
конференцияларға өз баянатлары менен 
қатнасып келмекте. Кафедрадан 2 профессор- 
оқытыўшы «Устаз» фондыженимпазлары болып, 
АҚШ Дакота университетинде хәм Россияда 
Москва ирригация институтында кәнигелигин 
арттырып келди.

н ♦ н♦ 
V' н* н* н

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 4 5 7
Илим докторлары 1 1 1

V
V н

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-окытыўшылар
Экономика илимлеринин кандидаты, доцент Байжанов Сәрсенғалий 1955-жылы 
21-декабрьде Шымбай районында туўылған. 1982-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамалаған. 1998-жылы «Бозор муносабатларида моддий-техник 
ресурслар салоҳиятидан фойдаланишнинг иқтисодий самарасини ошириш» 
темасында кандидатлық диссертациясын қорғап шыққан. 2000-жылдан 
баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университети бухгалтерия есабы ҳәм аудит 
кафедрасыньщ доценти, 2001-2006-жыллары тәбияттаныў хәм экономика 
факультетиниц сыртқы бөлим деканы, 2006-жылдан 2009-жылға шекем 
экономика факультети деканынын сыртқы бөлими бойынша орынбасары, 
2009-2010-жыллары экономика факультетинин деканы лаўазымында иследи. 
Хәзирги ўакытта Бизнес хәм баскарыў факультетинин финанслар кафедрасынын 
баслығы.
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Мен узақ ўақыт үлкен мәселелерди талқылап, хеш нәрсеге ерисе алмаганнан 
арзымайтугын киши бир хақыйқатты ашыўды абзал көремен.

Галилео Галилей

Экономика илимлериниң кандидаты, доцент Өтемуратова Гүлнарахан 1960-жылы 
30-сентябрьде Тахтакөпир районында туўылған. 1981-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2003-жылы «Совершенствование управления 
занятостью женских трудовых ресурсов» темасы бойынша кандидатлық 
диссертациясын қорғап шыққан. 2005-жылдан баслап Финанслар кафедрасының 
доценти, 2004-2010-жыллары финанслар кафедрасы баслығы, 2005-2009-жыллары 
Қарақалпакстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинин депутаты. 2010-2011 -жыллар 
экономика факультетиниң деканы лаўазымында иследи. Ҳәзирги ўақытта бизнес 
ҳәм басқарыў факультетиниң Финанслар кафедрасыньщ доценти лаўазымында 
ислеп атыр. 10 нан аслам оқыў хәм методикалық колланбалардын, 40 тан аслам 
илимий мақалалардьщ авторы.

Экономика илимлериниң кандидаты, доцент Баймуратова Зина 1963-жылы 
Шымбай районында туўылған. 1984-жылы Ташкентхалықхожалығы институтын 
питкерген. 1985-1989-жылларда Қарақалпак мәмлекетлик университети 
экономика факультети статистика хәм хожалық хызметин анализлеў 
кафедрасының ассистенти болып иследи. 1993-жылы Москва экономика- 
статистика институтыньщ күндизги бөлими аспирантурасында оқыды. 
«Статистическое изучение смертности населения Республики Каракалпакстан» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 2005-2007-жылы Қаракалпак 
мәмлекетлик университети Финанслар ҳәм бухгалтерия есабы кафедрасынын 
доценти. Ҳәзирги ўақытта Финанслар кафедрасында доцент лаўазымында ислеп 
атыр.
Экономика илимлериниң кандидаты, доцент Исаков Жаңабай 1963-жылы Кегейли 
районында туўылған. 1988-жылы Ташкент Халык хожалығы институтынын 
финанс-кредит қәнигелигин питкерген. 1988-2005-жыллары Қаракалпакстан 
Республикасы банк-финанс системасында басшы лаўазымларда ислеп келген. 
«Хизмат кўрсатиш соҳасининг самарадорлиги ва унинг ривожланишини 
эконометрик моделлаштириш» темасында кандидатлық диссертация жаклады. 
2010-жылдан баслап Финанслар кафедрасында доцент лаўазымында жумыс 
ислемекте.

Сондай-ак, кафедрада Ш.Пахратдинова, Қ.Дәнияров, К.Сейтимбетов, А.Мәдреймов, 
К.Халмуратов, Д.Шамшетова, А.Жүзбаев, К.Қудияров, У.Айтмуратова, Ш.Ситмуратов ҳәм 

І: Д.Йўлдашевалар жумыс ислеп атыр.
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Ҳәзирги шараятта илимге умтылыў, өмирин илимге 
багышлаў қаҳарманлъщ пенен тең.

Ислам Каримов

2001-жылы 27-июньде музыка хәм дене тәрбиясы факультети ашылды. Факультеттиң 
биринши деканы болып п.и.к., доцент П.У.Серимбетов белгиленди. Факультетте 2 кафедра 
жумыс алып барды: Спорт пәнлери ҳәм Музыкалық тәлим кафедралары.

2005-2010-жыллар аралығында факультеттиң аты педагогика факультети болып 
өзгерип, оған т.и.к., доцент А.Хожагелдиев 
ҳәм соңынан филос.и.к., доцент Р.Реймов 
басшылық етти.

2010-жылдын ноябринде факультет 
атамасы дене тәрбиясы хәм музыка 
болып өзгерип, оған педагогика 
илимлериниң кандидаты, доцент 
П.У.Серимбетов басшылық етпекте. 
Факультетти тийкарынан 2 кафедра 
курайды. Спорт пәнлери кафедрасына 
тарийх илимлеринин кандидаты, 

доцент Б.Ж.Мәмбетов басшылық етип, кафедрада 18 профессор-оқытыўшы жумыс 
алып бармақта. Музыкалық тәлим кафедрасына доцент Қ.Заретдинов басшылық етип, 
кафедрада 8 профессор-оқытыўшы илимий-педагогикалық жумыс ислеп атыр.

Дене тәрбиясы ҳәм музыка факультетинде дене тәрбиясы ҳәм дене мәденияты, 
музыкалық тәлим бағдарларлары ҳәм дене тәрбиясы ҳәм дене мәденияты, музыкалық 
тәлим қәнигеликлери бар.

Ҳәзирги күнде факультеттиң бакалавр бағдарында билим алыўшы студентлер жәми 
409 студентти курайды, соннан 141 студент мәмлекетлик бюджет, 268 студент шәртнама 
тийкарында билим алмақта.

Факультетте Жәҳән, Азия, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан чемпионлары көплеп 
жетилисип шықты. Мысалы, Азия ойынлары чемпионы, «Ўзбекистон ифтихори» көкирек 
нышаны менен сыйлықланған аўыр атлетикашы Бахтияр Нурыллаев, Самбо бойынша 
жәҳән чемпионы Азамат Турданов, миллий гүрес бойынша дүнья жүзилик универсиада 
чемпионы Н.Хожабаев, Азия ойынлары чемпионы С.Нурыллаев, Ҳиндистаннын 
Дели қаласында өткерилген миллий гүрес бойынша жәҳән чемпионаты гүмис медалы 
жеңимпазы Г.Қаниязова, еркин гүрес бойынша ҒМДА еллери арасында өткерилген 
жарыс чемпионлары А.Артықбаева, Ф.Оразымбетов, Наманганда өткерилген биринши 
универсиада чемпионы М.Балтаниязовларды атап өтиўге болады. Дене тәрбиясы 
студенти Александр Яхин 2010-жылғы Гуанжуа қаласында болып өткен Азия ойынларына 
Өзбекстан баскетбол сайланды командасы курамында ойнады. 1-курс дене тәрбиясы 
студенти Қыдырбаев Қуралбай кикбоксинг бойынша (профессионаллар арасында) 
Өзбекстан чемпионы, Әбдиғаний Абдирашидов туран гүреси бойынша Азия чемпионы 
болды.

Музыкалық тәлим қәнигелигинде халқымызға белгили қосықшылар ҳәм сазенделер 
А.Үсенова, «Ниҳол» сыйлығы лауреаты Ж.Пиязов ҳәм Л.Махамадиновалар оқымақта.

Спорт пәнлери кафедрасы 
Кафедра тарийхы

1997-1998-оқыў жылында Дене тәрбиясы ҳәм дене мәденияты бөлими ашылды, усыған 
байланыслы дене тәрбиясы кафедрасы шөлкемлестирилди. Спорт пәнлери кафедрасына 
доцент Ю.И.Кулаков ҳәм дене тәрбиясы теориясы кафедрасына Т.Арзымбетовлар 
басшылықетти. 2005-2006-оқыўжылында еки кафедра биригип Спорт пәнлери кафедрасы 
болып аталды. 2007-2010-жыллар аралығында кафедраны педагогика илимлеринин 
кандидаты, доцент П.У.Серимбетов басқарды. 2010-жылдың 15-октябринен баслап 
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Чемпион бола алатугынлыгыңызга ҳеш 
ким исенбеўи мүмкин, бирак өзиңиз катты 

исенин.

Рей Робинсон

кафедраны баскарыў тарийх илимлеринин кандидаты Б.Ж.Мәмбетовқа жүкленди.
Профессор-окытыўшылар тәрепинен 90 I разрядлы, 80 спорт усталығына талабан, 40 

спорт устасы, 8 халыкаралык категориядағы спорт усталары таярланды.
Кафедра профессор-окытыўшылары тәрепинен илимий мақалалар, окыў 

қолланбалар баспадан шыкпакта. 2009-жылы май айында кафедрада республикалык 
көлемде конференция өткерилди. Кафедра доценти Ю.И.Кулаковтьщ авторлығында 
Карақалпақстан спортшылары хаккында «Лучшее...» китабыньщ көргизбеси болып 
өтти.

Кафедра хаққында мағлыўмат

Спорт пәнлери кафедрасында 20 штат, соннан 3 илим кандидаты (п.и.к., допент 
П.У.Серимбетов, т.и.к., доцент Б.Ж.Мәмбетов, п.и.к. Н.А.Қайпов) бар.

Кафедра ағзасы Ж.Турдымуратов 2008 -жылы 14-15 -ноябрьде Ташкент қаласында болып 
өткен «Жисмоний тарбия ва спорт сохасида инновацион технологиялар» халыкаралык 
илимий-әмелий конференцияға «Туризм в Каракалпакстане» атамасындағы баянаты 
менен қатнасты. «Олий таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва спортнинг долзарб 
муоммалари» атамасындағы илимий-әмелий анжуманға П.У.Серимбетов, Н.Т.Акимов, 
Р.Ж.Шаниязов, Б.Қойлыбаев, Б.Елмуратов қатнасты.

Кафедрада 2011-жылы 18-майда Ғәрезсизлигимиздиң 20 жыллығына бағышланып 
«Балалар спортын раўажландырыў машқалалары» атамасында конференция өткерилди. 
Конференцияға Өзбекстан Республикасы жоқары окыў орынлары профессор- 
оқытыўшылары баянатлары менен қатнасты.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедранын илимий дәрежелигиги

Кафедрада ислеп атырган илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Педагоі ика илимлсриниц кандидаты, доценг Серимбетов Полатбай Өтемуратович 
1965-жылы 8-майда Ксгейли районынла туўылған. 1990-жылы Нөкис мәмлскстлик 
университетин тамамлаған. 1995-жылы «Солержанис и мстодика обучения 
мальчиков 13-14 лет элсмснтам единоборств на уроках физической культуры» 
темасында кандидатлык дисссртация жаклады. 50 дсн аслам илимий макала хәм 
тезислери, 12 методикалық колланбасы баспадан шықты. 2010-жылдан баслап 
Дснс тәрбиясы хәм музыка факультетинин деканы.

К?
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Музыка илими инсанның минез-ңулңы тең салмаңлыгын 
жогалтса оны тәртипке келтиреди.

Абу Наср Фарабий

Тарийх илимлериниң кандидаты, доцент Мәмбетов Байрам Жаксымуратович 
1970-жылы 7-ноябрьде Нөкис каласында туўылған. 1992-жылы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалык институтын тамамлаған. 2005-жылы «Традиции физической 
культуры и спорта Каракалпакстана и проблемы возрождения, XX век» темасында 
кандидатлык диссертация жакдады. 20 дан аслам илимий мақала хәм тезислери 
3 методикалык колланбасы баспадан шықты. 2010-жылдың ноябринен баслап 
Спорт пәнлери кафедрасынын баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Доцент Кулаков Юрий Иванович 1936-жылы 25-февраль күни Түркменстан 
Республикасында туўылған. 1954-1959-жыллары Низамий атындағы Ташкент 
мәмлекетлик педагогикалық институтында билим алған. 1969-жыл Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери, 1976-жыл Өзбекстан 
Республикасына мийнети сиңген дене тәрбиясы хәм спорт хызметкери атакдарын 
алған. 10 нан аслам илимий мақаласы баспадан шыққан. 7 методикалык 
қолланба 1 монографиясы баспадан шыққан. 2007-жылдан баслап Спорт пәнлери 
кафедрасының доценти.

Педагогика илимлериниң кандидаты Қайыпов Нийетбай Айтбаевич 1979-жылы 
11-октябрьде Кегейли районында туўылған. 2005-жылы Қарақалпак мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 3 оқыў қолланбасы, 5 методикалық қолланбасы хәм бир 
неше мақалалары баспадан шықты. 2009-жылдан Спорт пәнлери кафедрасынын 
ассистенти.

Сондай-ақ, кафедрада М.Солохин, Т.Арзыев, В.Андреев, А.Бекназаров, Р.Шаниязов, 
Ж-Турдымуратов, Н.Акимов, О.Ниязова, И.Нәжимов, Т.Сайекеев, Қ.Жуманиязов, 
Р.Бердимуратов, Т.Сейтмуратов, Б.Елмуратов, С.Абдалиев хәм Б.Қойлыбаевлар илимий 
педагогикалық жумыс ислеп атыр.

й Музыкалық тәлим кафедрасы
Кафедра тарийхы

Бердак атындағы Қаракалпақ мәмлекетлик университетинде 1999-2000-окыў жылы 
I музыкал ық тәлим бакалавр тәлим бағдары ашылып, орта арнаўлы музыка оқыў орынларын

питкерген талантлы жаслар университетте жоқары мағлыўмат алыў мүмкиншилигине 
ийе болды. Дәслеп педагогика хәм психология кафедрасы қурамында Өзбекстан ҳәм 
Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен көркем өнер ғайраткери, дирижер, 

7* композитор, профсссор Қурбанбай Заретдинов, К,арақалпақстан халык артисти, бақсы 
Турғанбай Курбанов, Өзбекстан, 
Қазақстан ҳәм Қарақалпақстанға 
хызмет көрсеткен артист Роза 
Қутекеева, Қарақалпақстанға 
хызмет көрсеткен артист Толыбек 
Хожаназаров ҳәм Гүлмариям
Камаловалар жасларға музыка 
пәнинен сабақ берди.

2006-2007-оқыў жылы илимий- 
педагог кадрлар таярлаў максетинде 
музыкалык ' 
кәнигелиги 
педагогикалық

тәлим методикасы 
ашылып, илимий- 

; жумыслар менен
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Бердақ I

Саз бенен сәўбетти ялган демецлер, 
Адам Ата бинят болганда барды.

шуғылланатуғын жасларды таярлаў кен жолға 
қойылды. Магистратура питкериўшилеринен 
А.Ережепов, К.Заретдиновҳәмт.б. кандидатлық 
жумыслары үстинде ислеп атыр.

Ғәрезсизлик жылларында музыкалық 
тәлим кәнигелиги профессор-оқытыўшылары, 
студент жаслары «Ҳүрлиман» ансамбли менен 
биргеликте ҳәр жылы өткерилип атырған 
«Жалғызсаң, Мукаддес Ўатан», «Өзбекстан- 
Ўатанымменин»косыклартанлаўынақатнасып, 
жоқары оқыў орынлары арасында женимпаз 
болып, республикалык көлеминде де 2 мәрте 
(2004, 2010-жылары) сыйлы орынларға миясар 
болды. «Мийрас» фольклор-этнографиялық
ансамбли 2003-жылы Самарканд каласындағы «Шарк тароналари» халықаралық 
музыка фестивалына катнасып, «Офарин» сыйлығын алыўға еристи. Кафедра доценти 
Т.Қурбановтын шәкиртлери Г.Алламбергенова, З.Арзымбетова, С.Қайпназаровлар 
Бельгия, Голландия, Германия, Швеция, Франция, Ҳиндистан мәмлекетлеринде 
қарақалпак миллий музыкасын дүньяға танытыўға еристи.

Өзбекстан халык бақсысы Ғ.Өтемуратов, Өзбекстан халық баксысы Т.Қәллиев, 
Каракалпакстан халық баксысы Г.Алламбергенова, Қарақалпакстан халык жыраўы 
Б.Сырымбетов, Каракалпакстанға хызмет көрсеткен артист Б.Темирбаев, Қаракалпакстан 
халык билимлендириў ағласы А.Ережепов, Қаракалпакстан Республикасына хызмет 
көрсеткен артист С.Қәллибеков, «Нихол» сыйлығынын лауреатлары Г.Өтепова, 
Л.Махаматдинова, Ж.Пиязовлардын Өзбекстан көлеминде ерискен табыслары 
университеттин, республиканын мактанышы болып есапланады.

Музыкалық тәлим кафедрасы ҳаққында мағлыўмат

Кафедрада музыканы оқытыў методикасы, мектеп репертуары әмелияты, музыка 
тарийхы, музыка тийкары, сольфеджио, миллий фольклор хәм халык косыкшылығы, 
хортаныў, дирижерлык, вокаль аткарыўшылығы, саз әсбабы атқарыўшылығы, сазенделер 
ансамбли, музыканы окытыўдын инновациялық технологиялары, Өзбекстанда ҳәм 
Қаракалпакстанда миллий косыкшылык өнери, хор аранжировкасы, балалар музыка 
әдебияты, саз әсбаплары тийкарлары, заманагөй саз әсбаплары, хор дирижерлығы, 
заманагөй косык атқарыўшылығы, музыкалық безеў сыякды кәнигелик пәнлери 
оқытылады.

Ғәрезсизлик жылларында профессор-оқытыўшылардан тәрепинен доцент 
Қ.Заретдиновтьщ «Музыка тийкары», «Қарақалпақша музыка сольфеджиосы», 
«Қаракалпақ музыкасы тарийхы», «Хортаныў» окыўлыклары, «Сәлем ана мектебим» окыў 
қолланбасы, С.Балтаниязовтьщ «Дүнья классиккомпозиторларыньщ вокал шығармалары» 
ҳәм «Вокализмлер» окыў колланбалары, т.и.к. П.Палўаниязовтын «Қарақалпақ жыраў, 
баксы хәм кыссаханларынын аткарыў шеберлиги» (Қ.Юсупов пенен бирликте), «Музыка 
педагогикасынын тәлим тәрбиядағы роли» (Қ.Юсупов), А.Ережеповтың «Қарақалпақ 
халык косык намалары тарийхы» окыў колланбасы баспадан шықты.

Кафедра профессор-окытыўшылары Низамий атындағы ТМПУ, Әжинияз атындағы 
НМ ПИ хәм университетте өткерилген республикалық илимий-әмелий конференцияларда 
музыка тәлими хәм тәрбиясы бағдарындағы илимий мақалалары менен катнасып атыр. 
Музыкалык тәлим кафедрасы 2008-жылы Президентимиз И.А.Каримовтын басламасы 
менен «Балалар музыка хәм көркем өнер мектеплериниң материаллык-техникалық 
базасын беккемлеў» хаккындағы бийлиги ҳәм қарарларыньщ орынланыўы мақсетинде 
«Басланғыш музыка тәлиминин машқалалары» атамасында республикалық, ал, 2011-
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Өзиниң елин таныган ер, 
Ҳәр истиң гамын жер.

Өзиниң елин танымаган, 
Намысын сатып, арын жер.

Халың нақылы

жылы «Қарақалпақ миллий саз әсбаплары кеше ҳәм бүгин» атамасындағы илимий-әмелий 
конференция шөлкемлестирилип, бул конференцияға профессор-оқытыўшыларымыз 
бенен бирге, магистрантлар ҳәм инталы студентлер мақалалары менен қатнасты.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары - - 1 -

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Доцент Заретдинов Қурбанбай 1951-жылы 25-февраль күни Кегейли районында 
туўылған. 1975-жылы Ашрафий атындағы Ташкент мәмлекетлик консерваториясын 
тамамлаған. 1987-жылы Қаракалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен 
көркемөнер ғайраткери, 1997-жылы Бердак атындағы мәмлекетлик сыйлыктың 
лауреаты, 2001-жылы Өзбекстанға хызмет көрсеткен көркем өнер ғайраткери 
атакларын альгўға миясар болды. 10 нан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 2 
оқыў қолланба, 6 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2000-жылдан баслап 
Музыкалық тәлим кафедрасының баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Тарийх илимлериниң кандидаты Палўаниязов Пахратдин Қудайбергенович 1974- 
жылы 14-майда Кегейли районында туўылған. 1996-жылы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалық институтын тамамлаған. 2003-жылы «История музыкальной 
культуры Каракалпакстана (1925-1950г.)» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 4 оқыў-методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 2005-жыл 2-сентябрден баслап Музыкалық тәлим 
кафедрасында үлкен оқытыўшы лаўазымында ислеп атыр.

кафедрада С.Балтаниязов, Т.Хожаназаров, Г.Камалова, Б.Бегжанов,Сондай-ақ,
А.Ережепов ҳәм К.Заретдиновлар илимий-педагогикалық жумыс алып бармақта.

ТШ' ІПШШТОЙЙІЯІ
Кафедра тарийхы

Педагогика кафедрасы университетте дәслепки дүзилген кафедралардан есапланады. 
1953-жылы педагогика ҳәм социаллық пәнлер кафедрасы аты менен оқытыўшылар 
институты дүзилген ўақытта ис көрсете баслады. Кафедраға ең дәслеп Я.М.Досумов 
басшылық етти. 1941-жылдан педагогика ҳәм психология аты менен кафедраны доцент 
Н.Д. Шепкин басқарды. 1941 - 1945-жылларыинститут директоры ҳәм кафедра оқытыўшысы 
Ж.А.Орынбаев 1950-жылы «Очерки по истории народного образования в Каракалпакии» 
темасында педагогика бойынша кандидатлық диссертация жумысын жакдады ҳәм сол 
жылдан баслап 1957-жылға шекем педагогика хәм психология кафедрасының баслығы 

Мг лаўазымында иследи. Кафедрада 1951-жылы Р.Г.Тимашева педагогика бойынша, 1956-
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Жаўды күшли деме, 
Ерлик етсең жыгарсаң,

Таўды бийик деме,
Талап етсең шыгарсаң.

Халық нақылы

жылы Ж.А.Бекбасов психология бойынша илим кандидаты дәрежесине ийе болды. 
1957-жылы Ж.А.Орынбаев баспаханада педагогикалық әдебиятларды басып шығарыў 
бойынша редакторлык етиўге Москваға усынылғаннан кейин, педагогика ҳәм психология 
кафедрасын А.Б.Бекбасов басқарды.

Кафедра тарийхында Қарақалпақстанда ең дәслепки педагогика илимлериниң 
докторы (1966-жылы) профессор Ж.А.Орынбаевтын хызмети үлкен болды. Оның
илимий басшылығында көплеп 
илим кандидатлары жетилип шыкты 
(У.Хожаниязова, Ш.Непесова, Ө.Әлеўов 
хәм б.). Ж.А.Орынбаев Қаракалпакстандағы 
педагогика теориясы хәм тарийхы 
бойынша жүргизилген илимий жумысларға 
басшылык етип, үлкен монографиялар 
жазды («Қарақалпакстан мектеплеринин 
тарийхы», 1974.).

Педагогикалық институт Нөкис
шекетлик университети болып қайта дүзилгеннен кейин кафедраны 1979-1984-жылы 

едагогика илимлеринин кандидаты донент Б.Султамуратов баскарды. Усы ўақытлары
• Жедрада үлкен тәжрийбеге ийе профессор Ж.А.Орынбаевтын шәкиртлери Г.Абипов, 
~ -_-.:.. ш.хова, Ш.Ниязымбетова, Ш.Непесова, Ж.Тәнирбергенов, Д.Қалиллаева,
- ГА-лев, Ө.Әлеўов ҳәм басқа да оқытыўшылар хызмет етти. Кейин ала 1991-1994- ў 
-: _ .:рь: аралығында доцент Т.Айтанов, 1994-1997-жыллары доцент И.Алланиязов

: -2~:. баслығы ўазыйпасында иследи.
- -март айынан баслап кафедраға педагогика илимлериниң докторы, профессор 

Әлеўов басшылық етпекте. Ол басшылық еткен сонғы жылларда кафедрада
зертлеў жумыслары әдеўир жеделлести. Ө.Әлеўовтыц илимий басшылығында 
~. Абдимуратов, Қ.Сейтмуратов, Н.В.Пирниязова, Т.Өтебаев, А.Бекимбетова,

:. Б.Ражапбаев,М.Айтымбетов,Г.Оразбаева,Г.Қалхназарова,Ш.Алланазарова,
- 7 т -твлардын катнасыўында «Қарақалпакстанда мектеп ҳәм педагогикалық ой- 

. ;:хы. Этнопедагогика» машқалалары бойынша илимий изертлеў жумыслары 
. ’ <та. Ө.Әлеўовтын илимий басшылығында П.Абдимуратов, М.Хажиева,

Пав - Х.Жумабеков. Т.Жийемуратов, Қ.Сейтмуратов, А.Бекимбетова ҳәм 
'__.2.’цг : -ыттация жаклап, илим кандидатлары дәрежесине еристи.

7 ._-_гы ғәрезсіізлііпімиздиң 20 жылы ишинде 40 ка жақын китап, 450 ден аслам
_.ыан шығарлы. Сонын менен бирге, халыкаралык илимий симпозиум 

гдл б.лнатлар жасады. Әсиресе.профессор Ө.Әлеўовтын «Қаракалпақстанда
• рлсрдин кәлиплесиўи хәм раўажланыўы» (Нөкис-1993), «Ерте 
.арындағы тәлим-тәрбиялык көзқараслар» (Нөкис-1989), «Әмир

е” •.. с.юсофиялык хәм тәлим-тәрбия пикирлери» (Нөкис-1997), 
’--Л- кддидлик харакати ва С.Маджитов» (Ташкент-2010) ҳәм басқа да 
>- — : -:ы ленен китаплары университет студентлери ушын педагогика 
ынб» ; азымпасын өтемекте.
. ' : .- :: ■л:ры. еки илим кандидаты жумыс ислейди. Кафедра жәмәәти

. - -әтийжелилигинеле де жетилистириў максетинде ашылған
•_м■ технологиялар» орайы улыўма университет жанындағы

; :< -; - - - -рзиына» айланды. Кафедрада «Жас педагоглар ҳәм
": х. • - * счхетпекте.

Кафедра хаккында мағлыўмат
7 :•.: ; едрасында хәзирги ўақытта 15 профессор-окытыўшы, 

:-.:ейди. Соннан тийкарғы штатта I илим докторы, 2 илим
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Наданлыңтың да, кеселликтиң де себепшиси — бийкаршылық.

Абу Әли Ибн Сина

кандидаты, 3 үлкен оқытыўшы, 9 ассистент-оқытыўшы, 0,5 штатта 1 илим кандидаты, 1 
ассистент оқытыўшы ислейди.

Кафедрада улыўма бакалавр бағдары бойынша 9 пән, магистратура қәнигелиги 
бойынша 4 пән оқытылады.

Кафедра окытыўшысы Айнагүл Бекимбетова 2007-жылы «Истъедод» қоры грантының 
жеңимпазы хәм 18-31-июль күнлери Малайзияда болып, Маара технологиялар
университетинде педагогикалык инновациялық технологиялар бағдары бойынша 
билимин жетилистирип қайтты.

Кафедрада «Әййемги Хорезмдеги Келтеминар мектеби» республикалык илимий- 
методикалық конференция (2007-жыл 6-7-ноябрь), «Педагогика хәм психология 
пәнлериниң улыўма адамзатлық мәдениятты раўажландырыўындағы орны» 
республикалық илимий-теориялық конференция (2008-жыл 24-25-апрель), «Әмир Темур 
халық қүдиретлилигиниң көриниси» республикалық илимий-теориялық конференциялар 
(2009-жыл 7-8-апрель), «Жаңа педагогикалық технология-оқытыў теориясын ҳәрекетке 
келтириўши күш» республикалық илимий-теориялық конференция (2011-жыл 6-7-май) 
өткерилди.

Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011
Илим кандидатлары 3 3 3 2
Илим докторлары 1 1 1 1

ө Ипим каңцңцатпары
■ ипимдокторпары

1991-1995 1 996-2000 2001-2005 2006-2011

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Педагогика илимлериниң докторы, профессор Әлеўов Өсербай 1945-жылы 
27-майда Кегейли районында туўылды. 1967-жылы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалык институтын тамамлады. 1974-жыл «Бердактын педагогикалык 
көзкараслары» темасында кандидатлық, 1995-жылы «Каракалпақстанда тәлим- 
тәрбиялық ойлардың қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўы (Әййемги дәўирлерден 

I баслап XX әсирдин 30-жылларына шекемги аралык)» темасында докторлык 
I диссертация жаклады. «XXI әсирдин белгили алымы» (Лондон-2001), 

Қарақалпақстан Республикасына мийнети синген илим ғайраткери (2001-жылы), 
Халықаралық Апіідие ЎУогШ Илимлер Академиясының академиги (2006-жылы) 
атаклары менен сыйлыкланған. 250 ден аслам илимий мийнетлери бар. Усының 
ишинде 20 ға жақыны монография ҳәм окыў қолланбалар болып есапланады. 
1997-жылдан баслап Педагогика ҳәм психология кафедрасының баслығы 
лаўазымында ислеп атыр.
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Дәри-дармақ денемизге қандаи тәсир етсё, 
сөз де руўхымызга сондай тәсир етеди.

Горгий

Педагогика илимлериниң кандидаты, доцент Абдимуратов Парахат 
Сейтмуратович 1957-жылы 5-майда Кегейли районында туўылған. 1978-жылы 
Қаракалпак мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1998-жылы «Жоқарғы 
класс окыўшыларын әдеп-икрамлылыкка тәрбиялаўда халық дәстүрлериниц 
әхмийети» темасында кандидатлык диссертациясын жаклаған. 50 ден аслам 
илимий мийнетлери бар. 1990-жылдан баслап Педагогика ҳәм психология 
кафедрасынын доценти.

Педагогика илимлеринин кандидаты Бекимбетова Айнагүл Амангелдиевна 
1977-жылы 17-сентябрьде Нөкис каласында туўылған. 1998-жылы Нөкис 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 2010-жылы «Халк 
педагогикасида ешларга аклий тарбия бериш анъаналари» темасында кандидатлык 
диссертация жаклаған. 35 тен аслам илимий мийнетлери бар. 2004-жылдан баслап 
Педагогика хәм психология кафедрасынын үлкен окытыўшысы.

Сондай-ақ, кафедрада Н.Пирниязова, Т.Өтебаев, З.Маторазова, Г.Оразбаева, 
К.Қутлымуратов, Б.Ражапбаева, М.Айтымбетов, Ш.Алланазарова, Г.Калықназарова, 
Н.Сағындыкова, Ю.Пурханов хәм С.Алауатдиновлар илимий-педагогикалык жумыс 
ислеп атыр.

Кафедра тарийхы
Министрликтин 2008-жыл 30-майдағы №159-санлы буйрығы менен тастыйыкланған

• Жокары окыў орынларынын кафедралары хаккындағы Нызамы» талапларына муўапык
«Улыўма университетлик тиллер» 
кафедрасы ашылды.

Каракалпак мәмлекетлик
университетинде хәр жылы бакалавр 
хәм магистратура кәнигеликлеринин 
ашылыўы ҳәм төлеў шәртнама тийкарында 
кабыллаў көрсеткишлериниң көбейиўи 
менен студентлер контингенти артпакта. 
Соннан рус, инглис ҳәм немис 
тиллерин үйренетуғын академиялык 
топарлар - 200 ден аслам хәм сабак алып 
баратуғын профессор - окытыўшылар
саны 35 тен асты.

Рус филологиясы кафедрасынан 10, инглис филологиясы кафедрасынан 25, 
филологиясы кафедрасынан 2 оқытыўшы усы кафедраға өтти. Соньщ ушын 

: — т- режесиндеги биринши блокқа тийисли рус, инглис хәм немис тили сыяклы 
ысеэд?::-: спепификасы улыўма лингвистикалык характерге ийе екенлиги, профессор- 

:‘дстьг-діылардын илимий-педагогикалык искерлигин арттырыў хәм усы пәнлерди
--.т тропесин кадағалаў ушын жокарыла көрсетилген профессор-окытыўшыларды

. гиккелей университет ректоратына қарайтуғын улыў.ма университетлик тиллер 
ыфедрасы дүзилди.

: ■ -тетлерде шет тиллерин окытыў усылы Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм т 
.7 т.ы билим министрлиги тәрепинен тастыйыкданған «Шет (инглис, немис, рус) 

тт : т :•: йынша» тийкарғы бағдарлама негизинде алып барылады.
Кафедра ҳаққында мағлыўмат

1 _ ниверситетлик тиллер кафедрасында хәзирги ўакытта 35 штат, 33 окытыўшы 
и_ :_ _-<т Кзфедра профессор-оқытыўшылары 3 пән (инглис, немис, рус тиллериндеги
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Адамды шаршатқан заттың - бәри мийнет.
Адамды рәҳәтлендирсе - бәри зийнет.

Халык, нақылы

практикалық курсы) бойынша студентлерге билим бермекте. Кафедрада 5 илим кандидаты 
бар. Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен 30 дан аслам оқыў ҳәм методикалық 
қолланбалар (А.А.Хожаниязова, З.А.Есемуратова «Методические разработки по 
русскому языку для студентов гуманитарного факультета» (Нөкис-2008), «Тестирование 
как средство повышения качества учебно-воспитательного процесса», «Современные 
педагогические технологии в личностно-ориентированном обучении и воспитании»
(Ташкент-2008), «Современные методы 
контроля знаний в обучении русскому 
языку (Нөкис-2009), «Современные 
технологии в учебном процессе» (Ташкент- 
2009), А.А.Хожаниязова, Г.Өталиева 
«Методические разработки по русскому 
языку для студентов юридического 
факультета» (Нөкис-2008), «Учебное 
пособие по русскому языку для студентов 
3-го курса КГУ имени Бердаха» (Нөкис- 
2009), «Учебное пособие по русскому 
языку для студентов 2-го курса КГУ имени 
Бердаха» (Нөкис-2009), М.Қәллибекова,
А.Қоянбаева «Инглис тили физика факультети ушын» (Нөкис-2008), Г.Асанова,
Э.Мецлимуратова «Инглис тили филология факультети ушын» (Нөкис-2008), А.Таекеева 
“Оеиісһ” (Нөкис-2008), А.Байниязов, Ж.А.Турдымуратов “Іп§1І88һе-^агаца1рац8һа-Ки88һа 
8рогі аіатаіагі 8о’х1і§і” (Нөкис-2008), Э.Меңлимуратова, А.Тәжиева, А.Байниязов “Іп§1І8 
Ші” (Нөкис-2008), А.Тәжиева, А.Байниязов «Ееагпіп§ Еп§1І8һ Ьу Ғісііоп» (Нөкис-2008), 
Т.Караматдинова, Р.Исметуллаева «Методическая разработка по русскому языку для
экономистов» (Нөкис-2008), Г.Ш.Палванова «Коммуникативный практикум по русскому 
языку для детей дошкольного возраста» (Нөкис-2009), А.А.Хожаниязова «Методическое 
пособие по русскому языку для студентов философического отделения гуманитарного 
факультета» (Нөкис-2009.), «Русский язык для студентов экономического факультета» 
(Нөкис-2009), «Русский язык для студентов английской филологии» (Нөкис-2009), 
«Русский язык для студентов немецкой филологии» (Нөкис-2009), «Русский язык для 
студентовузбекскойфилологии» (Нөкис-2009), В.А.Сейтенова «Методические разработки 
по обучению студентов языку специальности» (Нөкис-2009), Авторский коллектив 
“Инновационнаятехнология обучения” (Нөкис-2009), Т.Караматдинова, Р.Исметуллаева 
«Книгадлячтения порусскомуязыку» (Нөкис-2009), «Учебное пособие порусскомуязыку 
для самостоятельной работы», (Нөкис-2010), Э.Мецлимуратова, Г.Алланиязова «Учебное 
пособие Еп§1І8һ іехі8 оп зресіаійу £ог есопотІ8І8» (Нөкис-2010), Д.Көбейсинова, Я.Каримов, 
М.Сапарниязова «Инглис тили» (Нөкис-2009), Д.Көбейсинова «Синтаксический анализ 
простых предложений» (Нөкис-2009), С.АИапіуахоуа, Е.МепІітигаіоуа «Еп§1І8һ іог іһе 
8Шс1епі8 оҒ іһе паШге йерагітепі» (Қо’кІ8-2008), М.Т.Қәллибекова, Д.Х.Сейтназарова 
«Дидактические игры по английскому языку» (Нөкис-2009), АЭитатигаіоу, А.Таекееұа, 
Үа.КигЬапоу “Веиізсһ аіз Ғгетсізргасһе” (Нөкис-2008) баспадан шығарылды.

Улыўма университетлик тиллер кафедрасында 2009-жылы 15-майда Ташкент 
каласының 2200 жыллығына арналған студентлер фестивалы ҳәм илимий-теориялық 
конференциясы университет көлеминде өткерилди. Бул ил имий-теориял ықконференцияға 
университеттиң профессор-оқытыўшылары ҳәм студентлери илимий мақалалары менен 
қатнасты. Конференция материаллары баспадан шығарылды.

2010- жылы 3-4-мартта «Язык - всем знаниям и всей природе ключ», атамасында 
Бәркамал әўлад жылына арналған республикалық илимий-әмелий конференция болып, 
онда университет профессор-оқытыўшылары менен көплеген жоқары оқыў орынларының 
профессор-оқытыўшылары илимий мақалалары менен қатнасты.

2011- жылы май айында Өзбекстан Республикасының ғәрезсизлигиниң 20 жыллығына 
арналып «Язык в моей жизни» атамасында илимий-теориялық конференция өткерилди. 
Конференция материаллары баспадан шығарылды.
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Ғәрезсизлик дәўиринде кафедраның илимий дәрежелилиги

Илимий дәрежелилик 2007-жылда шекем 2007-жылы 2008-2011-жыллар
Илим кандидатлары 3 1 3

■ И.тим кандилатлары

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар
Педагогика илимлеринин кандидаты Хожаниязова Айгүл Айтмуратовна 1971-жылы 
16-январьда Нөкис қаласында туўылған. 1993-жылы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалык институтынын рус тили хәм әдебияты факультетин тамамлаған. 
«Модели уровня знаний по русскому языку на основе тестирования как средство 
повышения качества учебно-воспитательного процесса (на материале школ 
Республики Каракалпакстан)» темасында кандидатлык диссертациясын жақлаған. 
50 ден аслам илимий мақала хәм тезислери, 17 оқыў-методикалық қолланбасы, 
1 монографиясы баспадан шықты. 2 илимий патент ийеси. 2008-жылдьщ сентябрь 
айынан баслап улыўма университетлик тиллер кафедрасынын баслығы.

Педагогика илимлериниң кандидаты, доцент Караматдинова Тамара Курбанбаевна 
1949-жылы 8-октябрьде Шымбай районында туўылған. 1972-жылы Ставропольск 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. «Формирование навыков 
построения простого предложения на уроках русского языка в начальных классах 
каракалпакской школы» темасында кандидатлык диссертация жаклаған. 38 илимий 
мақала ҳәм тезислери, 12 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2008- 
жылдын сентябрь айынан баслап кафедранын доценти.

Филология илимлеринин кандидаты Көбейсинова Даметкен Турсынбаевна 
1967-жылы 19-апрельдеНөкисқаласындатуўылған. 1989-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетиниң Роман-герман филологиясы факультетин тамамлаған. 
2008-жылы «Синтаксико-семантические особенности личных местоимений в 
структуре предложений современного английского языка» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 10 окыў- 
методикалык қолланбасы баспадан шықты. 2009-жыл 1-декабрьден баслап 
кафедраньщ доценти лаўазымында ислеп атыр.
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Филология илимлериниң кандидаты Жоллыбекова Марьяш Рысназаровна 
1959-жылы 26-апрельде Нөкис каласында туўылған. 1981-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетиниң инглис тили қәнигелигин тамамлаған. «Типология 
неполных предложений диалогической речи в разносистемных языках (на 
материале английского и каракалпакского языков)» темасында кандидатлык 
диссертациясын жакдаған. 20 ға жақын илимий макала ҳәм тезислери, 1 оқыў 
қолланба, 5 методикалык қолланбасы баспадан шыккан. Хәзирги ўакытта 
кафедранын доценти лаўазымында ислеп атыр.

Филология илимлеринин кандидаты Қабулова Лола Толыбаевна 1965-жылы 
3-июльде Нөкис қаласында туўылған. 1987-жылы Таганрог мәмлекетлик 
педагогикалық университетиниң, рус тили хәм әдебияты факультетин тамамлаған. 
«Функционирование от глагольных сушествительных в газетно-публицистическом 
стиле» темасында кандидатлық диссертациясын жаклаған. 10 нан аслам илимий 
мақала хәм тезислери, 2 методикалык колланбасы баспадан шыкты. 2008-жылдын 
сентябрь айынан баслап Улыўма университетлик тиллер кафедрасының доценти.

Сондай-ак, кафедрада З.Есемуратова, А.Таекеева, Г.Палванова, Р.Исметуллаева, 
Г.Асанова, Г.Өталиева, Э.Менлимуратова, Г.Алланиязова, Б.Жумамуратова, 
Д.Сейтназарова, А.Қоянбаева, С.Ескараева, С.Ходжаниязова, У.Бекмуратова, 
Д.Абдреимова, С.Тәженова, З.Молдахмедова, В.Сейтенова, Б.Ильясова, М.Сапарниязова, 
З.Мырзамбетова, Б.Тлеуов, А.Байниязов, Т.Жәлиев, Г.Бекбергенова хәм Я.Каримовлар 
хызмет етпекте.

1. Кафедра тарийхы
Каракалпақ мәмлекетлик университетинин дене тәрбиясы кафедрасы 1976-жылдан 

баслап дүзилген. 1976-1987, 1990-1991-жыллары кафедраны доцент Насиба Сагурбаева, 
1988-1990-жыллары Жаксымурат Мәмбетов, 1992-2000-жыллары Өзбекстан ҳәм 
Қарақалпакстан Республикасында хызмет көрсеткен дене тәрбиясы хызметкери, допент 
Ю.И.Кулаковбаскарған. 2000-жылданбаслап кафедрағаҚаракалпакстанРеспубликасында 
хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Каракалпакстан Республикасында хызмет 
көрсеткен тренер,доцент Аллаяр Ражапович Казаков басшылык етип киятыр.

2. Кафедра ҳаққында мағлыўмат

Ҳәзирги ўакытта кафедрада 17 толык штатта, 8 үлкен окытыўшы хәм 9 ассистент- 
оқытыўшы мийнет етпекте. Кафедрада дене тәрбиясы пәни өтиледи. Пәннин ўазыйпасы 
хәм мақсетлери:

- студентлердин денсаўлығын беккемлеў 
хәм физикалық жактан раўажландырыў, 
жетилистириў, студснтлерди дсне тәрбиясы 
теориясыхәмәмелиятынынтийкарларыменен 
таныстырыў, сондай-ақ, денс тәрбиясы хәм 
спорттын тийкарғы куралларын колланыўда 
арнаўлы билимлерди кәнигелиги бойынша 
өндиристе, дем алыўда пайдаланыў ҳәм спорт 
техникасынын тийкарғы усылларына үйретиў,

Ц оларда адамгершиликке, ўатанды сүйиўшилик 
ҳәм дослык руўхын раўажландырыў. Тәлим- 
тәрбия бағдарында еркин пикирлейтуғын, 
карсыласынын тосаттан кабыл еткен
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өз билимлерин

П.Серимбетов, 
теориясы ҳәм

усылларына дурыс карар кабыл ете алатуғын 
хәр тәреплеме раўажланған бәркамал инсанды 
қәлиплестириўге каратылады.

Сонын менен бирге:
- студентлердин «Атпамыс хәм Баршынай» 

тест сынаклары талапларын орынлаў ушын 
физикалык таярлығын арттырыў;

- келешекте студентлердин тандаған 
кәсибин есапка алып оларды, кәсиплик, 
әмелий ҳәм физикалык жактан таярлаў;

- студент спортшылардын спорт шеберлигин қәлиплестириў;
- студентлерге дене тәрбиясы хәм спорт шынығыўлары менен үзликсиз шуғылланыў 

кереклигине исендириў;
- университет факультетлери арасында спорт жарысларын шөлкемлестириў хәм 

өткериў;
Кафедра ағзалары тәрепинен усы күнге шекем 30 дан аслам окыў колланбар хәм 20 ға 

жақын илимий макалалар шығарылған.
Бүгингикүндекафедраағзалары,допентА.Р.Казаков,үлкеноқытыўшыларА.Исмайлова, 

А.Мамутов, Р.Турдымуратова, А.Сейтмуратова. А.Табынбаев, К.Матназаров, Б.Казаков, 
ассистент окытыўшылар А.Кошанов, А.Аспетуллаев. А.Курбанбаев, Б.Маторазов, 
Ж.Курбаниязов, А.Казақбаев, Ж.Акимов. Р.Машарипов, Б.Еримбетов 
жасларға үйретип келмекте.

Дене тәрбиясы ҳәм спорт кафедрасы тәрепинен өткен жыллары 
Ж.Турдымуратов А.Казаков, А.Сейтмуратовалардын Дене тәрбия
методикасы, Ж.Султамуратов, А.Сейтмуратова А.Өтепбергенов, Б.Дәўлетовлардын 
Миллий гүрес, К.Матназаров, А.Казаков А.Реймов авторлығында Жас өспирим. 
Спорт мектебине арналған баскетбол, А.Р.Казаков, А.Р.Казаков Волейболчиларни 
техник тайерлаш усуллари, А.Р.Казаков, А.Р.Табынбаев Методика тренировки 
волейболистов в защитных действиях, Т.Арзымбетов Ж.Турдымуратов П.Серимбетов 
А.Сейтмуратова Қыска аралыққа жуўырыўдын техникасын үйретиў методикасы, 
О.А.Колесников Б.А.Казаков Г.В.Колесникова Методика организации оздоровительного

Ж.А.Турдымуратов А.О.Аспетуллаев Ж.С.Курбаниязов 
методикасы, К.Матназаров, А.Казаков П.Серимбетов, 
сабағын оқытыў методикасы, Б.Дәўлетов, 
Ж.СултамуратовА.Қурбанбаев,К.Матназаров«Самбо»  
гүресин оқытыў хәм шынықтырыўды жобаластырыў 

усыллары, А.Р.Казаков, К.С.Матназаров, Казаков 
Еш волейболчиларга 

техникасини 
усуллари, 
А.Р.Казаков 

А.Табынбаев 
развития

бега среди молодежи 
Туризм хәм оны оқытыў 
А.Курбанбаев Баскетбол

г і зпігаге
Г/у 

лігаге$

Б.А. 
ўй и н 
ўргатиш 
Ю.И.Кулаков, 
А.Р.Казаков, 
И с т о р и я
волейбола, А.Исмайлова 
Р.Турдымуратова 
Шынығыўлар жыйнағы, 
А.СейтмуратоваА.Табынбаев 
Т.Арзымбетов И.Нәжимов 
К.Жуманиязов Горизонтал
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ЕС „ г- „ ..: хәм вертикал секириулер боиынша жарыс өткериу орынлары хәм керекли үскенелер,
Б.А.Казаков, Ж.Е.Акимов А.Қазақбаев Қол тобы ойыншыларына техникалык хәм 
тактикалық усылларын үйретиў, А.Р.Казаков Б.А.Казаков А.Р.Табынбаев, Р.Машарипов 
Волейболойынынынрәсмийқағыйдалары, К.МатназаровР.ТурдымуратоваА.Қурбанбаев, 
А.Қазақбаев Баскетбол ойын қағыйдаларын үйретиў, А.Қазақбаев, Ж.Акимов, Б.Казаков, 

ҒЛ А.Қурбанбаев Ҳаял-кызлар организмине кол тобы ойынынын элементлериниң 
тәсирлери, А.Р.Казаков, Қ.С.Матназаров, А.Б.Мамутов, А.Е.Қошанов Волейболчиларга 
тактик ҳаракатларни ўргатиш услублари, А. Исмайлова, А.Сейтмуратова Ҳәрекетли 

: е ойынларды үйретиўде спорт түрлеринин техникалық элементлеринен пайдаланыў 
усыддары. Т.Арзымбетов, А.Сейтмуратова, А.Табынбаев 1-4 синфларда болаларнинг 
жисмоний тайергарлигини тест орқали аникдаш, А.Бекназаров, К.Нәжимов, Ж.Акимов, 
Ж.Қурбаниязов Гандбол жарысты шөлкемлестириў, өткериў хүжжетлери ҳәм ойын 
кағыйдасы, Р.Турдымуратова, Б.Казаков, А.Қазақбаев Баслаўыш класслар ушын дене 
тәрбия сабағын окытыў усыллары, А.Сейтмуратова, А.Исмайлова, А.Қощанов Баслаўыш 

. классларда дене тәрбия сабағын өтиўдин методикалык өзгешеликлери, Т.Арзымбетов, 
А.Сейтмуратова Ўлоктиришларни ўргатиш методикаси ва техникаси, А.Исмайлова, 
А.Қощанов, Б.Еримбетов А.Сейтмуратова Дене тәрбия сабағында балалардын пульсин 
өлшеў усыллары, Ж.Акимов, А.Мамутов Гандболшылардын ҳәрекет хәм функционаллық 

ў : мүмкиншиликлерин арттырыў ҳәм бахалаў критериялары, А.Р.Казаков, А.Р.Табынбаев, 
Б.А.Казаков Волейболчиларда дастлабки ўргатиш босқичида жисмоний сифатларни 
тарбиялаш,А.Р.Казаков,А.Р.Табынбаев,Б.А.Казаков,Р.Машариповлардын авторлығында 
Еш волейболчиларда сакровчанлик ва сакраш чидамкорлигини ривожлантириш усуллари

оқыў-методикалық қолланбалары жарық көрди.
4. Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежеге ийе болған профессор-оқытыўшылар

Доцент Казаков Аллаяр Раджапович 1950-жылы 16-июльде Төрткүл қаласында 
туўылған. 1971-жылы Нөкис мәмлекетлик педагогикалык институтын тамамлаған. 
1991-жылы Қаракалпақстан Республикасы Жокарғы Кенесинин хүрмет жарлығы,
1994- жылы Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў ағласы,
1995- жылы Қаракалпакстан Республикасында хызмет көрсеткен мәденият 
хызметкери, 2004-жылы Қаракалпакстан Республикасында хызмет көрсеткен 
тренер атақларын алған. 2007-жылы доцент илимий дәрежеси берилди. 
Қаракалпақстан Республикасында волейбол спорт түри бойынша биринши 
спорт устасы, республика дәрежесиндеги төреши. Қаракалпакстан Республикасы 
хәм университеттин волейбол ерлер сайланды командасынын тренери. Онын 3 
илимий макаласы ҳәм 10 нан аслам оқыў-методикалык қолланбасы баспадан 
шықты. 2000-жылдыц 23-октябринен баслап дене тәрбиясы хәм спорт кафедрасы 
баслығы лаўазымында ислеп келмекте.

Сондай-ақ, кафедрада А.Исмайлова, Р.Турдымуратова, А.Сейтмуратова, А.Мамутов, ҚМатназаров, 
Табынбаев, Б.Казаков, А.Қощанов, Ж.Акимов, А.Аспетуллаев, Б.Маторазов, А.Қурбанов, 
Қурбаниязов, А.Қазақбаев, Р.Машарипов хәм Б.Еримбетов хызмет етпекте.

Бердақ аты
Мәмлекет. .
1 -санлы Мат
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