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Усынылып отырған бул китапта Қарақалпақстанда көп жыллар даўа- 
мында бирден-бир жоқары билимли кадрлар таярлау орны болып келген 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетинин ашылыўы ҳэм онын хызмети 
ҳаққында сөз етиледи.

Усы жылы униперситеттиң шаңарақ көтергенине 25 жыл толады. Бул 
дэўир ишинде университеттиң профессор-оқытыўшылар жәмэәти халық 
хожалығының барлық тараўларына керекли жоқары билимли қэнигелерди 
жетистирип ғана қоймастан, соның менен бирге Республикамызда илим- 
Н И Ң  раўажланыўына да салмақлы ұлес қосып келди. Бул ҳаққындағы мағ- 
лыўматлар китаптын, тийкарғы мазмунын қурайды.

«Қарақалпақстан» баспасьц 2001



КИРИСИУ

К,іірақ;ілпакстан Республикасы халық хожалығының жоқары мағлыўмат- 
1П.І қэнигелерге болған өсип баратырған талабын толығырақ қанаатланды- 
|)|.|ў м а қ с е т и н д е  1976-ж ылдын, 1- с е н т я б р и н е н  б асл ап  Қ а р а қ а л п а қ  
мэмлекетлик педагогикалық институты базасында Қарақалпақ мәмлекетлик 
упииерситети ашылды. Өзинин, дэслепки хызметин 1934-жылы баслаған 
мугаллимлер институты раўажланыў даўамында университет дэрежесине 
осип жетисти. Ал 1990-жылға келгенде Республикадағы бирден бир жоқары 
окыў орны болып турған Қарақалпақ Мэмлекетлик университетинин, педа- 
ю ги к алы қ  факультетлери базасында ҳэзирги Эжинияз атындағы Нөкис 
мзмлекетлик педагогикалық институты бөлинип шықты. Сондай-ақ уни- 
иерситеттик медицина факультети Ташкент педиатрия институтынын, фи- 
іиіальп^а, аўыл хожалығы-экономикасы факультети Ташкент мэмлекетлик 
агрпр уннверситетиниң филиалына айландырылды. Солай етип универси- 
теттен үш оқыў орны шаңарақ көтерип шықты. Кейин ала Аграр универ- 
ситстинин Нөкис филиалы университетке аграр факультети түринде қайта 
(іириктирилди.

Солай етип езиниң 25 жыллығын белгилеп атырған Қарақалпақ мэмле- 
кетлик университети бурынғы муғаллимлер институтының таярлық бөли- 
ми (1934 ж.), муғаллимлер институты (193,5), педагогикалық институт (1944 ж.) 
сыяқлы басқышларды басып өткен Қарақалпақ мэмяекетлик педагогикалық 
институтынын, мийрасхоры болғанлықтан ҳақыйқатында 70 жылға шамшіас 
гарийхына ийе болған Республикамыздағы жетекши ҳәм ен, ески жоқары 
оқыў орны болып табылады.

Уииверситеттиң ашылыўы Қарақалпақстаннын, көп миллетли халқының 
коп жылдан берли күткен эрманы еди, Университетти ашыў жолында 
жигирмалаған жыл даўамында Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстан Республика - 
сы басшылары менен п е д и н с т т у г  жэмээти оғада үлкен хызмет көрсетти. 
Сол дэўирдеги Қарақалпақстанның илимий потенциалы, пединституттың 
кадрлар менен тэмийинлениў дәрежеси ҳэм материаллық-техникалық база- 
СІ.І ункверситет ашыў талабына сэйкес келиўи бул мэселенин, унамлы ше- 
шилиўине алып келди.

Унивсрсигет озиниң 25 жыллық қысқа омиринде-ақ кадрлар. таярлаўда 
Озбекстандағы ен, алдынғы жоқары оқыў орынлары қатарынан мүнэсип жай 
аллы. Бурын тек псдагогикалық бағдардағы қэнигелер таярланатуғын болса, 
университет ашылыўы менен бирге Республикамыздын халық хожалығы- 
ның түрли тараўларына керекли қэнигелер жетистирилетуғын болды. Атап 
айтқанда, агрономия, аўыл хожалыгын механизацияластырыў, экономика, 
журналкстика. юридика ҳэм т.б. қэнигеликлер жанадан ашылды.
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Уітііг|)( II ігі іг жтіп кэііигеликііер ашылыуына байланыслы соған сэйкес 
кіід|);Ы|) мгііпі іолһіқтырылды. Университет ашылар алдында педагогика- 
лі.ік Н фіікулі.ісі іс 4830 студент оқыйтуғык ҳэм 258 профессор -оқытыу- 
іиі.іл(ір иі іігіітуіі.ііі болса, ал оннан пединститут ҳэм мединститут болинип 
міыққтііііііі ксйииги ҳэзирги күиде 5260 студент билим алады, 528 про- 
фгссор окі.т.іуіііылар менен 283 қосымша оқыу -техникалық хызметкерлер 
жумыс нслейди. Университеттиң заманагөй түрде салынған бас бинасынан 
іі.ісқары, Тіиы да үлкен бес оқыу корпуслары, китапхана, студентлер са- 
райы, сііорт комплексинин бинасы, жатақханалар, поликлиника, профи- 
лнктория ҲЭМ тагы басқа үскенеленген имаратлар студент ҳәм профессор 
-оқытыўшылардын хызметинде.

Университет үлкен илимий потенциалға ийе болған профессор -окытыу- 
шылар жэмэәтине ийе. Университет оқытыушыларыныц илимий мийнет- 
л е р и  т ек  р е с п у б л и к а м ы з д а  ғ ан а  е м е с ,  с о н ы н  м е н ен  би р ге  о н ы н  
тысқарысында да кецнен мэлим. Олар дереткен монографиялар, сабақлық, 
оқыу-қолланбалары менен илимий мақалалар республикада илимниң хэм 
билимлендириудиң раўажланыўына үлкен тэсир етпекте.

Бул китап Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң 
25 жыллығына арналып шығарылып отыр. Бунда университет ҳаққында 
улыума түсиник бериледи: факультетлер, кафедралар, белимлер ҳэм олар- 
дағы табыслар менен машқалалар, ислейтуғын хызметкерлер тууралы сөз 
етиледи. Сондай -ақ соған шекем университет ашылыу дэрежесине әсип 
жетилискен пединститут дэуири жөнинде қысқа мағлыумат берилип ба- 
рылды. Себеби университет жоқ жерден пайда болмады.

Бул китапқа архив материаллары, ректораттан, университет факультет- 
леринен ҳәм кафедралардан, оқыу ҳэм илимий бөлимлерден жыйналған 
мағлыуматлар тийкар болды.

I. ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ 
XXI ӘСИР БОСАҒАСЫНДА

Адамзат тарийхында, эсиресе, климий-техникалық илгерилеуде XX эсир- 
диң тутқан орны уллы. Илимниң раўажланыўы тийкарында адамзат атомның 
ашылыўына ҳэм космос кеңислигин мснгериўге еристи. Дүнья жүзлик тутас 
информациялық байланыс дүзилди. Улыума адамзатлық мэденият және де 
раўажланды ҳэм жетилисти. Илимий-техникалық табысларды ийелеп, дүнья- 
ның раўажланған мэмлекетлерине ерисиўге умтылыў заман талабы болды.

Бул дәўирде Қарақалпақстан Республикасының экономикасы, мэдени- 
яты менен илиминиң раўажланыўында эдеўир табыслар қолға киргизилген 
еди. Бунда өзиниң 25 жыллық тарийхына ийе болған Қарақалпақ мэмле- 
кетлик университетиниң тутқан орны гиреўли. Университеттиң дәслспки 
хызмети 1934-жылы шөлкемлестирилген Нөкис мзмлекетлик педагогика- 
лық институтының илим ҲЭМ мэдениятымызды раўажландырыўдағы тарий- 
хый хы зм ети  м ен ен  б ай л а н ы с л ы .  Ө й т к ен и  1976-ж ылы  Қ а р а қ а л п а қ  
мәмлекетлик университети усы пединституттың тийкарында ашылды. Қара- 
қалпақстанда университеттиң ашылыўы халқымыздың ез ғэрезсизлигине 
ерисиў жолындағы үлкен табысы болды. Өз ўақтында '-..'імизге көп ғана 
маман кадрлар таярлап берген Қарақалпақ мэмлекетлик педагогикялык
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тіституты 1976-жылға шекем 15 мыинан аслам жоқары мағлыўматлы зы- 
ялыларды жетистирип берди,

Өзбекстан Республикасы Президенти И.А.Каримов „Өтмишти баҳала- 
маў, қадирин билмеў, писент етпеўшилик халқымыздың, миллетимиздиң 
табиятына ж а т '“ деп көрсеткениндей, бүгинги жеткскенликлеримизди ке- 
інеги күнимизге қарап баҳалаў халқымыздын тарийхын ҳәм руўхый қэди- 
риятлары н қайта тиклеўге хызмет етеди. XX эсирдиң 90 -ж ы ллары на 
шскемги ләўир тоталитарлық системаның күшейген дэўири болды. Халқы- 
мыздын өз еркинлиги ҳэм ғәрезсизлиги жолында қатаң сынақлардан ети- 
ўине туўра келди. Бэри бир өмир тоқтап турмады. Қарақалпақстан халық 
хожгшыгы XX эсирдиң басындағы дэўирге салыстырғанда 60-70-жылларға 
келип бир қанша табысларға еристи. Халықтың тәбийий осиў дәрежеси 
артты. Егер 1959-жылы республика халқы 510 мыңнан ибарат болса, 1970- 
жылға келип 702 мынға жетти. Екинши жер жүзилик урыстан кейинги 20 
жыл ишинде халыктың саны 3,5 есе өоимге еристи^

1960-жылларға шекем Қарақалпақстаннын. аўыл хожалығында пахташы- 
лық тийкарғы тараўды ийелеген болса, кейинги дәўирде оған қосымша аўыл 
хожалығынын жаңа тараўы болған салыгершилик хсжалықлары дүзиле бас- 
лады, Қәнигелестирилген жаңа районлар ашылды. Нәтийжеде өндирилген 
1 І / ИЙКИ зат өнимлерин қайта таярлаўшы санаат орынларын раўажландырыў 
зэрурлиги пайда болды,

Қаракалпақстаннын Орта Азия энергетика тармағына қосылыўы қала ҳэм 
районларды, санаат ҳэм мэденият орынларын электр қуўаты менен тэмий- 
инлеў мүмкиншилигин берди. Бухара-Урал газ магистралы қурылып, рес- 
публикамыз тэбийғый газ бенен толық тэмийинленди. Қарақалпақстан ҳэм 
Хорезм ўэлаятынын халық хожалыгын раўажландырыў зэрурлигике байла-

‘ Киримив И. А. Миллий истиклол, икписод, сиссат, мафкура. Т 1 -Т.; ЎибекистоН, 1996. — 36 6 

' Рми'ч К. Рыночныс проблены сельской экономнки Каракалпакстана. Изд, К аракалпак-  
сг:иі, Нукус-1993,  — стр. 163,



Профессор
4 . ,  ^  К. М. Мамбетов

Профессор ^  
Қ. Ө. Өтения:юв

иыслы Қоңырат-Бейнеу темир жол қурылысы тамамлаиып, республикамыз 
шыгыс пенен батыстың дэрбеитиие айланды.

Бул жыллардағы халқымыадың социал-экономикалық раўажланыў дэре- 
жеси көрсеткишлери эдеўир жоқарылады. Соған қарамастан, өз шешимин 
күтип турган машқадалар оғада көп еди. Оларды табыслы шешиўде жер- 
гиликли кадрлардың хызмети оғада зәрүр болды.

Қарақалпақстанның халық хожалығының ҳәр қыйлы тараўлары ушын 
жоқары билимли қэиигели кадрларды таярлаў ЗО-40-жыллардың талабы 
дэрежесинде қалып қойған еди. 1973-жылы Өзбекстан, Россия хэм аўқам 
республикаларының басқа да жоқары оқыў орынларына республикамыздан 
1175 студент қабылланды. Ал усы жылы Иекис мэмлекетлик педагогикалық 
институтына 525 студент оқыўға к и р и п ’ , жэми 4800 ден аслам студент 
жоқары оқыў орнында билим алатуғын еди. Яғный университет ашылғанға 
шекем халық хожалығы тараўында хызмет етиўши жоқары билимли қэни- 
гелердиң көпшилиги Қарақалпақстаннан сырттағы оқыў орынларынла та- 
ярланды. Өйткени сол дэўирдеги реслубликамыздагы бирден-бир жоқары 
оқыў орны болған педагогикатық институт тек жоқары мағлыўматлы педа- 
гог кадрларды таярлаўға қэнигелескен еди.

Ресгіубликамыздың экономикасы ҳәм мэдениятының жеделли раўажла- 
ныўы, ҳэр қыйлы саладағы қэнигелерге зэрүрликтиң артыўы Қарақалпақ 
мэмлекетлик университетиниң ашылыўына болған талапты күшейтти.

Қ арақалпақ  мэмлекетлик педагогикалық институтын Университетке 
айландырыў мэселеси 1958-жылы -ақ жоқары ҳүкимет орынларының алды- 
на мэселе етип қойылған еди ■*. Қарақалпақстанда пединститут тийкарында 
университет ашыў мзселеси ең дэслеп XVI Қарақалпақстан областлық 
партия конфернциясында (11-12 январь, 1958-жыл) сол лэўирдеги педаго-

' Қаракалпакстан Республикасы Орайлык Мәмлвкетлик архнв баскармасы. Ф онд 322, 
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Т. Б. Ещанов

іикалық институттың ректоры академик С.Камалов тэрепинен көтерилген 
сли. Университетгин ашылыўы ушын жоқары қэнигели хызметкерлердин, 
жетсрли екенлиги, жаслардың илимди ийелеўге болған қуштарлығының жо- 
кмрылыгы, еқ  баслысы, халық хожалығы ушын кадрлардың зэрұрлиги, оны 
іаирлау ушын университет керек екенлиги көрсетилген еди. Сондай-ақ, 
Қарақалпақстанда орта мектсплерди питкериўшилердин саны 1957-58-оқыў 
жылында 3100, 1958-59-оқыў жылында 3877, 1959-60-оқыў жылында 5071 
аламды қурайтуғынлыгы, пединститут ҳэм сырттағы жоқары оқыў орынла- 
ры тек 500-600 адамды ғана оқыта алыўы мумкин екенлиги, солай етип 
упиперситет ашылғанда онда оқыўшы к о нтингенпиң  жеткиликли болату- 
гынлығы дэлилленғен еди*. Бирақ университет ашыў көп жыллар даўамын- 
яа 03 шешимин таппай созылып келди. Усы дэуирдиң сиясий-экономикалық 
қыйыншылықларына сэйкес ийкемлесип ис алып барған, республикамыз- 
ЯЫҢ аўыл хожалығы, санааты, темир жол қурылысы, Эмиўдәрьяға көпир 
салыныўы ҳэм Университет ашыўға шекемги уллы ислерди шөлкемлести- 
риўге басшылық еткен, сол дэўирдеги Өзбекстан Республикасының басшы- 
сы Ш а р а ф  Ғ’а ш и д о в  ҳэм Қ а р а қ а л п а қ с т а н н ы ң  б а с ш ы с ы  Қ а л л и б е к  
Камаловтың хызметлери айрықша болды.

1966-1967-жыллардан баслап Қарақалпақстан ҳүкимети басшылары пе- 
дагогикалық институт базасында университет шөлкемлестириў исине бел- 
сене киристи . Ол дэўирде Қ арақалп ақ стан н ан  басқа бурынғы Аўқам 
қурамындағы барлық автономиялы республикаларда университетлер ашыл- 
ган еди.

Республикамызда университет ашыў мәселесинде сол ўақыттағы педаго- 
гикалық институт жэмээти ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкимети- 
ниц басшылары онлаған жыл даўамында жоқарғы органлардың есиғин 
гындырмады. Нэтийжеде 1974-жылы 26-февральда Орайлық Комитеттиң 
Қарақалпақ Мэмлекетлик Педагогикалық Институты базасында „Н екис

' Қ а р а қ а л п а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы  Ж о қ а р г ы  К е ң е с и н и н  а р х и в и .  ф . - 1 .  оп. 9. д. 
№4, л . л . 161-165.
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Мәмлекетлик Университетин ашыў ҳаққындағы" қарарының шығарылыўы- 
на ерисилди. 1974-жыл С С С Р  М кн истрлер  К ен еси н и ң  № 3 11 -қарары , 
жоқары ҳэм орта арнаўлы оқыў орынлары Министрлигиниң 1974-жылы 7- 
майдағы №408-буйрығы, Өзбекстан Ҳүкиметинин !974-жыл 21-майдағы 
265-қарарлары жәрияланды. Сондай-ақ „Нөкис Мәмлекетлик Университе- 
тин шелкемлестириў ҳаққы нда“ 1974-жылы 14-июньде Қарақалпакстан 
Ҳүкимети басшылары Қ.Камалов ҳэм Е.Айтмуратов кол қойған жокары- 
дағы корсетпелерге тийкарланған 9 пункттен ибарат қарар қабылланды'’ . 
Бул қарарда, бириишиден, университет ашыў мэселесинде республика 
ҳүкиметинин басшылық етиўи ҳэм белгиленген илажлардын орынланыўы; 
екиншиден, Педагогикалық Институт ректоратына үш ай ишинде Өзбек- 
стан Жоқары ҳэм орта арнаўлы Билимлендириў министрлигине жақадан 
ашылатуғын қэнигеликлер көрсетилген. илнмий-педагогикалық кадрлар 
менен тәмийинлеў ҳэм университеттиң материаллық-техникалық базасын 
беккемлеў бойынша тийисли усыныслар жасаўды жүклеў; үш инш иден,
1976-жылдан баслап университеттиң келешекте раўажланыў жобасын ислеп 
шығыў; төртинш иден, республикамыздағы тийисли министрликлердин, 
талапнамасы тийкарында жаңа қэнигеликлерди ашыў жобасын белгилеў; бе- 
синшиден, студентлер ушын қарақалпақ тилинде зәрүрли оқыў-методика- 
л ы қ  қолланбалар  таярлаў; буларды бурынғы педагогикалық институт 
ректоратына ҳэм Өзбекстан Илимлер Академиясының Қарақалпақстан фи- 
лиалына жүклеў; алтыншыдан, университет студенглери ушын сабақлық хэм 
оқыў қолланбаларын өз ўақтында таярлаў, бул ўазыйпа. <і,ады Республика- 
л ы қ  баспа сөз ҳэм китап саўдасы мэкемелерине жүклеў: жетиншиден, 
университет имараты қурылысынын комплекси проектин таярлаўды ректо- 
рат ҳэм №166-трестке бекитиў; сегизиншиден, профессор -оқытыўшылар 
ушын 1975-жылдан баслап 44 квартиралы турақ жайлар ажыратыў ўазый-

'■ Қаракалпакстан Республикасы Орайлык М әилекетл
Дсло-8 .  204 — 206-бетлер.
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іі.ісьін Нөкис қалалық атқарыў комитетине тапсырыў; Тоғызыншыдан, 
сырттан шақырылған профессор -оқытыўшыларды турақ жайлар менен 
глмийинлеў ўазыйпалары көрсетилди.

Бул белгиленген тапсырмаларды орынлаў жолында сөз бенен истиң 
Оирлиги қатаң талап етилди. Тийисли органлар менен мэкемелерге көрсет- 
пелер берилди.

Университет ашылғанға шекемги белгиленген жумысларды иске асы- 
рыўда сол дэўирдеги республика басшысы Қәллибек Камалов, Қарақалпақ 
мәмлекетлик педагогикалық и нституты ны ң ректоры профессор  Тэжен 
Изимбетов ҳэм тийисли жуў^апкер адамлар огада үлкен белсендилик корсет- 
1 И. Қы^ғын басланған университет бинасының қурылыс ислери сеги.з айда 
ниткерилип, университеттин ашылыў күнине жаңа заманагөй зэ5'лим жай 
үлкен имарат пайдаланыўға тапсырылды. Университеттиң ашылыўы пүткил 
1’еспубликамыз тарийхында, онын, мэденият, илим ҳәм билимлендириў са- 
ласында оғада уллы ўақыя болды.

Жанадан ашылған университетке академик Чарджаў Абдиров (1976-1984) 
ректор болып тайынланды. Оннан сонғы дэўирде академик Марат Нурму- 
хаммедов (1985-1986), профессор Камал Мәмбетовлар (1986-1988) универ- 
ситет ректоры лаўазымларында иследи. Ал 1988-жылдан берли химия 
илимлеринин докторы, профессор Қуўанышбай Өтениязов университет 
ректоры лаўазымында ислеп келмекте. Сондай-ақ университеттиң прорек- 
торлары лаўазымында Т.Изимбетов, Н.Пиримбетов, Ҳ.Бабажанов, Қ.Өте- 
н и я з о в ,  А .Б е к б а с о в ,  И .Қ а й р о в ,  Ж .С а ғ ы н д и к о в ,  Д ж .М а т м у р а т о в ,  
Дж.Қутлымуратов, Дж.Нарымбетов, А.Отаров, М.Ибрагимов, 1 .Ситмура- 
гов, Қ.Исмайлов, А.Матчановлар иследи. Ал ҳэзир руўхыйлық ҳәм ағар- 
тыўгиылық ислери бойынша доцент Б.Мэтмуратов, оқыў ислери бойынша 
профессор Б.Эбдикамалов, илимий ислер бойынша профессор Н.Өтеўлиев- 
;і,'ір проректор лаўазымында ислеп атыр.

1977-1978 оқыў жылында жаиадан „ҳуқық таныў“ , „агрономия", „аўыл- 
хожалығын механизацияластырыў ҳлм планластырыў", „бухгалтериялық 
есап“ қәнигеликлери ашылды. Университет ашылганнан кейинги 10 жыл
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ишинде филология, орыс тили ҳэм эдебияты, математика, физика, тэби- 
яттаныў-география, аўылхожалығы экономикасы, тарийх-ҳуқықтаныў, Ро- 
ман-Герман филологиясы,'физикалық тэрбия, сырттан оқыў факультетлери 
ҳэм таярлық болиминде 20 дан аслам қэнигелик бойынша ҳэр жылы 6 
мыцнаи аслам студент билим алды.

90-жылларға келип университетте жаңадан „экология", „медицина", 
„сыртқы орталықты қорғаў ҳэм тэбийгый байлықлардан ақылға уғрас пайда- 
л аны ў“ , „финанс ҳэм кредит“ , „автомат басқарыў системасы“ , „змелий 
математика ҳәм информатика“, „араб тили“, „журмалистика“ , „түркмен гили 
ҳэм эдебияты“, „қазақ тили ҳэм эдебияты" қэиигеликлери бойынша кадрлар 
таярлаў эмелге асырыла баслады,

Университет өзиниң омир суриўинин қысқа дэўиринде-ақ тек республи- 
камызда ғана емес, ал пүткил Өзбекстан көлеминде илим, билимлендириў 
ҳэм халық хожалығында жоқары билимли кадрлар жетистириў орайларының 
бирине айланды. Университет ашылғаннан кейинги дэўирде 30 яан асла.м 
илим докторлары ҳэм профессорлар, 150 ден аслам илим кандидатлары ҳэм 
доцентлер таярланды. Усы дэўир ишинде университеттен 1990 -жылы Нокис 
Мэмлекетлик Педагогикалық Институты бөлинип шықты. Университет қура- 
мында ашылған медицина факультети өзиниң 10 жыллық тарийхына ийе 
болған Ташкент Педиатриялық медицина институтының Нөкис филиалы- 
нын ашылыўына тийкар болды. 1992-жылы Университеттиң аўыл хожа- 
лығы экономикасы факультети тийкарында Ташкент Мэмлекетлик Лграр 
Университетиниң Нөкис филиалы ашылды ҳэм ол 1995-жылы университет 
пенен қайта бириктирилди.

Бүгинги күни билимлендириў, илим, мэденият ҳэм халық хожалығынын 
барлық тараўында университетте билим алған ҳэм республикамыздың хапық 
хожалығының раўажланыўына үлес қосқан мэмлекетлик ғайраткерлерди, атақ- 
лы мийнет адамларын жийи ушыратамыз. Сондай-ақ. вткен 25 жыл ишинде 
университеттиң оқыў -тэрбия ислерине ҳэм республикада илимниң раўажла- 
ныўына сал.мақлы үлес қосқан марҳум профессор -оқытыўшыларды ҳүрмет- 
иззет пенен тилге аламыз. Олар Айтжан Есемуратов, Көшербай Бердимура- 
тов, Нағмет Орынбаен, Умар Булешов, Сражагдин Ахметов, Дос.жан Насы-
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|1он, Қалимбет Султанов, Алғазы Бекбасов, Каримбай Қудайбергенов, Салый 
I рсжепов, Нуриниса Сайдуллаева, Пердегүл Ержанова, Ҳайдар Бабажанов, 
Л()1пи Ианабергенов, Энўар Жақсыбаев, Зәрип Тоқтабаев, Эмет Иурымбетов, 
Жолдас Матмуратов, Аралбай Торемуратов, Оразбай Бердимуратов, ҚыпшаК" 
()іій Эметов, Алпысбай Төреев, Жумамурат Арзыханов, Қазый Бектурғаков, 
Сейтиияз Қэллибеков, Қаллыбек Исмайлов, Аманияз Жзримбетсв, Жалғас 
Длламуратов, Алла Васильевна Туней, Насиба Саргубаева, Айтым Бөлешов, 
Жуманазар Қайыпназ.чров, Бийсен Ембергенов, Кәримбай Ҳайтметов, Айман 
Плжимон, Отарбай Сейтов, Қулақмет Ильясов, Муратбай Алланиязов, Аман- 
грлди Матмуратов, Жолдасбай Мырзанов, Эбдирасули Эбдинасыров.

Бүгинги күни Қарақалпақ мэмлеқетлик университетинде кэдрлар таярлаў- 
дын, коп басқышлы системасын змелге асырыў нэзерде тугылып, бакалавр бой- 
ынша 33, магистратура бойынша 15 қэнигеликтс маман қэнигелер жетистириў 
бойынша жумыслар алып барылмақта, Бакалавриатга 5060, магистратурада 200 
ден аслам жаслар тэлим алмақта. Университетте 13 қэнигелик бойынша аспи- 
ріінтура ҳэм 2 қэнигелик бойынша докторантура ислеп тур. Аспирантуракың 
11|,ики хәм сыртқы болиминде 65 адам, докторантурада 15 адам оқып атыр.

Универс;итетте 48 кафедра оқыў ҳәм шіим-изертлеу жумысларын альш бара- 
ды. Бул кафедрапарда 500 ден аслам профессор -оқъп-ыўшылар жумыс ислеп атыр. 
Оқыў П ! Х > ц е с с и н  жүргизиўге респубяиканың белгили илимпазлары, ири мэкеме- 
иср менен өндирис кэрханалары басшьигары кеннен тартылған.

Университет бай материаллық-техникалық базаға ийе. Алты орында оқыў 
имаряты болып, ҳәр бир студент ушын 13,8 м  ̂ оқыў майданы сэйкес келеди. 
930 орынлық 3 студентлер үйи, 600 орынлық мэденият сарайы, спорт са- 
райы, үскенеленген жазғы стадион, спорт заллар, 100 орынлық санаторий- 
нрофилакторий, киши типография университеттеги тэлим-тэрбия, оқыў ҳэм 
илимий ислердиң сапалы жүргизилиўи ушын хызмет етпекте.

.Лўыл хожалығы экономикасы ҳэм механизация қэнигеликлери бой- 
ь т ш а  студентлердиң терең билим алыўы ушын 380 гектар егис жерине 
ийс болған оқыў-экспериментальлық базасы жумыс ислеп тур. Бүгинги 
күни университетте 3 спорт зал, 1 футбол, 2 киши футбол, бир неше во-

/ /  ’



» ! « Ё  П роф ессор . ■
Ж. М. Матмуратов

Доцент  ^  
Ю. И. Кулаков

лейбол, баскетбол ҳэм теннис майданшалары студентлердин, денсаўлығын 
жақсылаў, физикалық тәрбия бойынша сабақ өтиў ушын пайдаланылыўда.

Университет қасында Бизнес мектеби болып, бул мектептин филиалла- 
ры Төрткүл ҳәм Қоңырат қалаларында шөлкемлестирилген. Оларда респуб- 
лика жасларынан ҳэзирги заман базар экономикасы тийкарлары бойынша 
қэнигелер таярлапбақта. Ал университет қасынан шолкемлестирилген Ака- 
демиялық лицей талантлы жасларға заманагой билим бериў ҳэм оларды 
жоқары оқыў орынларына кириўге таярлаў бойынша хызмет етеди.

Укиверситетте халық хожалығы менен билимлендириў хызметкерлери- 
Н И Ң  қэнигелигин жетилистириў ҳэм қайта таярлаў факультети, регионлық 
тил үйрениў орайы, АГРОМЭС ҳәм мснеджер оқыў-илимий орайы, сон- 
дай-ақ  бир неше киши кэрханалар, ҳэзирги зама»г компьютерлери менен 
тэмийинленген тест орайы ислеп тур.

Университеттин, 1! факультети ҳәм 2 болиминде (журналистика, физи- 
калық тәрбия ҳәм спорт) тэлим-тэрбия жумыслары алып барылып, олар.цан 
9 факультет ҳәм еки бөлимде оқыў иштен, ал 2 факультетте оқыў сырттан 
алып барылады. Университеттиң ишки бөлиминде 3525, ал сыртқы бөли- 
минде 1533 студент тэлим алмақта. Буннан тысқары 200 ден аслам адам 
магистратурада оқыйды. Өткен 25 жыл даўамында университетге 18200 
жоқары мағлыўматлы қ^нигелер жетистирилди

Университеттиң откен 25 жыл даўамында миллий кадрлар талрлаўлағы 
ерискен табысларын сөз еткенде, кешеги университет студенти, ал бүгинги 
илим докторларын атап өтиў орынлы. Олардың қатарында Қаракалпақстан 
Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасары, ф.м.и.д., про- 
фессор Қ.Л.Исмайлов, Нөкис мәмлекетлик Педагогикалық Институтының 
ректоры, б.и.д.профессор А.Т.Матчанов, т.и.д.Б.А.Қощанов, физ.мат.и.д.М- 
.Тагаев, ф.и.д.Ш.Абдиназимов ҳэм буннан басқа да көплеген или.м канди- 
даты , до ц ен тл ер  еси п  ж ети ли сти . С о н д а й -а қ  у н и в ерси тет  респуб- 
ликамыздағы жоқары билим бериўши кадрлар таярлаў орайы болып қалмай, 
С О Н Ы Ң  менен бирге ха^зық хожалығыньщ барлық тараўларында: жоқары ҳүки- 
мет орынлары, министрлик, ҳэки.мият орынлары, ҳуқық қорғаў уйымлары
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Доцент  
Н. П. Пиримбетов

Профессор 
А. 0 . Отаров )►

іарауында хызмет етип атырған миллий кад- 
рліірды таярлаў орайына айланды. Өткен 25 
жыл ишинде университетте били.м алып, Рес- 
публикамызға танылып атырған жасларды атап 
корсеткенимиз орынлы. Олар Қарақалпақстан 
Рсспубликасы билимлендириў министри Бег- 
дулла Султанов, Қарқалпақстан Республикасы 
■1ДИЛЛИК министринин биринши орынбасары 
Қурбанбай Сейтназаров, Өзбекстан Республи- 
касы Жоқарғы хожалык судының судьясы Из- 
басар Есемуратов, район ҳакимлери болып ис- 
легеи Турсынбай Тэнирбергенов, Эширбай 
1*сймог! хэм Азат Эбдимажитов, Айбек атын- 
дагы дийхан-фермер хожалығы колхозының 
баслығы Ж.Нурымбетов, „Шоманай мамығы" 
пкиионерлик жэмийетиииң баслығы Т.Есмур- 
іаев ҳэм т.б.

Сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы 
И1ІІКИ ислер бөлиминде хызмет етиўши ми- 
лиция полковниги Қарақалпақстан Респуб- 
л и к асы н а  ми й нети  син.ген ю рист  Махсет 
Ллламуратов, районлық ҳэм қалалық ишки 
ислср бөлимин басқарыўшыларынан Орынбай 
Гурдаков, Өмирбай Бекниязов, Эбдикерим Бердскеев, Махмуд Хожамура- 
гов, Сметулла Өтеўлиев, Суятан Сражатдинов, Бахтияр Аралбаев, Парахат 
Қэлимбетов, Жолдас Сапаров, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы 
суды судьялары Қудайберген Абяирақманов, Қурбанбай Ералиев, Гүлнара 
І.пзарбаева, Рүстем Ережеповларды атап өтиў орынлы. Республикамыздағы 
районлық ҳэм қалалық прокурорлардан Мақсет Тлеўимбетов, Мырзахмет 
Лйманов, Полат Самамбетов, Камил Юсупов, Сабит Юсупов, Буркит Сей-

Профессор 
Ж. Н. Нарымбешв
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Профессор ^  
А. Исмайлов
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тимбетов, Мурат Нуратдинов сыяқлы ҳуқық 
қорғаў хызметкерлерин айтсақ болады.

Университетти питкериўш илерден  рес- 
публикамыздың халық хожалығы тараўында 
көплеген кадрларымыз табыслы хызмет етип 
атыр. Олардан Қарақалпақстан Республикасы 
Жоқарғы Совети депутаты Техника, ремонт, 
механикалық заводы акционерлик жэмийети 
бас директоры Алламберген Бабаназаров ҳэм 
Қарақалпақстан Республикасы базар ассоциа- 
Ц И Я С Ы Н Ы Ң  баслыгы Муратбай Ешимбетовлар 
жемисли мийнет етип атыр.

Университеттин 1992-93-оқыў жылында 
48 кабинет , 34 лаборатория,  4 л и н гоф о н  
кабинети болган болса, бүгинги күнге келип, 
кабинетлер саны 62 ге, улыўмалық лабора- 
ториялар 47 ге, жалпы түрде лекция тықлаўға 
арналған, ҳэзирги заман талапларында үске- 
неленген І6 аудиторияда лекциялық пәнлер 
бойынша сабақлар гиуып барылады.

Университет өзиниң бай фундаментальлық 
китапханасына ийе. Бул жерде 650 орынлы 7 
оқыў залы, 350 орынлы конференция эалы бар. 

Китап қоры 445500 китапты өз ишине алады. Китапхана қорын ҳэзирги 
заман оқыў ҳэм илимий эдебиятлар менен тэмийинлеўде Германия ҳэм 
Ш вейцарияның Өзбекстандағы елшиханалары, халық арапық қорлар (мы- 
салы СОРОС қоры) жэрдем бермекте. Олардың жэрдеминдс фундаменталь- 
лық китапхана қоры соңғы 3 жыл ишинде !0 мыңнан аслам инглиз, немис 
ҳэм басқа да тиллердеги эдебиятлар менен байыды. Китапхана компьютер 
техникасы, сканнер, көбейтиў эсбаплары менен тэмийинленген.

Профессор 
А. Т. Матчянов
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Профессор 
М. Ю. Ибрагимов ‘ ‘

, Д оқент  ^  
Ж. Н. Сағындықов

Ҳэзирги күнлери китапханада универси- 
ІСТ профессор  -оқы ты ўш ы лары  тәрепинен  
тірстилген 765 пән бойынша 4000 нан асла- 
лп.ірак лекция текстлери жыйналған. Соның 
мс-пен бирге китапханаға Өзбекстан Респуб- 
іиікасыиың басқа да жетекши жоқары о қ ы ў , 
сііи.інларынан 300 ден аслам пэн бойынша 
игкция текстлери алып келинип, студентлер- 
/ ІИІ І  пайдаланыўы ушын берилген.

2000-жылға келип университет 624 ком- 
иыогсрлик жумыс орнына ийе болды. Оқы- 
1ыў ислерин жургизиў ушын 27 компьютер 
кпасы хызмет етеди. Компьютерлер алыўда 
гырт ел қайырқомлык, қорларының жэрдеми- 
ІІСІІ кеңнен пайдаланылмақта. Мысалы: 2000- 
жыл Түслик К ореяны ң Азия раўажланыўы 
мсисн мэденияты институты жэрдеминде 2! 
к о м п ь ю т е р д е н  и б а р а т  к о м п ь ю т е р  класы 
.ИІІЫЛДЫ ҳәм бул компьютерлер 1ЫТЕК.ЫЕТ 
|;|рмакларына жалғанды. У н и ве рс  и т е т т и  н, 
жоиомика факультетинде „Тынышлық" кор- 
пусы тәрепинен саўға етилген 5 компьютер- 
Л(М1 ибарат „Интер плюс“ Ш Т Е К К Е Т  класы хызмет корсетеди.

Студентлердиң билимин қадағалаў көп басқышлы рейтинг системасьш- 
/|.\ а.11ып барылады. 1999-2000-оқыў жылынан баслап жуўмақлаў қадағалаўы 
голыгы меиен жазба усылда өткериле баслады. 1999-2000-оқыў жылында 6 
с тудснт мэмлекетлик стипендиялардың жеңимпазлары болды.

Упиверситет студентлери пэнлер бойынша жоқары оқыў орынлары ара-
I І.ІПДП откерилип атырған олимпиадаларға белсене қатнасады. 2000-жыл 
.ііірслі. айында Ташкент қаласында өткизилген пэн олимпиадаларыиа уни-

Профессор  
Б. Ә. Әбдикамалов
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Профессор 
Н. У. Утеўлиев

Д оцент  > >  
Б. Ж. Матмуратов

верситеттен 25 қәнигелик бойынша командалар қатнасып, олардан !0 ко- 
манда жеңимпазлар қатарынан орын алды.

ИЛИМ -ИЗЕРТЛЕЎ ЖУМЫСЛАРЫ

Жоқары оқыў орынларында талим-тэрбия бериўши хэр бир профессор 
-оқытыўшы дүнья цивилизациясына тән болған ең алдынғы илимди ий- 
елемей турып, мәмлекетимиздин раўажланыўын тэмийинлеўши келешек 
әўладларға талапқа сай билим, тәлим-тэрбия бериўи мүмкин емес. Соның 
ушын да университетте ислеўши ҳэр бир устаз адымның баслы ўазыйпасы 
бұгинғи жасларға оқыў жобасы бойынша билим бериў ғана емес, соның 
меиен бирге олардың илимге қәбилетин арттырыў, пэниин мэлим бир 
тараўы бойынша илимий мектеп дегерегине жәмлестириў болып табылады.

Өзбекстан Республикасы Президенти И.А.Каримов „Егер илимди үлкен 
бир дарақ деп билсек, изсртлеўшилер оны қ негизин доретеди '“ деп көрсет- 
кениндей Қарақалпақстанда жәмийетлик хэм тэбийғый пэнлердиң раўаж- 
ланыўы бүгинги кадрлардың сапасы менен санына тиккелей байланыслы.

Ҳэр бир халықтың мкллий мэдениятының раўа.жланыў дәрежеси оның 
ана тили ҳәм әдебиятынын, үйренилиўи хәм изертлениўи менен байланыслы. 
Бул жылларда Қарақалпақстанда филология илиминиң раўажланыўында 
университет филолсгларының орны гиреўли болды. Өзбекстан Илимлер Ака- 
демиясының академиклери М.К.Нурмухамеяов, А.Дәўлетов. Ҳ.Ҳамидовтын, 
профессорлар Д.Насыров, С.Ахмедов, Қ.Мақсетов, Е.Бердимуратов, Қ.Сул- 
танов, К.Мэмбетов, А.Пахратдинов, Ю.Пахратдинов .ҳэм басқалардың мий- 
нетлери айрықша көзге түседи. Олар жас алымлардың жетилисип шығыўына 
ҳэм студентлердиң терең билим алыўына тийкар жаратты.

’ Каримов И. А. Бкздан озод обод В атан  кс.існн. Т. 2-Т.: Ў^бекисток,  1996. — 258 б.
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Уииііерситет ашылғаннан берли илимиіі дэрежели кадрлар жетистириў- 
і|)илология факультети ең алдынғы орынла турады. Профессор Абатбай 

іі.іУ/істои Өзбекстан Илимлер Академиясының академиги болып сайлаи- 
)іы(І9У5), Камал Мамбетов (1978), Эбдисаит ГІахратдинов ()991), Қэлим- 
Пгі Султанов (І992), Юнус Пахратдииов (1993), Шэмшет Эбдиназимов 
(.'001) докторлық диссертацияларын табыслы жақлап шықты.

Уииверситетте 1993-жылдың 8-февралынан Өзбекстан Республикасы 
Міімистрлер Кабинети қасындағы Жоқарғы Аггестация Комиссиясынын, С- 
(і> Оуйрығы менен Қарақалпақ филологиясы бойынша бурынгы тек канди- 
/ іи ілық д и с с е р т а ц и я  ж ақл ан а т у ғы н  қ э н и ге л е с т и р и л г е н  К еңес  енди  
локторлық диссертация жақлайтуғын Кеңес болып қайта дұзилди. Бул 
Қ.іііигелестирилген Кеңесте бүгинги кұнге шекем қарақа,іпақ тили ҳэм
► ,іі|)ақ;гппақ эдебияты бойынша 5 илим докторы ҳәм 42 илим кандидатлары 
(іиссертация жақлап шықты. Бул Қэнигелестирилген Кеңеске профессор 
и с .И а с ы р о в  (1992-94) профессор К.Мэмбетов (1994-95) басшылық етти. 
Д)і Кеңести 1995 жылдан берли академик А.Дэўлетов басқарады.

Қарақалпақстанда тарийх илиминиң раўажланыўына ұлкен үлес қосқан 
<»і()екстан Илимлер Академиясының академиги С.Камалов, тарийх илим- 
'ісриниң докторлары, профессорлар Р.Қосбергенов, Қ, Мухаммедбердиев,
II ІІ.Ягодин, Б.Шамамбетов, Е.Бижанов, профессорлар К.Сарыбаев, Ш.Ба- 
Ппиіев, М.Тилеу.муратовлардың мийнетлери бул тараў бойынша қэнигелер 
і.іирлауда оғада ұлкен хызмет атқармақта,

Өзбекстан Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөли.минин, тарийх, 
іірхеология ҲЭМ этнография институты қасында шөлкемлестирилген „Уатан 
іііріійхы“ бойынша (070002) Қэнигелестирилген кеңестиң квпшилик ағза- 
сі.і университеттиң алымлары ямаса университетте жетилисип шыққан та- 
рийхшылар.

Бүгинги куни археология илимин раўажландырыўға өз ұлеслерин қосып 
киягырған профессор Е.Бижанов, доцент М.Төребеков, М .Ш .Қы ды рния- 
іоплар Қубла Арал бойы халықларының әййемги ҳэм орта әсирлик тарий- 
чыіі үйрениуге  байланы слы  жаңа или м и й -и зертлеўлер  дөретти. Олар
і.ірспинен ашылған Хожели қаласындағы „Миздакхан" археологиялық ком- 
іілскси Қарақалпақстандағы туризм мэканына айланды ҳэм Хожели қаласы- 
іп.ің 2500 жыллығын анықлаўға тийкар салды.

До.цент Ж.Айтмуратов, М.Сейтимбетов, Қ.Тэңирбергенова ҳәм Р.Ураз- 
(іасііалар Қарақалпақстанның жаңа тарийхын жазыўға қатнасты. Сондай-ақ, 
ҳуқық таныў илимин раўажландырыўда юридика илиминиң  докторлары 
I .Қутыбаева, С.Ниетуллаев, юридика илимлериниң кандидатлары, доцен- 
ілер Қ.Умарова, Б.Ж.Матмуратов, Ҳ.Халимов, Ж.Ниязова, Т.Қэллибеков, 
Қ О й тн азаро в лард ы н  бир қанша илимий машқалаларды шешип берген 
мийііетлери жүзеге келди.

Университетте шет тиллер филологиясы бойынша қэнигелер таярлаўда 
,\^м бул тараўдағы илимди раўажландырыўда профессорлар Н.А.Урымбаев, 
Д.Жақсыбаев, А.Умаров, доцентлер Ж.Алламуратов, П.Қурбаназаров, К.Ис- 
мнйлоп, Н.Юлдашев, А.Қурбанбаев, Е.Қунназаров, П.Бекимбетов, О.Иб- 
ріігимов ҲӘМ Ж.Абдиреймов, Г. Тилеўмуратов жаратқан илимий мийнетлер 
клм сабақлықлар студентлеримиз ушын үлкен хызмет атқарыўда,

Үлксмиздеги жэмийетлик илимлердиң раўажланыўына, бул тараўдағы
ііІІ ііикирлердиң қәлиплесиўи ҳэм жетилмси
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| |)ил()С()фи11 и)іимлсриниң докторлары, іірофессорлар К.Қудайбергеноп, 
П Л.С сІІіоіі, I И іимбетов, Ә.Бердимуратова. доцент Ж.Сағындиков хэм ба- 
СК1І/ІІІ1) ұлксіі ұлсс қосты,

Уиипгрситст про(1)ессорлары педагогика илиминин раўажданыўында да 
1)1 орыиларына ийе. Корнекли алымлар, аға-инили педагогика илиминин, 
докю рлары мро(})ессор Ж.А.Орынбаев ҳэм Н.А.Орынбаевтың баслаған исле- 
ри олардың шәкиртлери тэрепинен даўам еттирилмекте, Буған мысал ре- 
тинде педогогика.илимлериниң. докторы, профессор Ө.Элеуовтың хызмётин 
айрықша атап өтсе болады. Ол Қарақалпақ халқының мысалында Орайлық 
Азияда ең Әййемги дэўирден баслап XX эсирдиң 30 жылларына шекемги 
тэлим-тэрбиялық ой-пикирлердиң қэлиплесиўи ҳэм раўажланыўы концеп- 
циясын жаратты.

Университетте аўыл хожалығы, экономика, техника бойынша илим 
докторлары, профессорлары Х.Б.Бабажанов, А.Матекеев, Г. Шамуратов, 
М .Ю .Ибрагимов, С.Шэмшетов, А.Раджапов, Ө .Бекниязовлар, доцентлер
О.Назарбаев, С.Байжанов, Т.Ситмуратов, Д.Мендалиев, Т.Садыков, А.Ем- 
бергеиовлар тэрепинен республикамыздың экономикасын, халык хожалы- 
ғын ҳэм аграр қатнасықларын бүгинги базар экономикасы тийкарында 
заманагой билимлер ҳэм агротехникалық усыллар менен қуралландырыў- 
Д Ы Ң  илэжлары изертленип шығылды.

Үлкемиздеги тэбияттаныў и ли м л ер и ни ң  раўажланыўында биология 
ИЛИМИНИҢ докторлары, профессорлар Р.Тилеўов, Б.Алламуратов, М.Эжибе- 
ков, А.Мэтжанов, С.Ережепов, Ж.Матмуратов, доцентлер Қ.Айтбаев, К.А- 
б и п о в ,  М .Қ а р а б е к о в ,  А .Б а й м у р а т о в ,  П .Х а л м у р а т о в ,  П .Р е й м о в л а р  
пидакерлик пенен мийнет ислеп, Қубла Арал бойының есимликлери ҳэм 
ҳайўанатлар дүньясын изертлеўде, сондай-ақ Арал экологиялық кризиси- 
НИҢ мэмлекетимизге унамсыз тэсирин анықлаўда үлкен изертлеўлер жүрги- 
зи п ,  б ул ард ы ң  н эти йж елери  халы қ хож алығы тараў ы н да  ө н д и р и с т е  
қолланылмақта.

Университетте химия илимин раўажландырыўда жэне илимий кадрлар 
таярлаўда химия илиминиң докторы, профессор Қ.Отениязов, профессор
Э.Жумабаев, доцентлер Ж.Қурбанов, Б.Жэрекеев, Б.Тэңирбергенов, К.Иб- 
рагимов, Б.Бектурсынов, М.Исмайловлар тэрепинен химиялық илимий же- 
т и с к е н л и к л е р д и  ө н д и ри сте  п ай д ал ан ы ў ға  бай л ан ы сл ы  ф у н д ам ен тал  
изертлеўлер жүзеге келди. Эсиресе сырт ел илимий мэкемелери менен бирге 
ислесиўлер ҳэўиж алды.

Физика-математика илиминиң жетискенликлери тәбият таныў ҳэм тех- 
ника  илимин раўажландырыўда ҳэм заманагөй билимге ийе қэнигелер 
таярлаўда эҳмийетли орын ийелейтуғыны мэлим. Бул тараўда физика-ма- 
тематика илимлериниң докторлары, профессор Н.Өтеўлиев, Қ.Исмайлов, 
М.Арзуов, С.Қосбергенов, М.Тағаев, профессорлар А.Отаров, Б.Абдикама- 
лов ,  Ш Қ ани язо в ,  доц ен тлер  Х .Баймуратов, У.Раметов, О .Н урж анов ,  
Б .Пренов, Ш.Бурханов, М.А.Кан, Б.Жоллыбековлар тэрепинен кеп ғана 
илимий мийнетлер дөретилди.

Елимиздиң ғэрезсизлик дэўиринде жоқары илимий кадрлардын жети- 
лисиўи ушын эҳмийетли шараятлар дүзилгенлигинин, кврсеткиши ретинде 
физика-математика илими тараўынан Н.Утеўлиев, Қ.Исмайлов, С.Қосбер- 
генов, М.Арзуов, М.Тагаев сыяқлы жаңа илим докторларынын келип қосы- 
лғанлығын атап отиўге болады.
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\,Г111р1И ўақытта университетте илим-изертлеў жумысларыиа 520 д . т  
III'ІІІМ профессор -оқытыўшылар қатнасып, олардан бир академмк, 12 илим 
/ш иоры хам профессорлар, І62 илим кандидатлары илим-изертлеў жумыс- 
'Шрыи плып бармақта. Улыўма илимий дәрежелилик 46%. Илимий дәрсжс  ̂
ііігігряин орташа жасы 50 жаста. Бул еле де жасларды көбирек илимге тартыў 
1чЧ'гклигин корсетеди. Университет алымлары торепинен илимнин, 13 та- 
|ііП’ы бойынша изертлеў жумыслары алып барылмақта. 40 тан аслам илимий 
ігмпііар исленбекте. Усынын 11 темасы мэмлекетлик бюджет есабынан жүрги- 
І ИМИИ,  униперситетке материаллық жақтан үлкен жэряем бермекте.

Илимий басшысы академик А.Дэўлетов болған „Қарақалпақстан Рес- 
муПяикасында мэмлекетлик тиллердин, өз-ара байланысы ҳэм басқа түркий 
нппк-рге тэсири мэселелери“ темасында, басшысы профессор Ю.Пахрат- 
ІІИИОІІ болған „Қарақалпақ фольклоры ҳэм эдебияты тарийхынын раўажла- 
иыУ нызамлылыклары" темасында, профессор Н.Өтеўлиев басшылығында 
„Арал бойы экологиясын жақсылаудың эколого-экономикалық моделлери 
(міИыііиіа есаплаўлар жургизиўдиқ комплексин ислеп шығыў“ , „Қубла Арал 
р т ю и ы н д а ғ ы  суў қорларынан ұнемли пайдаланыўдын, экология-экономи- 
кииық моделлерин ҳэм усылларын ислеп шығыў“ темаларында, профессор 
К Псмайлоп басшылығында „Шегаратык жыллылық режиминде жумыс ис- 
ім-уиіи ярым откизгишли приборлардың исенимлилигин болжаў ҳэм сыпа- 
ІЫІІ дифференциаллы анықлаў“ темасында, профессор Г.Шамуратовтың 
іыгіиылығында „Дэн ҳәм собықлы дэн егинлерин жетистириўде селекция-
111,111 жетискенликлсри дәрежесин көтериў усыллары ҳэм ўазыйпалары" тс- 
мисында, профессор Б .Мэмбетназаровтың басшылығында „Арал теңизи 
| ' |ислик жерлерин рациональ пайдаланыў ҳэм оларды қорғаўдьщ илимий 
шйкарларын ислеп шығыў" темасында бираз жыллардан берли мэмлекет- 
1І1ІК қаржы есабынан илим-изертлеў жумыСларын алып бармақта. Сондай- 
.11', м,1млекетлик қаржы есабынан доцентлер М.Исмайлов, У.Худайбергенова 
Ч.1М басқадар илим-изертлеў жумысларын алып бармақта.

Ьулардан тысқары 12 хожалық шэртнамалары тийкарында орынланатуғын 
\ .1М 40 тан аслам профессор-оқытыўшылардын, жеке басламасы тийкарында 
.імслге асырылатуғын илимий изертлеў темалары бар.

Соиын, менен бирге шет ел грантлары бойынша география кафедрасы 
үмыўма көлеми 176 мыи, А Қ Ш  доллары муғдарында (соннан 45 мық дол- 
миры Қарақалпақстан регионына тийисли) НАТОнын. Эмиўдэрья аңғарында 
*ср хэм суў ресурсларын дүзиўдин, геоинформациялық системасын ислеп 
ип.мыў бойынша ж эрияланған  илим-изертлеў проектин жеңип алды. Ҳззир-
III ў'>қытта География кафедрасы жаиында Геоинформациялық система ла- 
Порагориясы ислеп тур, Олар усы бағдар бойынша жумыс алып баратыр.

Илим-изертлеў жумысларынын, а,тып барылыўында халық аралық бирге 
игиссиў, шст еллер ҳам ғэрезсиз мзмлекетлер аўқамына кириўши еллер 
МСІІСІІ илимий байланысларды раўажландырыў үлкен эҳмийетке ийе.

Упинерситетте шет ел грантлары бойынша профессор Қ.Өтениязов, 
(ічііг.т М.Қарабеков, доцент П.Реймовлар тэрепинеи „Катализдеги кома- 
'ІСІП байланысқан кислогм ар^  деген темада, сондай-ақ буннан тысқары 
I пропа бирге ислесиў жэмийети !^Т А 5 багдарламасының жойбары, „Арал 
( | | |( ) | .1  гсоинформациялық орайлық системасын дүзиў“ бойынша баҳасы 3000 
ЛҚІІІ доллары көлеминде жумыс исленди. Жоқарыда атап откен универ- 
ГІІІГГ алымларының қатнасыўында ЮНЕСК.О ҳэм Германия илим ҳәм тех-
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ИОЛОІИ1І Мииистрлиіи „Лрал теңизи" жойбары )99А- 1999 жыллар дауамыи 
Діі  12000 ЛҚІІІ доллары муғдарында изертлеулер алып барылды.

„Илим іі.піышлық ушын“ жойбары, ГИС ҳәм аэрокосмослық усылларды 
тійлалнііі.іу іфқалы Арал этирапында суў ҳәм жер ресурсларын пайдаланыу 
(2000-2003 жылларда суммасы 180000 АҚШ доллары муғдарында), „Ҳәзир 
ги уақытта Судочье көлин экологиялық бақлаў". Эҳмийетли экологиялык 
фонд ҲЭМ Дүньялық банк бирге ислесиу жэмийети жойбары бойынша (1999- 
2002-жылларда суммасы 8000 АҚШ  доллары) муғдарында жумыс ислениіі 
атыр. Бунда сырт ел мэмлекетлери менен халық аралық шэртнамалары дүзи- 
лип, бул шэртнамалар бойынша студентлер ҳәм профессор-оқытыўшыларды, 
сырт еллердиң ең ири оқыў-илимий орайларында оқыу ҳәм қэнигелигиіі 
асырыў ушын жибериў ислери әмелге асырылып атыр.

Түслик Азия раўажланыў институты жэрдеминде университетимизде 1 
компьютерлик класс Ш ТЕЯНЕТке қосылған.

Или.м-изертдеу жумысларының базасы университеттеги жоқары маман 
қэнигелер таярлау профилине толық сэйкес келеди.

2000-жылы университет бойынша илим-изертлеў жумысларының көле- 
ми 4,103 млн, сумды қурады, оның 1,963 млн. сумы мэмлекетлик бюджет 
тэрепинең, 2,140 млн. сумы хожалық шэртнамалары тийкарында орынлан- 
ды, Илим-изертлеў жумысларын орынлаўға университеттиң 75Өке жақыи 
профессор-оқытыўшылары қатнасады.

Университет алымлары тэрепинен жобадастырылғаи 7 илимий-эмелий 
конференция өткерилди. Университеттиң 2000-жылғы дэстүрге айланған 
илимий-теориялық конференциясында 320 профессор -оқытыўшылардын 
ҲЭМ 319 студентлердиң илимий баянатлары тыңланды. Университет про- 
фессор -оқытыўшылары 13 Халық аралық ҳэм республикалық конференци 
яларға қатнасып баянатлар жасап қайтты

2000-жылы илим-изертлеу ж умысларының нэтийжелери бойы нш а 2 
монография, !3 сабақлық ҳәм оқыў қолланбалары, 26 методикалық қоллан- 
балар, 2 илимий мақалалар топламы, 7 илимий-конференциялар матери- 
аллары, 230 дан аслам илимий мақалалар баспада жэрияланды.

Президентимиз тэрепинен дүзилген „Устоз“ ҳэм „Умид“ қорларының 
конкурсына ҳэр жылы бизиң профессор -оқытыўшылар ҳэм студент жасла- 
рымыз белсене қатнасып келмекте. Бүгинги күнде 16 профессор -оқытыу- 
ш ы л ары м ы з „У стоз“ ф о н д ы н ы ң  ж еңи м п азы , ал 1 I студент „ У м ид“ 
фондының жеңимпазы болды.

Университет профессор -оқытыўшыларынан „Устоз" жамғармасы гран- 
ты бойынша 2000-жылы шет еллерге тәжирийбе алмасыў ҳэм илимий са- 
п а р л а р  м ен ен  п р о ф е с с о р  Қ .Ө т е н и я з о в ,  И зр а и л ,  А Қ Ш , А н гл и я  
мэмлекетлерине, Н.Өтеўлиев Израилға, профессор А.Матчанов Канадаға, 
доцент О Назарбаев А ҚШ қа, аспирантлар Ө,Қурбанбаев, Т.Арзымбетов, 
Ш.Арзыўова Малайзияға, барып келди ҳэм алған тэжирийбелерин универ- 
ситетимиздиң жумысына енгизип атыр.

Ал 2000-жылы студентлерден экономика факультетиниң студенти Ж.Қу- 
дайбергенов „Умид“ қорының жеңимпазы болып магистр бойынша Англия 
университстинде, „АКСЕЛС" бойынша бакалавр жеңимпазы Гүлзада Ну- 
рымбетова Америка Қурама Штатының Иллиной-Оаний қаласының Орай- 
л ы қ  к ол лед ж и н де ,  „К ор ея  тил ү й р е н и ў "  орайы  б о й ы н ш а  бакалавр  
жеңимпазы Жаримбетов Қэллибек Корея мэмлекетиниң Хондонг универ- 
ситетинде оқып атыр.
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Оібекстан Республикасы Жоқарғы ҳэм Ортіі арнаўлы билимлендириў 
киімиі і |)лигиниң 1994-жыл 2-апрельдеги №НЗ буйрығына сэйкес турде 
уіиііігрситеггс 1996-жылдың январь айынан баслап „Зийрек студентлерди 
ііімиііу ҲЭМ оларды таярлау" жумыслары оз хызметин баслады. Лл !997- 
Фммы 23-октябрьдеги буйрык пенен „Зийрек студснтлер орайы“ дүзилди. 
Уі і.і Ііуйрыққа сэйкес уиинерситет илимий болими тәрепинен „Зийрек
* іулгііглерди таңлау хэм таярлау орайы" ҳаққыида режс ислеп шығылды.

IІрсзидентимиз И.А.Каримов тэрепинсн шолкемлестирилген жаслардын, 
Һміпімип котериў ҲЭ.М олардың ой-өрисин кенейтиў взбекстанды келешек- 
и* .ііілі.іиғы раўажланған мэмлекетлер қатарына қосыў мақсетиндс дүзилген 
„^міід" қорына, „ДАЛД“ , „АКСЕЛС" қорларына зийрек студентлер таяр- 
іімі Осриў мақсетинде жумыслар исленип атыр.

Үііиііерситеттиң бир қ ан ш а  студентлери „А К С Е Л С ",  „У м и д “ ҳәм 
,,/ІЛАД“ қоры бойынша .мэмлекетлик грантларды жеңип алыўға миясар 
Піиілы Олардаи 1995-жылы экоиомика факультетиниң 4-курс студенти 
п  Қурбанов, 1996 -жылы Ж .А бдираманов Америка Қурама Штатлары 
міімііскетиниң университетлеринде оқып қайтыў имканиятына ийе болды.

жылы „Умид“ қорының жеңимпазларынан юридика-тарийх фақульте- 
иіііин студенти Д.Муусаев, 1999-жылы экономика факультетиниң 2-курс 
му/іеііти Д.Оразы.мбетов, Т.Палўанов, 1999-жылы физика-математика фа- 
і у и . і с іи н и ң  2-курс студенти А.Санетуллаев, 2000-жылы экономика фа- 
1' Ү 'п .тсгиниң  4 -к у р с  с т у д ен т и  Ж .Х у д а й б е р г е н о в .  Г .Н у р ы м б е т о в а ,  
I Ж.іримбетон, К. Зиятдиновалар Америка ҳэм Англия университетлерин- 
цг оқып қайтыу имканиятына ийе болды.

Кадрлар таярлаўдын. миллий бағдарламасын әмелге асырыу бойынша уни- 
ігіетте 1999-2000 оқыу жылында 11 қэнигелик бойынша магистратура 

ІІІИЫ.ЛЫП, олардың улыўма саны 148 ге жетти. Ҳэзирги кұнде магистрлери- 
мііі уііинсрситеттиң өзинде ҳәм Ташкент қаласындагы Жоқары оқыў орьш- 
^трымдл ҳэм Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясының илим-изер- 
шсў пиститутларында көрнекли илимпазлардың басшылығында оқып ҳэм 
міігистрлық диссертациясы үстинде жумыс алып баратыр. Бул магистрлер 
мііііістрлик диссертацияларын жақлаганнан соң сол Жоқары оқыў орынлары- 
мі.ім ҲЯМ илимнй-и.зертлеў институтларының сэйкес қэиигеликлери бойын- 
ііііі ііснирантураға киреди деген сөз. Университет алымлары Озбекстан Рес- 
муГіііикасы Йлим хэм Техника Мэмлекетлик Комитети тэрепинен шөлкем- 
'114'іирилгеи ҳэр жылы өткерилетуғын фундаменталь илимий-иэертлеў кон- 
ку|н'і.іііа ҲЭМ шет еллер қорларынын, конкурсларына илимий темалар менеи 
иііміісып киятыр.

І.үгиііги кұнде Қарақалпақ мэмлекетлик уииверситети көплеген мәмле- 
(•1* I іігрлин жетекши оқыў орынлары хэм илим-изертлеў институтлары ме- 
МРіі илимий байланыс орнатты. Атап айтқанда: М.В.Ломоносов атындағы 
Мііскна мэмлекетлик университети, Красноярск мэмлекетлик университе- 
I I I ,  іікадемик И.П.Павлов атындағы физиология институты (Санкт-Петср- 
Гіуіп ), 'I ,Г,[І]евченко атындағы Киев Миллий университети, М.В.Глушков 
ііи.імлагы кибернетика институты (Киев), Шымкент „Мурагер“ институты. 
І .утіии басқа Өзбекстанның копшилик жоқары оқыў орынлары ҳэм илим 
ии*р|иеў институтларь! менен шэртнамалар дұзилген.

Уііиіісрситетте халық аралық байланысларды раўажландырыў бойынша 
ірііііигіі 3 жылдың ишиндс 12 республикалық ҳэм 2 халық аралық или- 
міИі лмслин конференииялар откерилди. Университет профессор-оқытыў-
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іііылпрі.і Н хіілі.іқ (іралық ҳэм 20 республикм ық конференцияларға илимиіі 
біінііаіліір мсііеіі қатнасып қайтты.

Уііимлрситсгге илимий дэрежели илимий-педагогикалық қадрлар таяр 
лау ислс|)иііс үлкен кеўил белинген. Кадрлар таярлау университет докто 
ріііітурасынла 2 қанигелик бойынша ҳәм аспирантурасында !3 қэнигелик 
бойі.і ітіа змелге асырылып атыр.

[Нн лослеп 1978-жылы аспирантура ашылған болып, оны питкериуши- 
лердем ҳэзирги күнге 70 и кандидатлық диссертацияларын қорғаған. Еіі 
дэслеп аспирантура қарақалпақ тили ҳэм эдебияты, тарийх қәнигеликлери- 
нен ашылды. Усы ўақытқа дейин филологиядан; қарақалпақ тили қэниге- 
лигинен  20 адам кандкдатлық диссертацияларын қорғаған, қарақалпақ 
эдебияты қэнигелигинен 22 адам кандидатлық диссертацияларын жақлаіі 
шықты. 1993 -жылы эконометрика ҳэм статистика, региональ эконометри- 
ка, менеджмент, маркетинг, зоология, адам ҳәм ҳайўанатлар анатомиясы, 
физиологиясы қэнигелигинен аспирантура ашылды. Усы күнге шекем бул 
қэниғеликлер бойынша ! I аспирант кандидатлық диссертаиияларын жақла- 
ды. Ҳэзирги ўақытта докторантурада 12 адам ҳэм аспирантурада 71 адам 
оқып атыр. Сондай-ақ 18 адам Өзбекстан Республикасының жоқары оқыу 
орынларында ҳэм илим-изертлеў институтларында мақсетли аспирантурала 
оқып атыр. Кейинги 3 жыл ишинде университетимиздин профессор 
оқытыўшылары ҳэм аспирантлары тэрепинен 6 докторлық ҳэм 34 канди- 
датлық диссертация жумыслары жакланды.

Университет профессор-оқытыушылары тэрепинен кейинги 3 жыллық 
илимий-изертлеу жумысларының нэтийжелери бойынша 7 монография, 40 
тан аслам сабақлық ҳэм оқыў қолланбалары, 50 ден аслам методикалық 
қолланбалар, 6 илимий мийнетлер топламы, илимий конференция матери- 
аллары, 500 ден аслам илимий мақалалар таярланды ҳэм баспадан шығарыл- 
ды. Булардың барлығы келешекке исеним менен қараўға, университетте 
академиялық ҳэм кэсиплик билимлендириўди раўажландырыўға ҳэм жети- 
листириўге, Өзбекстан Республикасында қабыл етилген „Кадрлар таярлау- 
д ы ң  м и л л и й  б а ғ д а р л а м а с ы и "  т у р м ы с қ а  а сы ры у ға ,  р е с п у б л и к а н ы ң  
экономикалық ҳэм социаллық раўажланыўын тэмийинлеўге, базар реформа- 
ларының нэтийжелилигин арттырыўға қаратылған илимий-изертлсу жумыс- 
ларын жүргизиўге, жасларды тэрбиялау ислери менен шуғылланыўға, 
халықлар арасында дослықты 6екк.емлеуге мэмлекетти ҳзм жэмийетти рауаж- 
ландырыуға бағдарланған ийгиликли ислерди иске асырыуға хызмет етели

РУЎХЫ ЙЛЫҚ ҲӘМ ДҒА РТЫ Ў Ш ЬШ Ы Қ  ЖУІУІЫСЛАРЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти И.А.Каримов „Руўхыйлық-инсан- 
ііың, халықтың, жәмэәттиң, мэмлекеттиң кұш-қүдирети“ деп көрсеткенин- 
дей, руўхыйлық инсанның пұткил емири даўамында оның кұшине кұш 
қосатуғын, ақыл-ойын тереңлестиретуғын ҳэм беккемлейтуғын қурал бо- 
лып табылады. Руўхыйлық ҳәм руўхый байлықларымыз, миллий қэдири- 
ятларымыз мэмлекети.миздиң ҳэм ҳэр бир азаматтың раўажланыў дереги.

Ғэрезсизлик халқымыздың кеп эсирлик бай тарийхый, илимий, мэде- 
ний ҲЭМ диний мийрасын үйрениўге, оннан халқымыздың бийбаҳа мүлки 
сыпатында пайдаланыўға жол ашты.
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Уминсрситетте кадрлар таярлаўдыц ең иарүрли корссткишлеримен Омрм 
Пшцмм руўхыйлық ҳэм агартыўшылық исЛериме үлкем эҳмийет бгри.шеи 

жылдаи баслап университетте „Руўхыйлық ҳэм ағартыўшылық" орнНі.і 
мүиіляи. Орайдын. тийкарғы ўазыйпасы профессор -оқытыўшылпр, сгудги- 
п г р  ҳлм илимий .хызметкерлер арасында руўхый-ағартыўшылық ҳэм млде- 
МІІІІ илажларды иске асырыўға бағдарланған.

ІІІІІИҢ бас мақсетимиз „Елим деп, журтым деп жанып жасайтугып 
1-амил имсамды" тәрбиялаў болып табылады. Ағартыўшылык жумысын алыи 
Пнрыў ҳэм жетилистириў жасларымыз санасында миллий идеяны қэлипле 
‘ш р и ў ге ,  миллий сезим ҳэм миллий мақтаныш туйғыларын кү|иейтиўге 
КІ.ІІМСІ етеди.

Үмииерситетте руўхыйлық ҳэм ағартыўшылық тэлим-тэрбия жумыслары
♦ т " 1ирлын, „Камолат" қоры, Өзбекстанда демократиялық жәмийетти қурыў- 
/11,111 гсориясы ҳэм эмелияты кафедрасы қатнасыўында, „демократия бас 
(шшарымыз" деп аталған сиясий клуб, „Инсан ҳуқықлары" орайы, универ- 
ІИІГІ ҳаял -қызлар комитети, университет „Нураний" қоры, университет 
|',к имлик аўқамы шөлкеми, физикалық тэрбия ҳэм спорт комплекси, Рес- 
иу<)микалық „Бердақ" қоры болими шөлкемлери арқалы иске асырылмақта.

Жаслар ушын бос ўақтын мазмунлы отксриўге кең мүмкиншиликдер жа- 
(|||м.|.лган. Олар Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстан Республикасы көлеминдеги 
I ікірі жарысларына белсене қатнасып келмекте. Университет мэденият са- 
(шиымда „Ҳүрлиман" ансамбли ҳэм 1994-жылдан баслап „Жаслық театр“ сту- 
имисы хызмет корсетип киятыр. Жаслардың биразы „Ҳүрлиман" ансамблинде 
ИІІІ.ІМ ойнап, қосық айтса, ал биразы оз талантын Университет қапталыиан 
ііуіилген „Жаслық" экспериментал театр студиясында көрсете алады.

I эрезсизлигимиздиң еткен І0 жылы ишинде, Өзбекстан Республикасы-
111.111 глрезсизлик байрамын, Билимлер күнин, Өзбекстан ҳэм Қарақалпақ- 
‘ ІІІІІ Республикасы конституция қүнлерин, Ўатан қорғаўшылар, Наўрыз 
Пнйрамы, Еслеў ҳэм қэдирлеў күнине арналған байрам кешелерин откериў 
\.1М сіудентлер арасында факультетлер аралық тан.лаўларды шөлкемлести- 
|чіу лэстүрге айланған.

( 'оцғы жылларда университет ректораты, руўхыйлық ҳам агартыўшы- 
'ІІ.ІҚ орайы тэрепинен республикамыздың сиясий ҳэм мэдений турмысын- 
/ІІІІІ.І эҳмийетли сэнелерди белгилеў ҳэм оған студент жасларымызды 
К.имастырыў арқалы тэрбиялық жумысымыздың нэтийжелилигин арттырды. 
Ііум гараўда уллы мэмлекетлик искер Амир Темурдың 660 жыллығы, Имам 
Ліі Ііухарийдиң 122.“) жыллығы, Ахмад Ал-Фарғанийдин 1200 жыллығы, Ат 
I| '| )мизийдин 1125 жыллығы, Алпамыс дэстанының 1000 жыллығы, Жала- 
'111/1,111111 Мангубердинин 800 жыллығы, Мухаммед Ризо Огохийдиң 190 
'И.і/імыгы кен түрде белгиленди.

1‘)98-жылы Бердақ Ғарғабай улының 170 жыллық тойына арналған саз-
і.іУОгтли театрластырылған композициясы, 1999-жыл 10-15 декабрь күнле- 
(итяг, Қарақалпақ халқының классик шайыры Эжинияз Қосыбай улыныц 
іууі.іііг.чн күнине 175 жыл толыў мүнәсибети менен „Тойларға улассын тойы 
(ііі(иімның“ атамасында факультетлер аралық тацлаў өткерилди.

1')96-жылдан баслап университет жэмээти халқымыздың мәдений -руў-
4.111 гурмысында умытылмас из қалдырған „Өзбекстан Ўатаным мен и ң “



тсмасыіідіі чіксрилгсіі тақлауға қатнасыўы коркем онер тарауында тшіантлі.і 
жнсліірдыц халқымызға танылыўында ҳэм оларда ўатан туйғысын қэлиплс 
сти|П1ўде үлкеіі зҳмийетке ийе болды. Усыған байланыслы университетіг 
қэр жыл снйын „Өзбекстан ўатаным мениң“ қосықлар байрамын өткериу 
дэстүрге айланды.

1У99-ЖЫЛДЫН 2 8 -3 0  июнь к ү н л е р и  Самарқанд қаласында өткерилгеіі 
жіірысқа университет студентлери арасынан ең та,іантлы ҳэ ў е с к е р  қосыкшы 
ҲЭМ о й ы н ш ы  жаслар т а ң л а п  м ы н ы п ,  „Мен бир перзентимен Өзбекстаіі 
ның" атлы қосығы, „Алпамыс“ ойыны менен қатнасты. Бул таңлау жуўма 
ғында қатнасқан  48 ж оқары оқыу орны арасыиан бизиң  университсі 
жаслары сыйлық,^ы орынды алыўға миясар болды,

Университетимизде руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайы ҳэм „Камо 
л ат “ шолкеми қатнасыуында „Ҳәзирети ҳаял", „Гөззаллар", „Зийрек" , 
„Кел, беллесейик, жигитлер" атамасында факультетлер аралық тақлаўлар 
ҲЭМ спорттың ҳэр қыйлы түрлери бойынша жарыслар шөлкемлестирилди.

Жасларымызда Уатанга мухаббат сезимин күшейтиў мақсетинде і999-жылы 
6-декабрьде Өзбекстан Республикасы Конституциясы күнине бағышланған 
„Биз не ушын сүйемиз Өзбекстанды" атамасындағы илимий-эмелий конфе- 
реиция өткерилди. Соидай-ақ бүгинги Өзбехстан халқының тыныш, татыў 
жасаўына иритки салыўшы экстремистлик ҳэм терроршылық топарлардың ' 
қопарыўшылық қара нийетиниң мэнисин түсиндириуге қаратылған „Сергек- 
ликке шақырық" ата.масындағы сораў жуўап кешелери шөлкемлестирилди.

Университет жэмээти Өзбекстан Республикасы квлеминдеги руўхый- 
ағартыўшылық ҳэм спорт жарысларына белсене қатнасып келмекте. Пики- 
римиздиң дэлили сыпатында 2000-жыл Ташкентте Жоқары оқыў орынлары 
арасында өткерилген „Өзбекстан-Ўатаным мениң“ қосықлар тақлаўында 
университетимиз жэмээти биринши орынды ийелегенин керсетиўге бола- 
ды. Сондай-ақ, 2000-жылы 10-15 апрель күнлери Өзбекстан Миллий Уни- 
перситетиниң мэденият сарайында Республика жоқары оқыу орынлары 
арасында откерилген „Ниҳол-2000“ театр көркем онери фестивалының 111 
жуўмақлаўшы басқышында „Ж аслық“ театр студиясы „Тэғдир соққы сы “ 
спектакли менен қатмасып, екинши орынды жеңип алды.

2000-жыл 19-26 .май күнлери Наманган қаласында вткерилген „Универ- 
сиада-2000“ спорт жарысында университеттиң спортшы жаслары да белсене 
қатнасып, спорттың футбол түри бойынша үшинши орынды, ал гүрес түри 
бойынша дене тэрбиясы бөлиминиң екинши курс студенти Мурат Балта- 
ниязов биринши орынды жеңип алып, алтын меда^ть менен сыйлықланды. 
26-27 июнь күнлери Ташкент қаласындағы Түркистан сарайыида откерил- 
ген „Өзбекстан-Ўатаным ,мениң“ қосықлар байрамы танлаўында республи- 
каның 68 жоқары оқыў орньшаи 64 оқыў орны қатнасып, университеттиң 
„Ҳүрлиман" ансамбли биринши орынды жеңип алды.

Университеттиң жэмээти XXI эсирде елимиздиң гүллениуине ө з  били- 
ми менен үлес қосатуғын „Елим деп, журтым деп, жанып жасайтуғын“ 
кэмил инсаиды тэрбиялаўға хызмет ете береди.
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ФАКУЛЬТЕТЛЕР ҲӘМ 
ҚӘНИГЕЛИК БЕРИЎШИ КАФЕДРАЛАР

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

• І Н І Л ОЛ ОГ ИЯ гііакультети ен. дэслеп 1935-жылы мугаллимлер ииституты 
►,У|'|1мыила шолкемлестирилди. Онын тийкаргы ўазыйпасы республикамы^ 

юплери, орта арнаўлы ҳэм жокары окыў орынлары ушын ана тили хз.м 
ч/ігГіінт.і бойі.інша жоқары мағлыўматлы оқытыўшыларды таярлаў хәм жас 
м'| ||мпа іларды ж етилистирип шығарыў болды. 1937-жылы факультетти 
()и|іітіііи мэртебе 12 адам питкерип шықты. Усы ўақыттан баслап факуль- 
ИЧ жоқары мағлыўматлы оқытыўшыларды көплеп таярлап шығарды. Фа- 
(•уш.тстте о қы йтуғы н  студентлердин  саны көбейди ҳэм қэн и гелерди  
ширчаўдыи. сапасы жақсыланды. Бүгинги күнғе шекем факультет қура- 
мынлигы барлық қэнигеликлерди 8,5 мыңнан аслам адам питкерип шықты.

'Һакультетте Қарақалпақстанда педагог кадрларды таярлаўда ҳэм фило- 
ІМ1ІІІН илнмин раўажландырыўда белсене қатнасқан Н.Дэўқараев, Қ.Айым- 
ік-іон, К .У б ай д у л л аев ,  А. Е сем у р ато в ,  К. Б е р д и м у р ат о в ,  С .А х м етов ,  
/I I І.ісыроіі. Қ.Султаноп сыяқлы көрнекли алым-педагоглардын. хызмет ет- 
и ч т и  ҳүрмет ҳэм мактаныш пенен еске аламыз.

Уііиііерситет ашылғаннан баслап факультетти профессор С.Ахметов 
1982), профессор Е.Бердимуратов (1982-1984), профессор К.Мэмбе- 

|(1|1 (19X4-1986), академик А.Дәўлетовлар (1986-1996) басқарды. 1996-жыл- 
ІІІІІІ бсрли факультет деканы болып доцент Қ.Оразымбетов ислеп киятыр.

'1>акультет 1976-жылға шекем тарийх-филология деп аталды ҳэм онын 
нурпмында қарақалпақ тили ҳэм эдебияты, өзбек тили ҳэм әдебияты, қазақ 
11(1111 хэм алебияты, тарийх болимлери болды, 1976-жылдам баслап фило- 
1111 ии (|)лкультетн болып қайта дузилип, онда қарақалпак. өзбек, қазақ фи- 
ІІІ1ІІОГИЯСЫ қәнигеликлерии таярлаўды даўам етти. 1983-жылы журналист 
иі/ірларға болған талаптын, есип барыўына байланыслы факультет қурамын- 
ІІМ журиалистика қэнигелиги ашылды. Бирақ 1984-жылдан кейин бул қэни- 
іг і іи к к е  қабы ллаў  ұ зи л и с к е  түсти ҳэм 1989-жылы қайта  т и к л ен д и .

жылы журналистика кафедрасы шөлкемлестирилди. 1999-жылдыи, .март 
ііііыиаіі баслап журна.пистика қэнигелиги өз алдына бөлим сыпатында фа-
і уиі.тст қурамынан бөлинип шықты.

1990-жылы Некис педагогикалық институтынын, шолкемлестирилиўине 
Гнкпаиыслы өзбек, казақ филологиясы қэнигеликлери педагогикалық ин- 
1 ппутқа өткерилди. Ал 1994-жылдан баслап бул қэнигеликлер факультет 
қурнмында қайта ашылды. 1996-жылы озбек филологиясы ҳэм қазақ фило- 
іцігиясы кафедралары шолкемлестирилди. 1992-жылы республикамызда 
іуркмен тили ҳәм эдебияты қэнигелигине болған талап есапқа алынып, 
фпкультет қурамында түркмен тили ҳәм эдебияты қэнигелиги ашылды. 
1'>'М жылы түрк.мен филологиясы кафедрасы шөлкемлестирилди. Ҳэзир бул 
Пипимдс 70 тен аслам студент тэлим алмақта,

1992-жылдан баслап университет жаныида қарақалпақ тили ҳэм эдеби- 
иіі.і қзнигеликлери бойынша дэслеп кандидатлық, кейин ( 1993-жылдан 
Пгріиі) локторлық диссертаиия жақлаў ушын Қэнигелестирилген кенес 
шплкемлестирилди. Қэнигелестирилген кен.еске дэслеп профессор Д.С.На-
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сыроіі (1992-94), іірофсссор Қ.Мэмбетов (1994-95) басшылық етти. Ал 
жылдни берли оиы академик А.Дэўлетоп басқарады. Усы кеңесте 42 адам 
каіідидатлық, 5 адам докторлық диссертациясын табыслы жақлап шықті.і 
Унинерситет қасынан қарақалпақ тили ҳэм эдебияты қэнигелиги бойыііша
1978-жылы аспирантура ҳэм 1995-жылы докторантура ашылды. А с п и р а т у  
раны ҳэзирге шекем 70, докторантураны 6 адам питкерип шықты. 1999 
2000-оқыу жылында факультет қурамында Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты 
қэнигелиги бойынша магистратура ашылды. Ҳэзир онда 12 магистр тэлим 
алмақта.

Факультет студентлери ҳэм профессор-оқытыушыларының университет 
тин, жэмийетлик турмысындағы, руухыйлық ҳэм ағартыўшылық омиринде- 
ги тутатуғын орны да улкең. Университет көлеминде откерилетугын ҳз|> 
қыйлы илажларға (байрам сейиллерине, спорт жарысларына, юбилей салта- 
ңатларына, ҳэр қыйлы конференцияларга ҳэм т.б.) белсене қатнасады. Эде- 
би ят ,  м эден и ят ,  илим ға й р а т к е р л е р и н и ң  (Ахмед А л ь -Ф е р г а н и й ,  Ат 
Термизий, Нахшбандий, Замахшарий, Наўайы, Мақтымқулы, Абай, Эжи 
нияз, Бердақ, Кұнхожа, Өтеш, А.Дабылов, Ж.Аймурзаев, С.Нурымбетоіі, 
Т Жумамуратов, И.Юсупов, Т.Қайыпбергенов, М.Нурмухамедов, Н.Дэуқа- 
раев, К.Бердимуратов, А.Есемуратов, Д.Насыров, С.Ахметов ҳэм т.б.) юби- 
л е й л е р и и е  бағы ш ланған  республика  к ел ем и н д е  или м и й  -т ео р и ял ы қ  
конференциялар, ушырасыў кешелери,оқыушылар конференциялары фа- 
культет профессор-оқытыўшыларынын басламасы ҳэм тиккелей қатнасы- 
ўында отеди.

Ҳэзирги ўақытта филология факультетиниң қурамында 6 арнаулы ка- 
федра бар: қарақалпақ тил билими, қарақалпақ фольклоры хам эдебият 
тарийхы, ҳэзирги қарақалпақ эдебияты ҳэм эдебият теориясы, ө,}6ек фило- 
логиясы, қазақ филологиясы, тұркмен филологиясы кафедралары. Факуль- 
теттиң педагогикалық жэмээтиниң илимий дэрежелилиги жоқары. Омда 
Өзбекстан Илимлер Академиясының академиги- А.Дәўлетов ҳэм алты илим 
докторы - Е .Бердимуратов, Қ .М ақсетов ,  К .Мэмбетов, Ю .Пахратдинои, 
М.Дэўлетон, Ш.Әбдиназимов, 25 илим кандидаты ислейди. Факультет про- 
фессор-оқытыўшылары тэрепинен жоқары оқыў орны студентлерине ҳэм 
орта арнаулы оқыў орынлары оқыўшыларына арналган сабақлықлар, қол- 
ланбалар, бағдарламалар ҳэм ири монографиялар баспадан шығарылды. Бул 
мийнетлер факультет студентлери ушын тийкарғы қолланба сыпатында пай- 
даланылмақта ҳэм сэйкес басқа да оқыў орынларында оқытылмақта, Хэзир 
факультетте 451 студент тэлим алмақта.

Қарақалпақ тил билими кафедрасы. Қ арақалпақстанда жоқары оқыў 
орнының ашылыуы менен ең дэслеп қарақалпақ тили ҳәм адебияты қэни- 
гелиги бериле баслаған. Усыған байланыслы қарақалпақ тили ҳэм әдебияты 
кафедрасы шөлкемлестирилген. Сонлықтан да Қарақалпақстанда ен дэслеп 
муғаллимлер институтының таярлық курсы (1934), муғаллимлер институты 
(1935), педатогикалық институт (1944), университет (1976) жасап турған 
дэўирлерде мудамы қарақалпақ тили қэнигелиги оқытылған ҳәм оны алып 
баратуғын кафедра өмир сұрген. Дэслепки 30 жыл дауамында қарақалпақ 
тили ҲЭМ эдебияты бир кафедра болып келғен. Тек 1964-жылға келгенде 
ғана қарақалпақ тили, қарақалпақ эдебияты оз алдына кафедралар тұринде 
ажыратылып, қайта шөлкемлестирилген. Кафедра бөлинерде қарақалпақ 
тили ҲЭМ эдебияты кафедрасын белгили педагог-алым доцент Көшербай
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Ііс'|)Лимур;ітов басқаратуғын еди. Ь о л и т е п і іс и  ксйиіі гіміі
иі(|ісдрасі,іна доиент К,Бердимуратоіз, карақнлпак ллебияті.і Кііс|і(Чі|ііс і.іии 
іі|іо(|іессор Қаллы Лйымбетов басшылық ете баслады. Ка<1)елраііі.іи (киіи 
ііиуи менен оқыу-тэрбия ислерине, илимий дэрежели кядрлар тир.ш^/гм 
іііірі.ікша дыққат аударыла баслады. Жас педагоглар асгіиран гураіа о қ ы ў т
♦ иін-рилди. Сол дэуирде А.Дэулетов Л енинградқа, А.Нажимоіі Ллміиі.і 
|.,ііміісыііа кафедраның усынысы менен стажировкаға ҳэм аспираіітуртіі 
*и()срилген еди.Олар оз мұддетинде кандидатлық диссертацияларыіі жііқ 
іініі қайтты.

Уииверситет ашылар іілдында қарақалпақ тили кафедрасына корнекли 
іісдііюг-іілым доаент Айтжан Есемуратов басшылық етер еди. Кафедрала 
ііро(1>ессор Е.Бердимуратоп, доцент К.Бердимуратов, филология илимле 
|ііііііііі кандидатлары А.Нажимов, Қ .Пирниязов, А.Дэулетов ҳэм басқалар 
іісік-итугын еди. і978-жылы доцент А. Дэулетов кафедра баслыгы болып 
(ііііліиілы хэм 1985-жылға шекем ол кафедраға басшылық етти. Бул дэуирле 
11К1.1Ў ислери менен бирге оқыу қолланбалары,сабақлықлар дөретиуге айы- 
іи.іқіііа ды ққат  аударылды. „Ҳэзирги қарақалпақ т и ли “ пэни бойынша 
*(іқііры оқыў орны студентлерине арналған ең дэслепки сабақлықлар бас- 
иіідіиі шығарылды. Бул ҳәзирги қарақалпақ тилиниң фонетикасы ҳэм лек- 
1 икасы (1979), морфологиясы (1981), синтаксиси (1986) бойы нш а ұш 
иімлі.іқ сабаклықларды дөретиуге кафедра ағзалары К.Бердимуратов, А.Есе- 
м\'|ііітои, Е .Бердимуратов, А.Дэулетон, А .Нажимов, А .Бекбергенов хэм
іі,н қііліір белсене қатнасты. 1985-жылдан баслап қарақалпақ тили кафедра- 
I і.іиіі филология илимлеринин докторы, профессор Есемурат Бердимуратов 
іііісіиылық ете бііслады.

1992-жылы филология факультети қурамында тұркмен тили ҳэм эдеби- 
иіі.і, 1994-жылы өзбек іили хэм әдебияты. қазақ тили ҳэм эдебияты қэни- 
і с и и к л е р и н и ң  а ш ы л ы у ы н а  б а й л ан ы сл ы  өзгер ис  болды. Ал аталған  
к.інигсликлер бойынша кадрлар жетиспеуине байланыслы бирден арнаулы 
Кіі(|іслралар ашыуға мумкиншилик, болмаған. Усыған байланыслы қарақал- 
іііік тили кафедрасы 1992-жылы октябрь айында еки кафедраға Қарақалпақ 
іііч билими кафедрасына; Улыума хэм түркий тил били.ми кафсдрасына 
іиі:іинди. Қарақалпақ тил бил.ими кафедрасына басшылық етиўди профес- 
' ор Е.Бердимуратов дауам еттирди. Лл жаңадан ашылған улыума ҳэм 
іуркий тил билими кафедрасына 1992-жылдан баслап профессор А.Дэуле- 
ііиі басшылық етти. Бул кафедраға „Улыўма тил билими", „Тюркология“
іі.іилери менен бирге қазақ, өзбек филологиясы бөлимлеринде тил били- 
миііеи қэнигеликтеги пэнлерди алып барыу уазыйпасы жұкленгсн еди.

199.5-жылы қарақалпақ тил билими кафедрасына доцент А.Бекбергенои 
іііісиіылык ете баслады. 1996-жылы қазақ филологиясы, озбек филология- 
. 1.1, гұркмен филологиясы өз алдына каі^іедра болып шөлкемлестирилди, 
N'(1.111111 байланыслы улыума хэм түркий тнл билими кафедрасы қіфііқіілпіік 
ііі:і І1ИЛИМИ кафедрасына қосылды ҳэм оған басшылық етиу академик 
Л Д.)у,ііетовқа жұютенди, 1995-жылы кафедра тарийхында ұлкен уақыя жұз 
п.-рли Карақалпакстан Г^еспубликасына мийнети сиңген илим ғайраткери, 
(|іііікілогия илимлериниң докторы.профессор Абатбай Дэулетов Өзбекстан 
ІІііимлср Академиясынын академиги болып сайланды,

Бұгинги кунде қарақалпак тил билими кафедрасына академик Л,Дэўле- 
киі басшылық етеди, Онда филология или.млеринин, докторлары профессор
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І';,Ьс|)ДИму|)іін)іі, М.Дэўлстои. Ш.Эбдиназимовлар, филология илимлери 
ііии Кітлилаілары ҳом доцектлер Ш.Алланиязова, Қ.Пахратдиноп, Қ.Ал 
/іаііігіароіі, М Қудайбергенов, У.Дэулетова, И.Сейтназарова, Г. Айназароііа, 
1».ІІІріг.)оіі, I ,Қарлыбаепалар жумыс ислейди.

Уііиіісрситет ашылғаннан баслап кафедрада аспирантура ислсп тур. 1994 
жылдан баслап докторантура ашылды. Бүгинги кунде докторантураны екіі 
адам (Ш.Эбдиназимов, Қ.Пахратдинов) питкерип, олардаи Ш.Эбдинази 
мов•докторлық'диссертациясын табыслы жақлап шықты, Бир адам (М.Қу- 
дайбергенов) докторантурада академик А.Дэўлетовтын, басш ылыгында 
докторлық диссертация үстинде ислеп атыр.

У ниверситет ашылғаннан  кейин кафедра ағзаларынан А.Дәулетои, 
Ш.Әбдиназимов докторлык, ал Ш.А,іланиязова, Қ.Алланазаров. Қ.Пах- 
ратдинов, У.Дэулетова, М.Қудайбергенов, И.Сейтназарова, Г.Айназарона, 
Б.Шыра:ювлар кандидатлық диссертация жумысларын табыслы жаклады, 
Олардың көпшилиги кафедра жанындағы аспирантура ҳәм докторантура- 
ны питкерип, университет қапталындағы докторлық диссертация жақлау 
бойынша қэнигелестирилген кеңесте диссертацияларын жақлап шықты.

Қафедра агзалары оқытыу менен бирге жоқары оқыў орны ушын сабақ- 
лықлар, оқыу қолланбалар, монографиялық мийнетлер, илимий .мақалалар 
жәриялап бармақта. Сондай-ақ қарақалпақ тилинен мектеп, академиялық 
лицей, кэсип-өнер колледжлери ушын бағдарламалар, сабақлықлар дүзиуге 
белсеііе қатнасып атыр.

Кафедра мэмлекетлик қаржы есабынан илим-изертлеу жумысын журги- 
зиўге қатнасып киятыр. 1996-жылдан баслап академик А.Дэўлетовтын бас- 
ш ь[лы ғы н да  қ а за к ,  ө зб е к ,  т у р к м е н  ф и л о л о г и я с ы  к аф ед рал ар ы н ы н ,  
п р оф есс о р -о қы ты ў ш ы л а р ы н ы н  қатнасыўы менен Қ арақалпақстандагы  
түркий тиллердиң өз ара тэсири мэселелерине арналған илимий-изертлеу 
жумыслары алып барылмақта. |

Кафедра профессор-оқытыўшылары !999-жылдан баслап магистрлер 
таярлаўға белсене киристи. Ҳэзирги уақытта қарақалпақ тили ҳэм қарақап- 
пақ тилинин тарийхы бағдарында магистрлер таярланып, олардан үшеуи 
магистрлик диссертацияларын табыслы жақлап шықты.

Улыўма айтқанда, қарақалпақ тил билими кафедрасы Қарақалпақстанда 
филология илиминиң раўажланыўында, қарақ;ілпақ тили бойынша жоқары 
қэнигели маман кадрлар таярлап шығарыўда салмақлы орнына ийе, өзинин, 
үлкен тарийхы менен қэлиплескен унамлы дәстүрлери бар жэмээт болып 
саналады.

Ҳәзирги қаракалпак әдебияты хәм әдебият теориясы кафедрасы. Уни- 
иерситет ашылған І976-жылы қарақалпак эдебиятынан тек бир гана кафел- 
ра, яғный Қ ар ақа л п а к  әяебияты  к аф ед расы , қайтадан д ү зи л и п .  бул 
кафедраны доцент Қ.Мэмбетов басқарды. Кафедра қурамында профессор 
С.Ахметов, профессор Қ.Мақсетов, доцент Қ.Султанов, доиент Қ.Ка- 
малов, доцент А.Пахратдинов хэм басқалар жумыс иследи

Арадан бес жыл өткеннен кейин !98!-жы лды н сенгябринен баслап 
профессор С.Ахметов кафедра баслығы болып сайланды. І9В8-жыллын 
ноябрь айында университетте факультетлер аралық Эдебият теориясы хэм 
СССР халықлары эдебияты кафедрасы ашылды. Усы кафедраның басшысы 
етип профессор К.Мэмбетов бекитилди. Бул кафедрада қарақалпақ эдеби- 
яты теориясынан К.Мамбетов, эдебияттаныўдан Қ.Султанов, рус, озбек
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Цгім Кіі іяқ эдебияты теориясынан Қ.Жәримбетон, Ф.Снлаеп ҳэм Йік;кііліі|і 
імПик берли.

І')‘Я) жылдан баслап университетте журналистика қэнигелигиниң нміы 
((муі.іііа байланыслы кафедранын, атамасы әдебият теориясы ҳэм журнали 
ічика болып озгерди. Журналистика тарауындағы оқытыушылар усы кіі 
фсираіа жэмлестирилди. 1993-жылдан баслап журналистика кафедрасі.і оз 
іиіді.та болинди. Эяебият теориясынан сабақ беретуғын рус, озбек. ка:)ак 
,ііи*Г)иміы маманлары о .і кафедраларына топланды. Сол тийкарда бурынгі.і 
нириқалпақ эдебияты хэм эдебият теориясы кафедралары енди Каракалгиіқ 
ф(і)іьклоры ҲЭМ эдебият тарий.чы, Ҳэзирги қарақалпақ эдебияты нзм эдеби- 
иі теориясы кафедралары болып қайта дұзилди. Қарақалпақ фольклоры 

.шебият тарийхы кафедрасын профессор Э.Пахратдинов, Ҳэзирги за- 
мміі қарақалпақ эдебияты ҳзм эяебият теориясы кафедрасын профессор 
К Мэмбетов басқарды, Хәзирги Қарақалпақ эяебияты ҳәм эдебият теориясы
► іі«|ісдрасын 1995-96 жыллары доцент Қ.Оразымбетов басқарды. Ал !996- 
‘И . і л я ы ң  сентябринен баслап кафедраны профессор К.Мэмбетов басқармақ- 
ы Ііуннан тысқары кафедрада 5 илим кандидаты хэм доцентлср-Қ.Жәрим- 
Псіоіі, Қ.Оразымбетов, филология илимлериниң кандидатлары Б.Генжему- 
|ііііоіі, П.Нуржанов, П.Алламбергенова ҳэмГ.Дэўлетовалар ислейди. Кафел- 
|иі іизаларының көпшилиги жаслардан ибарат. Кафедрадағы тәжирийбели 
VI іаілар тэрепинен 9 илим кандидаты таярланып, олардан 5 қәниге усы 
икіісдрада ислеп атыр.

Унинерситет ашылғаннан баслап кафедрада аспирантура, 1994-жылдан 
Оііслап докторантура ислеп тур. Бүгинги кұни докторантураны еки адам 
ііигкерип, ҳэзирги ўақытта олар докторлық диссертация жақлау алдында 
іу|і, Тағы еки адам (Б.Генжемуратов, П.Нуржанов) ҳәзир доктораитурада 
іікыіі атыр. Ал 5 аспирант илимий жумыслар алып бармақта.

Бул кафедрада республикамызга белгили эдебиятшы-илимпазлар, про- 
(1»гссорлар С.Ахметов ҳэм Қ.Султановлярдың хызмет еткенин ҳүрмет пенен
■ > кс аламыз.

Кафедра ағзалары оқытыў менен биргс сабақлықлар, оқыу қолланбалар, 
монографиялық мийнетлер, илимий мақалалар жэриялап бармақта. Сон- 
тіИ ақ, қарақалпақ эдебияты теориясынан мектеп, академиялық лицей, 
к х ’ип-өнер колледжлери ушын бағдарламалар, сабақлықл.ір дүзиуге белсене 
Кігіііасып атыр.

Ка(і)едрада 1999-жылдан баслап магистратурада қэнигелер таярлана бас- 
'ііінды. Олар хэзирги уақытта қарақалпақ эдебияты теориясы бағдарыйда 
і,ііі|іланып атыр. Сондай-ақ  кафедрада илимий кадрлар таярлауда ұлкен 
.іқмийет берилген. Бул бағдарда профессор К.Мзмбетов бир неше докто- 
рмнГлар ҲЭМ аспирантларга илимий басшылық етиу мемен.бир қатарда 5 
илим кандидатын, Қ.Жэримбетов 2 илим кандидатын таярлады.

Қарақалпак фольклоры хэм әд е б и іт  тарийхы кафедрасы. Кафедря 
І');К)-жылы Қарақалпақ мэмлекетлик муғаллимлер институтында қарақал- 
пақ іили ҲЭМ эдебияты кафедрасы қурамында шаңарақ көтерген. Оның ең 
іислепки шөлкемлестириўшиси ҳәм кафедра баслығы Н.Дәуқараев болған. 
Сол лэуирдиң озинде оқытыўшылар „Қарақалпақ поэзиясы“ , „Қарақал- 
ііақ халқының фольклоры“ деген проблемалар устинде илимий жумыслар 
илып барған. Усының нэтийжесинде келешекте мектеплерге арналған Қара- 
килпақ эяебияты оқыулығы, хрестоматиялар, багдарламалар баспадан шық-
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қам, Ресііубликіі илимииде ұлкен орны бар талантлы алым Н.Дэўқарасм 
І 9 4 6 - Ж І . І Л Ы  каняидатлық, 195!-жылы „Қарақалпак эдебияты тарийхыиі.ін 
очерклерм" деген темада докторлық диссертация жақлаған.

1950*жыллары кафедраға жас эдебиятшы алымлар келип қосылды. Оллр 
С.Ачмстоп, Қ.Мақсетов, Б.Ис.майлоп, И.Юсуповлар. Бул жылларда қар.і 
қалпак гили ҳәм эдебияты кэнигеликлери бойынша кафедра биреў болған 
лықтан белгили илимпазлардан А.Есемуратов, Қ.Мақсетов, Қ.Бердиму|)а 
товлар 1964- жылға дейин ҳэр бири түрли жылларда кафедраға басшылық 
еткен. Ал 1964-жылы Қарақалпақ тили ҳэм Қарақалпақ эдебияты болып оі 
алдыпа кафедраларға бөлинген. 1965-жылдан баслап Қарақалпақ эдебиятм 
кафедрасына кафедра баслығы болып филология илимлеринин, локторы, 
профессор Қ.Айымбетов, 1974-жыллан доцент Ж .Нарымбетов, 197б' 
жылдан доцент К.Мамбетов, 1983-жылдан профессор С.Ахметов, !992- 
жылдан профессор Э.Пахратдиновлар басшылық етти. 1992-жылы Қара 
қалпақ эдебияты кафедрасының өзи еки кафедраға бөлинди. Олар - Қар;г 
қалпақ фольклоры ҳэм эдебият тарийхы, Ҳэ.зирги заман қарақалпақ эдеби 
яты ҳәм эдебият теориясы кафедралары.

Қарақалпақ фольклоры ҳэм эдебият тарийхы кафедрасы оз алдына 
бөлинип шыққаннан берли оз қэнигеликлери бойынша илимде терен, из- 
лениўшиликке жол алды. 1994-жылдан берли кафедраға филология илим- 
леринин, докторы Ю .Пахратдинов басш ылық етеди. Онда филология 
илимлеринин, докторы, профессор Қ.Мақсетов, филология илимлериннн, 
кандидатлары, доцент И.Өтеўлиев, Ж.Өгемуратов ҳэм еки ассисент-оқытыў- 
шы жумыс ислейди.

Кафедрада 1994-жылдан берли аспирантура, 1995-жылдан докторантура 
ислеп тур. Аспирантураны тамамлағанлардан үшеўи кандидатлық диссерта- 
ция жақлап шықты. Докторантураны еки адам - И.Өтеўлиев, .А.Аманопа 
питкерип, олар диссертацияларын жақлаў алдында тур.

Кафедрада кейинги 7 жылда I докторлық (Ю.Пахратдинов), 3 қанди- 
датлық диссертациядар жакланды. Ишки бөлимде 3 аспирант оқып атыр, 
Кафедра өз алдына жумыс жүргизгеннен берли профессор Э.Пахратдиноп 
„Х!Х эсирдин. ақыры, XX эсирдин. басындағы Қарақалпак әдебияты тарий- 
хы“ пэни бойынша хрестоматия ҳэм сабақлықты баспада жэриялады. Про- 
ф е сс о р  Қ .М ақ сет о в  „ Қ а р а қ а л п а қ  х а л к ы н ы ң  көркем  аўыз еки 
дөретпелери“ сабақлығын жэриялады. Ю.Пахратдинов „ХУИІ-ХІХ эсир 
қарақалпақ эдебияты тарийхы,, оқыўлығын жазып питкерди. Кафедра Таш- 
кент Миллий университетиниң, Наўайы атындағы Тил ҳәм эдебият 
институтының, Н.Дэўқараев атындағы Тил ҳэм эдебият институтыньщ 
сәйкес кафедра ҳэм бөлимлери .меиен шэртнама тийқарында ислесип атыр 
Кафедра профессор-оқытыўшылары ҳәр жылы 15-20 илимий мақалалар- 
ды Республикалық газета, .журналларда жэриялап бармақта. Кафедра илим- 
пазлары „Қ арақалп ақ  фольклоры  ҳэм эдебият тарийхы ньщ  нызамлы 
раўажланыў бағдарлары“ деген мэмлекетлик қаржыда илимий проблема- 
лық тема үстинде көп жыллардан берли ислеп атыр. Кафедра ағзалары 
республика мектеплери, колледж, лицейлер менен тығыз байланыста.

Өзбек филологиясы кафедрасы. Қаракалпақ мэмлеке^лик университети 
ашылған 1976-жылы озбек филологиясы кафедрасына тийкар салынды. Бул 
кафедраға 1976-1981- жыллар аралығында филология илимлеринин, канди- 
даты, доцент Меңлибай Боранов басшылық еіти. 1981 - 1985-жылларда ка-



ф л о ц е и т  Кэримбіій Қурамбаеи, 1986-1У90-жыллар даўамымла лііцсиі 
Ьщіиир Қурбанбаев басшылык қылды. Бул кафедрада доисит КаримОпИ 
'• іИМмі-ІОИ, Йўлдаш Ибрагимоіі, Юсуфбай Машарипов, Фай;)улла Силирп. 
^пуіум.иман М адамниов, Гулммрза Қ урбаниязов , Рўзимбай Й ўлдатсм | 
I ммии Ташанов. Гулара Йўлдашева ҳэм тагы басқа оқытыўшылар озОек 
'11»ПИ111ы хэм ТИЛИНИҢ мэселелери бойынша бағдарламалар колсмиилс
• ̂ лим берди.

1'190 жылы Қарақалпақ мэмлекетлик университетиниң базасында Иокис 
>ііМ'ігксглик педагогикалық институты ашылғаннан соң Өзбек филологи-

Ы кнф едрасы  п е д а го ги к а л ы қ  и н с т и т у т т ы ң  қ у р а м ы н а  ө тти .
Қарақалпақстан Республикасы оқыў орынларының қәнигелик талабына 

І .(Мкгс 1994-жылы Қарақалпақ мэмлекетлик унинерситети филология фа-
■ ' МІ.ИМИНИН. қурамында озбек тили ҳэм эдебияты болими жаңадан ашыл- 
>и.! І')9(і жылы өзбек филологиясы кафедрасы шелкемлестирилип, оған 
ікиігмі Л.Мадаминов басшы етип тайынланды. Бул кафедра қурамынан 
|9'^9 жылы мэмлекетлик тиллер кафедрасы бөлинип шықты.

И|()ск филологиясы кафедрасы Өзбекстанның ең ири жоқары оқыў орын- 
'іиры ҳэм илимий мэкемелери менен илимий педагогикалық кадрларды та- 
И|іііііУ/іа гыгыз байланысқа ийе. Атап айтқанда, ӨзР ИА тил ҳэм әдебият 
Ііиііиіуты, Өзбекстан миллий университети, Низамий атындағы Ташкент 
МчМ'1скстлик педагогикалық университети, Самарқанд мәмлекетлик универ- 
■ИІГІІІ, Ьухпра мэмлекетлик университети, Ургениш мэмлекетлик универ- 
( ИІІ ПІ сыяклы жоқары оқыў орынлары менен илимий қатнасықларды жолға 
иіЦт.і Пундай илимий байланыслар ғәрезсизлик дэўиринде жэне де раўаж- 
1(1111/11.1, Озбекстан Миллий университети профессоры Б.ҚосИмов, Самар- 
;,ни« м э м л е к е т л и к  у н и в е р с и т е т и  п р о ф е с с о р ы  Б .Ю л д а ш е в ,  Бухара  
Мкмигкстлик университети профессоры А.Ғуломов, Ургениш мэмлекетлик 
'*ми11с|)ситетинен профессор Зарифбай Досимов сыяқлы тэжирийбели про- 
ііііміір оқытыў1пылар өзбек тили ҳәм әдебиятының баслы мэселелсри және 
1И к.)11и1слик пэнлерден студентлерге лекциялар оқыды.

Оі()ск филологиясы кафедрасы қурамында 9 профессор-оқытыўшы езбек 
ІИМІІ ҳэм эдебиятыныи түрли тараўлары бойынша студентлерге билим 
і.ғ(и-ли Олар өзбек тили ҳэм эдебиятының актуаль мэселелери бойынша 
( ІМІІМИІІ  изертлеў жумысларын алып барады. Атап айтқанда, доцент А..Ма- 
нлмииоп „Ҳэзирги өзбек эдебий тилинде қоспалы сөз дизбеклериниң струк- 
! ‘.'|11ип,1қ - с е м а н т и к а л ы қ  ө з г е ш е л и к л е р и “ , Ф .С а л а е в  „Х о резм  х ал ы қ  
и.:*ыилары поэтикасьг' темаларында докторлық диссертация жумыслары 
і; ( и и д с  ислеп атыр. Сондай-ақ окытыўшылар Ф.Бобожонов, Ҳ.Абдуллаев, 
М ЛуИссибаеп, Қ .Қодировлар кандидатлық диссертация үстинде жумыслар 
й'((.и1 (іармақта.

• >1()ск ([шлологиясы бөлиминде өзбек тили ҳәм өзбек әдебияты дөгерек- 
((1(1И ислеп тур. Талантлы оқытыўшы ҳэм студентлеримиздиң дөретпелери 

Гки ии соз бетлеринде жийи-жийи басылып турады.
1,1 күнге шекем Бердақ атындағы Қарақалпақ мэмлекетлик универси- 

|.-(И11Лс озбек тили ҳэм эдебияты бойынша 400 ге шамалас қэнигелер 
((Иікгрип шықты. Олар Қарақалпақстанда ҳэм қонсылас Хорезм, Ташаўыз 
^лііііиіімрыиың түрли орынларында үлгили мийнет етпекте.

1 1 |(1ск (Ііилологиясы бөлимин тамамлаған А.Мадаминов, К.Ташанов, 
И ИкүІ^оіілар (|)илология илимлери кандидаты илимий дәрежелерин алыўға
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мииспр Гніляі.і Ҳэ1ир де олар Қарақалпак мэмлекетлик университети. Нокис 
млмпскетлик исдагогикалық институты, Ургеииш мзмлекетлик универси- 
іеілсриіідс хі.гшет етип атыр.

Қй:іақ филолоіиясы кафедрасы. Қазак филологиясы кафедрасынын та- 
рийхы 1955-жылдаы басланады. Ол ўақытга қазақ тили ҳэм эдебияты қэнич 
ІСЛИГИ қарақалпақ тили ҳэм здебияты, орыс тили ҳэм эдебияты, тарийх 
қәнигелиги бирликте тарийх-филология факультети деп атіыатуғын еди* 
1955-56- жылларда қазақ филологиясы бөлиминде Қ.Айымбетов, А.Есему^ 
ратов, К.Бердимуратов, С.Бекмуратов, С.Ахметов, Ж.Қайырбаевлар сабақ 
берди. Дэслепки жыллары қазақ филологиясынын. пэнлери қарақалпақ тили; 
ҳэм қаракалпақ адебияты кафедраларынын қурамында болды. Қазақ тили,; 
ҳэм адебиятына байланыслы пәнлерди С.Ахметов, Қ.Султаиов, К.Мэмбс' 
тов, К.Бердимуратов, А.Есемуратов. А.Дэўлетов, Ж.Қайырбаев т . б .  б е л г И '  

ли алым- педагоглар оқытты.
Қазақ филологиясы бөлиминде студентлердин, контингентнннн көбей 

иўиие байланыслы қазак филологиясы өз алдына кафедра болып белиниі 
І І І Ы К Т Ы .  Ол дэўирде кафедранын, қурамында еки илкм кандидаты (Ж.Қай' 
ырбаеп, Б.Бекетов) хэм үш ассистент-оқытыўшы болды. 1990-жылға кел. 
гснде жэне үиі илим кандидаты (Қ.Жумажанов, Е.Мергенбаев, Қ.Аралбаен) 
келип қосылды.

1979-84-жыллары қазақ филологиясы кафедрасына доцент Ж.Қайырбаеи 
басшылық етип келген болса, оның изинше 1984-94-жыллары доцент Б.Бе. 
кетов басқараы.

1990-жылы Нөкис педагогикалық институтының ашылыўына байланыс' 
лы кафедра усы институттын, қурамына өтти,

Бердақ атындагы Қарақалпақ мэмлекетлик университетиндеги қазақ фи- 
лологиясынын үшинши дэўири 1994 жылдан басланды. Усы жылы фило' 
логия факультетинде қазақ тили ҳэм эдебияты бөлими ашылып, жумыі 
ислей баслады. Қазақ тили ҳэм эдебияты бөлиминин, контингенти толық’ 
қаннан кейин 1996-жылы қазақ филологиясы кафедрасы қайтадаи ашылды 
Оған доцент Б.Бекетов басшылық етти. Ҳэзирги күнде кафедрада үш илим 
қандидаты (Б.Бекетов, Қ.Аралбаев, М.Әбилов) ҳэм үш ассистент оқытыў' 
шы ислейди.

Кафедра, тийкарынан, орта мектеплерге қазақ тили ҳэм эдебияты қәнИ' 
гелиги бойынша жокары мағлыўматлы маманлар таярлайды. Усы уакыткі 
шекем казак филологиясыи питкерип шыққан студентлер республика.мызлі 
хәм сырт еллерде өз қэнигелиги бойынила мектеплерде мийнет етип атыр 
са, ал бирқаншасы түрли тараўларда, баспа созде, газета-журнал редакии 
яларында мийнет ислеп атыр. Олардын. арасынан илим каидидатлары 
жазыўшы-шайырлар, атақлы педагоглар, журналистлер жетилисип шықты

Ҳэзирги күнде кафедра Низами атындағы Ташкент мэмлекетлик педа- 
гогикадық университети, Эль Фараби атындағы Қазақ миллий универси- 
тети, М.Эўезов атындағы эдебият ҳэм өнер институты, А.Байтурсынои 
атындағы Тил би.пими институты, Абылай хан атындағы Жэҳэн тиллери 
институты менен тығыз байланыста жумыс алып бармақта. Кафедра ағзаі 
лары менен бирликте сол жоқары оқыў орынларынын, илимпазлары студен- 
тлерге  л е к ц и я  о қ ы й ды  ҳэм илим тар аў ы н д а ғы  ж а ң а л ы к л а р  менен 
оргақласады. Мэселен, эль Фарабий атындағы Қазақ мил.іий университе^ 
тинии. профессорлары З.Қабдолов, Т.Какишев, Р.Бердибаев, З.Сейтжанои,
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М І()м;іііов, Э.Жүнисбеков, Б.Қалиеплир ка(|)сд|кііа кслип, илнм ҳлм Гіи 
іиім’кмілириу тараўында бирге ислести ҳэм студентлеріе лекциилар оқылы 
ІҺ  1Г(сги менен кафедра илимпазлары да сол жоқары оқыў орыиларі.тіі 
Пирі.ііі, тәжирийбе алмасты.

Ҳ.)() жылы откизилип туратуғын республикалық пэн олимииадя-лпрыи 
нм ка||)слра студентлери алдынғы орынларды іыып келмекте.

Соидай-пк кафедра „Қарақалпақстан қазақларынын тили ҳэм эдсОияты,
....... . гуўысқан халықлар тили ҳэм эдебияты менеи бай лан ы сы “ дсген
Іі|і(і0лсмада жумыс ислейди ҳэм бул бойынша бирқанша жетискенликлергс 
І1С сристи Кафедра оқытыўшыларынын, илимий мийнетлери Қазақстан ҳэм 
Кириқалпақстан баспа сөз бетлеринде жарық көрип киятыр.

Ка(|)сдра баслығы доцент Б.Бекетов „Қарақалпақстандағы түркий тилле- 
римин 0 3  ара тэсири “ мәселелерине арналған мэмлекетлик қаржыдағы 
иикмий жумысты орынлаўға қатнасып киятыр. Сол бойынша бирнеше или- 
МІІІІ мақалалар ҳэм китапша жэриялады. Сондай-ақ  кафедрадағы илим 
ишдидатлары Қ.Аралбаев „Қарақалпақстанда жасаўшы қазақ ақын - жы- 
рпУшрыныц ш ы ғарм аш ы лы ғы “ , М.Әбилов „Қ арақалпақстанда жасаўшы 
ІІІІ.ІК акын-жыраўлары поэзиясындағы диний-ағартыўшылық ағым“ деген 
| . 'М 11да  илимий жумыслар ислеп, көплеген мақалалар ҳэм китапшаларын 
ни.иардм, Кафедра оқытыўшылары Д.Қаналиев, Г.Адилова, Ж.Асановалар 
ІІІІ (ипсрине бекитилген темалары үстинде өнимли мийнет етип, мақалала- 
|||.1  мсисн Қазақстан ҳэм Қарақалпақстан баспасөз бетлеринде көринип 
(г 'імскте.

Гуркмен филологиясы кафедрасы. Қарақалпақстан республикасында 100 
мі.іиіа шамалас түркменлердин, жасайтуғынлығы есапқа алына отырып, уни- 
(11 ||(‘И геттин, филология факультетинин қурамында 1992-жылы түркмен 
іи ііі ҳэм эдебияты белими ашылды. Оған ең биринши оқытыўшы сыпа- 
и.шла филология илимлеринин, кандидаты Аннамст Шыхыев, белгили 
||м11| |.клорист - оқытыўшы А,плаберген Қадыровлар шақырылды.

1.ул болим ашылған күннен баслап-ақ Туркменстаннын, жоқары оқыў
........ .. ҳэм Мақтымқулы атындағы Тил ҳэм эдебият инст^туты менен
(иіііланыста болды.Бул болимғе 1992-1993-оқыў жылында 25 студент қабыл 
МІІІІДН. Соннан кейин ҳэр жылы 15-20 студент қабыл етилип барылды.

1994-оқыў жылында бул бвлимге оқытыўшы сыпатында филология 
кпимлеринин кандидаты Курбан Базаров ҳэм оқытыўшы .Лразов Абажаи 
,1111.111лы, 1994-жылы филология факультетиниң қурамында түркмен фило- 
11111 имсы кафедрасы ашылды. Оған басшы болып доцент Аннамет Шыхыев
Г И  I I I  И . ! 1С Н Д И .

1‘)94-жылы кафедраға Түркменстаннан белгили алым, профессор Мерет 
Лкм.імедов жумысқа алынды. Ал 1995-97-жыллары Сарыков Араздурды, 
'\іиі.ірои Дурдымаммст, Ханматов Максетмырат, Авезклычева Саят, Хожа- 
(ШГІІІІ Клара кафедраға оқытыўшы сыпатында жумысқа қабылланды.

{ ' іудснтлерге теренирек билим бериў ушын Ашхабадтан белгили қэниғе 
имымиар шакырылып турылады. Азади атындағы Түркмеи мэмлекетлик 
(іуііі.и гиллери институтынан филология илимлери докторы, профессор 
Ііи .ітслди  Тэчмырадов. Мақтымқулы атындағы Түркмен Мэмлекетлик уни- 
( іг | .с іпсттіиң  профессоры Қақажан Атаев, Түркменстан ИА Мақтымқулы 
міі.ііілаіы Тнл ҳам эдсбият институтынан филология илимлеринин докто-
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іи .і ,пгліиті іүркмсм іііайыры Ахмет Маммедовлар студеитлерге арнаулі>і 
курііііі|іліиі лгкцмплар оқыды.

жылы Ьсрдақ атында-ғы Қарақалпақ мзмлекетлик университети 
іүіжмси <|інлологиіісы кафедрасы менен Мақтымқулы атындағы Туркмеи 
млм/ісксгліік уиинерситети шэртнама дүзген еди. Сонда бизин бөлимими)- 
диіі тлабалары н  оқыў қолланбалар менен тэмийинлеуге жэрдем бериу. кад- 
рларды  асм и ран тлард ы  таярлауға  ж ақ ы н н ан  жэрдем бериу хэм т.6, 
корсстилгеи еди. Бул шэртнама избе-из орынланбақта.

Ҳэзирги кұнде кафедрада сегиз оқытыушы мийнет етпекте. Олардан екеуи 
г1)илология илимлериниң кандидаты. А.Шыхыев 1999-жылдың ақырына дей- 
ии кафедраға басшылық етип келди. Ҳэзирги дәўирде кафедра баслығы бо- 
лыіі А.Сарыков ислейди. Д.Ашыров, А Аразов, С.Авезк,тычева, А.Сарыковлар 
капдидатлық диссертация ұстинде ислемекте. Доцент А.Шыхыептың 1996- 
жылы „Туркменские говоры Бухарской области", 1997-жылы доцент Г Ьа- 
заровтың „Народное поэтическое творчество туркмен Каракалпакистаиа"' 
дегсіі атамада монографиясы „Билим" баспасынан шықты.

К аф ед рам ы з 1997-жылы ө з и н и ң  ең  б и р и н ш и  п и т к ер и у ш и л ер и н е  
„Тұркмеи тили ҳэм эдебияты" қэнигелиги бойыиша жумысқа жоллама 
берди. Барлығы болып усы уақытқа дейин тұркмен белимин 100 ге шама- 
лас талаба питкерип, турмысқа жоллама алды.

ЮРИДИКА-ТАРИЙХ ФАКУЛЬТЕТИ

Факультетте тийкарынан еки қэнигелик - юрист ҳэм тарийхшы қэни- 
гелер таярлакады. Тарийх қэнигелигй университетке тийкар салған педаго- 
гикалық институт пенен бир уақытта ашылған. Факультет Қарақалпакстанды 
илимий-педагогикалық кадрлар менен беккемлеўде, оны ҳуқы-қтаныў, та- 
рийх, жэмийеттаныў қэнигелери менен тэмийиилеуде ұлкен хызмет атқа- 
рып келмекте.

1993-жылы юридика факультети ашылды, ал 1996-жылдан баслап юри- 
дика ҲЭМ тарийх факультетлери бирлестирилип юридика-тарийх факульте- 
ти болып қайга дұзилди Ҳэзирги ўақытта факультетте 5 кафедра болып, 
олардан 3 кафедра ҳуқықтаныў қэнигелиги бойынша, 2 кафедра тарийх 
қэнигелиги бойыкша бакалавр ҳэм магистрлар таярлайды. Вул кафедралар- 
да 4 илим докторы. 20 дан аслам илим кандидаты, жлми .‘іО ден аслам 
профсссор-окытыушылар мийнет етеди.

Республикамыздағы илим-изертлеу институтлары хэм халық билимлен- 
дириў тараўына жоқары билимли тарийхшыларды таярлауда Өзбекстан 
И лимлер Академиясының академиги С. Камалов, профессорлар тарийх 
илимлериниң докторы К.Мухаммедбердиев, Е .Бижанов, Б.Ш амамбетов. 
В.Н.Ягодин. Қ.С.Сарыбаев. М.Тилеўмуратов, доцентлер Қ.Молдахметов, 
А лп ы сбай  Т ореев ,  А .Т өреев ,  Қ .Ә м етов ,  Ж .А рзы х ан ов ,  А .У тем и со в ,  
Қ .Қ али м бетов ,  Х .Есбергенов, О .Қ ы ды рбаева ,  Б .Ержановалар жемисли 
мийнет етти.

1976-2001-жыллар аралығында факультетте профессор Қ .Сарыбаев , 
Б.Шамамбетов, М.Торебеков, Е.Умаров, М .Ш .Қыдырниязов, Б.Матмура- 
товлар декан лаўазымында ислеп келди. 2001-жылдан баслап доцент Ж.Ҳа- 
кимниязов факультет деканы лауазымында ислеп атыр.
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Қар;іқалмақстаи Республикасында ҳуқықтаныў ҳэм юрист қдиигсяерии 
(іиірпауга 70-жыллардын, басына келип айрықша талап қүшейди, Қарақнл 
Іі(ік млмлекетлик университетинин, ашылыўы менен 1977-1978-оқыў жі.і 
іыи/іа тарийх-география факультети қурамында ҳуқықтаныў болими апіы 
иыіі. оган 50 студснт қабыл етилди. Жанадан ашылған бул қэнигеликке 
иірилика илимлеринин кандидаты А.Ж.Дэулетов, Н.А.Абдуллаев, У.Нур- 
иіітоіі, Ш.А.Халиков. М.Хакимов, сондай-ақ жас қэнигелерден И.Нурат- 
І1ИИОІ 1. Қ.Умарова, С.Мадреимова, Р.Айтмуратова, Е.Қутыбаева, Ж.Ниязо- 
иіі, I. Матмуратов, Г.ІОлдаіиева, Х.Қабуловлар устазлық етти.

Ҳзифги уақытта 437 студент ҳуқықтаныў қэнигелиги бойынша тәлим 
«ііііді.і. Факультетте 1999-2000 оқыў жылынан баслап магистратура ашы-
ііі.иі, ҳэзир 34 магистрант талим алмақта. Магистрантларды таярлаўда 
пкіскстан Миллий Унинерситетинин ҳуқық таныў факультети, Ташкент 
М.ІМЛСКСТЛИК Юридика институты менен тығыз байланыс орнатылды. Ай- 
м|ч,ім канигелеримиз Москва, Киев қалаларында илимий-стажировкада
Оііііі.ііі ҲЭМ аспирантураны тамамлап, юридика илими кандидаты илимий 
ііііргжесин алды. 1982-2000-жыллар аралығында 1000 нан аслам юрист 
клиигелер питкерип, олар республикамызда ҳуқық қорғаў ўйымларында 
нмімет етип атыр.

\.)іирги уақытта хуқық таныў қәнигелиги бойынша 3 кафедра болып, 
іііііі|іда 25 профессор-оқытыўшылар илимий-педагогикалық жумыс алып 
Пнрплы, Олар арасында еки юридика илимлеринин докторы С.Д.Ниетулла- 
I и, I Д.Қутыбаепа хэм бир неше доцентлер бар.

Оібекстан Республикасының ғэрезсизлиги дэуиринде ҳуқық таныў қэни- 
(сииги бойынша жас илим кандидатларының қатары бир қанша артты. 
Пііирлан Т.Қэллибеков, Б.Ноғаев, Г.Елдашева юридика илимлериниң кан- 
/иитгы или.мий дэрежесин алды.

<1>іікультет юридика қәнигелиги бойынша Ташкент мэмлекетлик уни- 
іи рі и гети нин юридика факультети менен тығыз илимий-педогогикалық 
ПиІІнаііысқа ийе. Академик А.А.Ағзамхожаев, профессорлар Я.Е.Песин, А.Т- 

Іүііягаііон, М.Х.Рустамбаев, ІО.М.Каракетов, А.Х.Саидов, Э.Норбутаев 
ціриямка илимлерииин кандидатлары О.Э.Эрназаров, Ш.Х.Файзиев, Б.Ах- 
ініроп ҲЭМ тағы басқалар қэнигеликке байланыслы тийкарғы пэнлер бойын- 
іиіі ііскциялар оқыды.

«Іі.ікультет Республикамыздың ҳуқық қ,орғаў уйымлары менен тығыз 
ПиИланыста болып, олар менен илимий-әмелий семинарлар өткерип кел- 
мркіс Олардан кафедралардың турақлы ағзалары ретинде юридика-илим- 
ік^риііин докторы , Қ Р  мэм лекетлик  салы қ и нсп екци яс ы  баслы ғы и ы ң  
Пііриіііііи орынбасары С.Д.Ииетуллаев, Қарақалпақстан Республикасы Про- 
*.уроры, юридика илимлериниң кандидаты Х.Халимов, Қ Р  Эдиллик Ми- 
тігтрлиги ни ң  жуўаплы хызметкери Х.А.Қабулов, Қ РИ И М  ЭКО баслығы 
іиіікоііник У.Гайнутдинов, Судмедэкспертиза Бас шыпакери Ж.Абдира- 
Мііііоиларды атап керсетсек болады.

Қуқық таныў кэнигелиги бойынша профессор-оқытыўшылар тэрепинен 
Пүііінги күнге шекем 20 дан аслам илимий монографиялар, сабақпықлар 
цнм методикалық қолланбалар жэрияланды.

Олардан юридика илимлериниң докторы С.Д.Ниетуллаевтың “Вопро-
• ы рііііиітия законодательства Республики Қаракалпакстана", (Нукус, Ка- 
іміі...іііііакстан“ , 1992). "Қарақалпақстан Республикасының конституциялық
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цуқі.іқы" (II , "Ьилим" 1996), Е.Д.Кутыбаеианың "Қ;ірак;ілпакстан РесііуЬ 
ликіісы т.ің  мзмлекетлик басқарыу уйымлары", (Нокис, 1993),, "Оргаиіі 
исііолнительной оласти Республики Каракалпакстан“ (Нукус, 1999), Қ Умн. 
роііаііың "Нолитическая культура нарояов Узбекистана и Каракалпакстаніі 
исгорический опыт формирования“ , (Нукус,“ Билим“ , 1995), Г.Юлдашеііц. 
ның “ Республика Узбекистан субъект межлународного права“ (Нукус, 
1995), Ғі.Матмуратовтын „Жынаят нызамы" (Нокис, 2001 ж.) ҳзм тағы басқЦ 
мийнетлерди атап көрсетиуимизге болады.

Университеттин тарийх қэнигелиги республикамызда тариііхшы кзни- 
гелер танрлаушы орай сыпатында тарийх илиминиң рауажланыуына сал- 
мақ^пы ұлес қосып келмекте. Тарийх ҳэм археология кафедрасы 1936-жыльі 
Қарақалпақ мэ.млекетлик муғаллимлер институты қурамында иіолкемлести" 
рилди. 1989-жылдан баслап Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстаи тарийхы кафед- 
расы дұзилди. 1976-2000-жыллар аралығы нда ун иверситетти ң  тарийх 
болимин 1500 ден аслам жоқары маглыуматлы қәнигелер питкерип шықты,

Тарийхшы қэнигелер ушын ҳәр жыл сайын профессор-оқытыўшылар
Н.Бижанов, М.Торебеков ҳэм М.Ш .Қдырниязов басшылығында археологи-і 
ялық илимий-экспедициялар шөлкемлестириу дэстұрге айналды. Хожели 
қаласының қасында жайласқан Миздакхаіі археологиялык естелигинле 
жүргизилип атырған изертлеулер нэтийжесинде архитектуралык хэм мэде-і 
ний естеликлер ашылды. Ҳэзирги ўақытта бундай тарийхый изертлеу Қоны-и 
рат ҲЭМ Тахтакөпир районларында дауам етип атыр.

Өткен 25 жыллық дэуир ишинде факультеттик профессор-оқытыушы-І 
лар жәмәәти Москва, Санкт-Петербург, Баку, Ташкент, Самарқанл уни-і 
верситетлери менен илимий байланыслар орнатты ҳэм өз-ара бирликте 
илимий-эмелий конференииялар шелкемлестирди. Жоқарыда аты агалған 
тарийхый орынлар музейлерине саяхат шолкемлестирилди. 1991-жылдан 
баслііп факультетте археологиялық хэм этнографиялық музей ислеп тур.

Өзбекстан ғэрезсизлигиниң қысқа дэуири ишинде университеттин та- 
рийх қэнигелигинде жас қэнигелерди таярлауда жаңа табыслар қолға кир- 
г и зи л д и .  Ә сиресе  бул т ар ауд а  Ө зб е к с т а н  И л и м л е р  А к а д е м и я с ы  
Қарақалпақстан болиминиң Тарийх, археология ҳэм этнография институ- 
тында 1994-жылдан баслап жумыс баслаған Ўатан тарийхы қэнигелиги 
бойынша қэнигелестирилген Кеңесте 10 нан аслам аспирант ҳэм изертлеу-1 
шилердин. кандидатлық диссертациясын қорғауы сөзимиздин айқын мыса- 
лы болады.

Ҳэзирги ўақытта тарийх қэнигелиги бойынша 225 бакалавр студснтлер 
тэлим алады. Студентлеримиз ушын Тарийх ҳэ.м археология, Өзбекстан ҳэм 
Қарақалпақстан тарийхы кафедрасының профессор-оқытыўшылары тэрепи- 
нен тийкарғы пэнлер бойынша лекция текстлери, оқыў бағдарламалары ҳәм 
методикалық қолланбалар таярланды.

Факультет профессор-оқы тыўш ы лары  өзлери ни ң  педагогикалық ис 
тэжирийбелерин жетилистириўде Өзбекстан Миллий университетиниң та- 
рийх факультети менен тығыз бирге ислеседи.

Тарийх хам археология кафедрасы. Кафедра Қарақалпақстандагы жоқа- 
ры оқыў орынларының ашылыуы менен тиккелей байланыслы болып, 1936- | 
жылы Қ а р а қ а л п а к  м эм л ек етл и к  м уғаллим лер  институты  қурамы нда  
шолкемлестирилли, '

36



К.1||>гдра ҳэзиргн ўақытта уиииерситетте тарийхіііі.і қлмигслср шнимиУ 
III),I іиіікаргы кафедра болып табылады. 1936-1976 = жыллары тариИх кпфга 
(4НІМИ 1 Ьекимбетов, Я.Досумов, Х.Минубаев, Г.Непесоп. О.Қыдырбнпш, 
К* Іірыбасіілар басқарды. 1976-жылы Қарақалпақ мэмлекетлик униигрсии- 
И) нү  ипиениен сон тарийх кафедрасына А.Тереев, Қ.Мухаммедбсрдиімі, 
М 1 и'к-ўмуратов, М.Торебековлар басшылық етти. Ал 1998-жылдан бислни 
1|1(1И11х нлимлеринин, докторы профессор Е.Бижанов басқарады. Ҳэ.чирги 
^нкына кафедрада тарийх илимлеринин, докторлары профессор Е.Б.Ьижа. 
МІЖ, II П.,Ягодин, доиентлер Қ.Молдахметов, М .Ш .Қдырниязов, М.Торе 
Пммш. Р.Уразбаева, Ж.Лйтмуратоп, А.Авизова, ассистент оқытыўтылардан
I Һ.річчіа, Г.Караманова, Қ .Ҳэкимниязов, С.Уталиевлер илимий-педаго- 
МІІНІІІ.ІК жумыс алып бармақта.

Каііісдра профессор-оқытыўшылары тәрепинен төмендегише илимий
♦ умі.кміар ҳзм педагогикалық қолланбалар жэрияланды. Олардан профессор 
( (.и/каиои “Древняя  средневековая культура юго-восточного Устюрта" 
(ІІуі..уі' 1‘)78) '‘Историография первобытной археологии Приаралья" (Ну- 
И '  1')‘'8), доиент М .Ш .Қдырниязов  “Археология Приаралья поздне-же- 
м ғ и п .т  иек" (Н укус  1986), “Алтын Орда дэўириндеги  Т үслик  Арал 
МЯМПІИЯ1Ы" (Нукус, 1993) “ М атериальная культура в ҮІИ-ХІҮ веках“ 
(ІІукуі' 1989), доцент А.Тореев, “ XIX әсирдин, ақыры XX зсир басында 
(• .ц.иқмлпақ үлкесинде дийханлар ҳэрекети“ (Н өкис, 1991), профессор 
М I шк-ўмуратов “ Истоки культурной связи каракалпаков с соседн-ими на- 
І.ИІІ.ІМИ” (Н укус. 1986), “ Қ ар ақалп ақстан  поэзиясы  тарийхы й дер ек "  
(ІІИКІК', 1994), яоцент М.Төребеков “Оборонительные сооружения древних 
Міисігиий и городов Согда (Ү11-У1 вв до н.э. ҮП в. н.э.)“ (Некис, 1990), 
'Ку()м,1 Арал бойы халықлары тарийхынан І-П-1П бөлим (Ү-ХҮ1 эсир- 

111,4 .)'' (Нокис, 1997,1998,1999), Р.Уразбаева “ Из истории высшего и сред- 
НРИІ образования в Қ аракалп акстане"  (Нукус, 1994), Қ .Молдахметов, 
( ' У|>іибаеі!а “Халық аралық қатнасықлар тарийхы (1871-1939)“ (Нокис, 
|')').1), Ж.Айтмуратов “ Развитие культуры Каракалпакстана в 70-90 годы 
ЧХ |1ска“ (Нукус, 1997), “ Ғэрезсизлик дэўиринде Қаракалпақстан мэдени- 
ни.шыи раўажланыўы" (Нокис, 1999) атамасында илимий мийнетлер бас-
ми/ти іиығарылды. ^

Огкен 25 жыл ишинде кафедра профессор-оқытыушылары Москва,
( иіікі Пстербург, Киев, Новосибирск ҳәм Орайлық Азия республикалары 
уииіісрситетлери хәм Өзбекстан Илимлер Академиясынын, Қарақалпақстаи 
т .иимииин Тарийх, археология ҳам этнография институты менен илимий
ПиІІіітіыслар орнатқан.

Ка([)едра доценти М.Торебеков басшылығында Эмиўдэрьянын, төм«нги
4 ,иіик.рыидағы эййемги ҳэм орта эсир қалалары ҳэм елатлары, Қоңырат 
іиміоиыиын сиясий-административлик дүзилиси ҳэм тариихы деген гема- 
:|,ір;іа бкшжетлик қаржы хэм хожалық шэртнамасы тийкарында илимии
♦ умысліір алып барылып атыр. Изертлеўлердиқ нэтийжесинде Хожели қала- 
ім и і .т  2500 жыллық ҳэм Қоңырат қаласының 1300 жыллық тариихқа иие
ц^гилигн анықланды.

Кафсдра ағзалары халық аралық ҳэм республикалық көлсмде өткерилген
міиімии-теориялық конференция ҳэм симпозиумларға қатнасып практика- 
...... ахмийетке ийе болған баянатлары менен көзге түсти.
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Кік1)слр;і жэмәзти бүгинги күни республикимызда кадрлар таярлаудыі 
мил^гий біігларламасын иске асырыуда келешекке зор исеним менен кэлеі 
таслайтугын XXI эсир тарийхын дөретиуши келешек эуладларды таярла^і 
үлес қосыіі атыр.

Өзбекстан хәм Қарақалпакстан тарийхы кафедрасы. 1989-жылы Юри 
лика-тарийх факультетиниң тарийх бөлиминде Тарийх ҳэм археологи 
кафедрасы тийкарында Өзбекстан ҳэм Қарақаяпақстан тарийхы кафедрасі 
шолкемлестирилди. 1989-1999-жыллар аралығында Өзбекстан хэм Қарақ? 
пақстан тарийхы кафедрасын профессор Қ.Сарыбаев. доцент А.Өтемисоі| 
тарийх илимлеринин. кандидаты Қ . Палўаниязов, тарийх илимлернни 
кандидаты Қ.Таңирбергеновалар басқарды. 1999-2000-оқыу жылынан басі 
лап, Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасына лоцент М.Сейі 
тимбетов басшылык етип атыр. Бұгинги куни кафедрала тариих илимлсі 
р и н и н  докторы , академик С .К ам ал о в .п ро ф ессор  Қ Сарыбаев. доцен 
А .Утемисов, Қ .Қэлимбетов, тарийх илимлеринин  кандидаты Қ.Тани 
бергенова, тарийх илимлериниң кандидаты Ж.Ҳэкимниязов, тарийх илим 
лериник кандидаты А.Кудияров, ассистент-оқытыушылар Ж.Бердимуратои 
Г.Қутлымуратова, С.Саймановлар жумыс алып бармақта. 1999-жылы ка 
федра ағзаларынан Ж.Ҳакимниязов, А.Қудияров кандидатлық диссертаци 
яларын жақлап тарийх илимлеринин кандидатлары болды. Кафедрада 3 ас 
пирант 5 магистрант бар.

Кафедра ағзалары илимий жумысларды орынлауға белсене қатнаспақтіі 
Профессор Қ.Сарыбаев “ История орошения Каракалпакстана” (Нокиі 
1995), доцент М. Сейтимбетов “ Қарақалпақстанда темир жол қурылысы 
ның тарийхы" (Нөкис 1999), Ж.Ҳакимниязов “ Городище Давкескен Ва 
зир“ (Нөкис 1998) атамада илимий мийнетлерин баспада жэриялэды.

Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасы ӨзР.И.А. Тарийі 
институты, Өзбекстан Миллий университетиниң тарийх факультети. Са 
марқанд археология институты ҳэм ӨзРИА Қ Қ Б  Тарийх, археология хэм 
этнография институты менен илимий байланысларға ийе.

Кафедрада “ Қарақалпақстанның социаллык-экономикалык хэм жэмий- 
етлик-сиясий раўажланыўы" (XIX эсирдин ақыры - XX эснрдиң басы) леген 
темада илимий-изертлеу жумыслары алып барылмақта.

Кафедра доцент М. Сейтимбетов басшылығында Өзбекстан темир жол- 
лары акционерлик жэмийетине қараслы Арал бойы бөлими менен бирликте 
“ Қарақалпақстанда темир жол қурылысының тарийхы" (1946-1999) деген 
темада 300000 сумлық хожалық шэртнамасы бойынша илимий жумыслар 
алып барылмақта.

Кафедраның профессор-оқытыушылары илимий-изертлеу жумыслары 
менен бирге оқыу, оқыу-методикалы қ, руухыйлық ҳэм ағартыўшылық 
ж умысларын алып бармақта. Д оцент М. Сейтимбетов ҳәм окытыўшы 
А.Қудияров "Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстан тарийхы" (Нокис, 2000 жыл 
доиент Қ.Ганирбергенова “Өзбекстан тарийхьГ' (Некис, 2000) методика- 
лық қолланбаларын баспадан шығарды.

Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасы жэмээти кен жэмий 
етшиликтин ҳэм студент жаслардың санасына миллий ғэрезсизлик идеоло- 
гиясын синдириўде, саналы ойлайтуғын, еркин пикирлейтуғын кэмил 
инсанды ҲЭМ жетик қэнигелерди таярлаў ислеринде де салмақлы үлеслерин 
қоспақта.
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Иухаралык хәм хожалык хукыкы кафсдрасы. Ю ридика Тіірийх і1>іікуііһ
ii іииии гийкарғы кафедраларынын бири болып, ол 2000 жіиллі.т  миИ 
іИммііа ^укык таныў кафедрасынын, кайта шөлкемлестирилиўи илиИжс 
ИІМІІІ' І1МІЫЛДЫ. Кафедрада юридика илимлеринин кандидатлары Ж ІІіиіні 
И . І ,  Ь И огаев ,  Т. Қ э л л и б е к о в л а р ,  а ғ а -о қ ы т ы у ш ы л а р  Р .Л й т м у р п ю и и ,  
(\1 І.іИ^іИіазаров, С.Жақсымов хәм ассистент-оқытыўшы Б.ШахаііоііЛіір мли 
МИІІ псяагогикалық хызмет корсетип келмекте. Кафедраға юридмкіі илим 
|»|(ИИИ11, кандидаты Ж.Ииязова басшылық етеди.

Кл||>елрада студентлерге ю риспруденция қэнигелигиндеги тийкарі 
Ийігіср Гхипін пу.харіілық ҳуқық, пухаралық процесс, мийнет ҳуқықы, сон 
чиМ Ііқ жология ҳуқықы, хожалық ҳуқықы, хожалық процесси, мусылмаіі 
.і/».,ыкі.і ҲЭМ тағы басқа пэилер отиледи. 1999-2000-оқыў жылында кафсд- 
НИИІ.И1 баіасында “Жеке ҳуқық“ қэнигелиги бойынша магистратура ашы- 
(Ыіі, оіаи 12 магистрант қабыл етилген болса, ал 2000-2001 оқыу жылыида 
• '  м.иистрант қабыл етилди.

ІІухар:ілық ҳэм хожалық ҳуқықы кафедрасында илимий-педагогикалық 
иііі|иііірлы таярлау бойыншы көплеген жумыслар исленип атыр. Сондай-ақ 
міфрлра агзалары Т .М.Төребеков ҳэм Р.Ж.Маткурбановлар Ташкент мэмле-
І.ІІІИІК ииститутында пухаралық ҳуқық қэнигелиги бойынша аспирантура-
iii мчим алып атыр. Кафедранын, ағзасы Б.Ноғаев !999-жылғы “ Устаз“ 

)|имиіі.і бойынша женимпаз болды.
К.иіісдра Таш кент мэмлекетлик юридика институтынын “ Пухаралық 

м 'кықы“ (кііфедра баслығы, юридика илимлериниң докторы профессор
ІІ |і Іикиров), “ Пухаралық процесси" (кафедра баслығы, юридика илимле- 
,іііміііі докторы  п р о ф ессор  Ш .Ш ор ахм ед о в) ,  “ М ийнет ҳэм хож алы қ 
.ум.ікі.Г‘ (кафедра баслығы юридика илимлеринин докторы профессор Б.И- 
ІІ(і|ііін)іі) ҲОМ “Аўыл хожалығы ҳэм экология ҳуқықы" (кафедра баслығы 

(иріиіііка илимлериниң докторы М.Усманов) кафедралары ҳәм Өзбекстан 
И'Мім!і(.'р Академиясының И.Муминов атындағы философия хэм .ҳукық ин- 
. Пііүп.і менен илимий байланысларға мйе хэм олар кафедраның илимий- 
Мііі.іимикалық потеициалын беккемлеўғе жақыннан жэрдем берип атыр.

Пухііріілық ҲЭМ хожалық ҳуқықы кафедрасы факультеттин басқа кафед- 
|)іііііірі.і црофессор-окытыушылары менен биргеликте “ Қарақалпақстанда 
« м п о і и я и ы  қорғаўшы нызамларды жетилистириу маш қалалары “ , “ КР 
Аіічіқурылыс бирлеспеси  карх нал ар ы ны ң  жумысын жеделлестриу ҳэм 
ПИ.ІМ.1Й тартипке салыу машқалалары“ , “Тахтакөпир районының феодал- 
ІЫК Қіілііларының ҲЭКИМШИЛИК сиясий дұзилиси ҲЭМ тарийхы“ , “ Қанлыкөл 
ИИІІІМ1ЫИЫҢ тарийхы хэм административлик дұзилиси“ темалары бойынша 
М И И м и й  изертлеу жумысларын алып бармақта.

к.іфсдра бойынша юридика и л и м л ер и н т ,  кандидаты Т.Қаллибековтын, 
Чіийхііи фермер хожалықларын раўажландырыўдын ҳуқықый тийкарлары 
ІІІпкііс 1999 жыл), юридика илимлериниң кандидаты Б.Ноғаевтың “Ди- 
мніі іиолкемлердин пухаралық ҳуқықый статусы“ (1998) атамасындағы 
міиммри(1іия ҲӘМ оқыу методикалық қолланбалары баспадан шықты.

... ..... .. хукыкы, проиеси хәм криминалистика кафедрасы. Юридика-
( „ІМІІ ІХ факультетиндеги жас кафедралардың бири болып. ол 1993-жылы 
,укык |;|ныў кафедрасының базасында шелкемлестирилди. 1993-І99К жыл- 
,імі> .и.ачыгыида кафедраға юридика илимлериниң кандидаты Ж.Ииязова 
( ІИГІІ1І . ІЛЫК етти. Ал 1998 жылдан баслап оған ю.илимлеринин кандидаты
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К)и|>сдр.1 ЖЛМ.1ЭТИ бүгинги күни республикимыздп кадрлар тііярлауды 
миліт(1 Л т Ліірламасын иске асырыўда келешекке зор исеним менен кэле 
іисліііітугі.ін XXI эсир тарийхын доретиўши келешек эўладларяы таярлаў! 
үлсс қосым атыр.

Оібекстан хәм Қарақалпакстан тарнйхы кафедрасы. 1989-жылы Юри 
лика-тарийх ф акультетиниң тарийх бөлиминде Тарийх ҳэм археологи 
кафсдрасы тийкарында Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстан тарийхы кафедрас 
шолксмлестирилди. 1989-1999-жыллар аралығында Өзбекстан ҳэм Қарақа; 
пақстан тарийхы кафедрасын профессор Қ.Сарыбаев. доцент А.Өтемисоі 
тарийх илимлеринин, кандидаты Қ .П алўаниязов ,  тарийх илимлерини 
кандидаты Қ.Танирбергеновалар басқарды. 1999-2000-оқыў жылынан бас 
лап, Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасына доцент М.Сей 
тимбетов басшылык етип атыр. Бүгинги куни кафедрада тариих илимл 
р и ііиң  докторы , академ ик  С .К ам ал о в ,п р о ф ессо р  Қ Сарыбаев. доцен 
Л.Утемисов, Қ .Қэлимбетов , тарийх и лимлериниң  кандидаты Қ.Танир 
бергенова, тарийх илимлериниң кандидаты Ж.Ҳэкимниязов, тарийх илим- 
леринин кандидаты А.Кудияров, ассистент-оқытыўшылар Ж.Бердимуратов 
Г.Қутлымуратова, С.Саймановлар жумыс алып бармақта. 1999-жылы ка 
федра ағзаларынан Ж.Ҳакимниязов, А.Қудияров кандидатлық диссертаци 
яларын жақлап тарийх илимлериниң кандидатлары болды. Кафедрада 3 ас 
пирант 5 магистрант бар.

Кафедра ағзалары илимин жумысларды орынлаўға белсене қатнаспақта 
Профессор Қ.Сарыбаев "История орошения Каракалпакстана" (Ноки 
1995), доцент М. Сейтимбетов “ Қарақалпақстанда темир жол қурылысы 
ИЫҢ тарийхы" (Нөкис 1999), Ж.Ҳакимниязов ‘Т ородищ е Давкескен Ва 
зир“ (Нокис 1998) атамада илимий мийнетлерин баспада жәриялэды.

Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасы ӨзР.И.А. Тарийх 
институты, Өзбекстан Миллий университетиниң тарийх факультети, Са 
марқанд археология институты ҳзм ӨзРИА Қ Қ Б  Тарийх, археология хэм 
этнография институты менен илимий байланысларға ийе

Кафедрада “ Қарақалпақстанның социаллык-экономикалық хәм жэмий 
етлик-сиясий раўаж,таныўы" (XIX эсирдин ақыры - XX эсирдиң басы) деген 
темада илимий-изертлеў жумыслары алып барылмақта.

Кафедра доцент М. Сейтимбетов басшылығында Өзбекстан темир жол 
лары акционерлик жэмийетине қараслы Арал бойы бөлими менен бирликте 
“Қарақалпақстанда темир жол қурылысынын, тарийхы" (1946-1999) деген 
темада 300000 сумлық хожалық шэртнамасы бойынша илимий жумыслар 
алып барылмақта.

Кафедранын профессор-оқытыўшылары илимий-изертлеў жумыслары 
менен бирге оқыў, оқыў-методикалы қ, руўхыйлық ҳэм ағартыўшылық 
ж умысларын алып бармақта. Доцент М. Сейтимбетов  ҳэм оқытыўшы 
Л.Қудияроо "Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы" (Нокис, 2000 жыл) 
доцент Қ.Танирбергенова “ Өзбекстан тарийхы" (Нөкис, 2000) методика 
лық қолланбаларын баспадан шығарды.

Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасы жэмәэти кен жэмий 
етшиликтин ҳэм студент жаслардың санасына миллий ғэрезсизлик идеоло 
гиясын синдириўде, саналы ойлайтуғын, еркин пикирлейтуғын кәмил 
инсанды ҳэм жетик қэнигелерди таярлаў ислеринде де салмақлы үлеслерин 
қоспақта.
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Пухнрилык хәм хожалык, ?укыкы кафсдрасы. Юридика-тарийх (|)икуль 
ІУІітии іийкарғы кафедраларының бири болып, ол 2000-жыллыи ми(1 
ііиыиліі қукык таныў кафеярасынын. қайта шөлкемлестирилиўи нэгиИже 
іиииі' іииылды. Кафедрада юрияика илимлерииин кандидатлары Ж.Ииии) 
ии, 1. И огае» ,  Т. Қ э л л и б е к о в л а р ,  а ғ а -о қ ы т ы ў ш ы л а р  Р .А йтм уратои п , 
М 1.1|1Ыпа:шров, С.Жақсымов хэм ассистент-оқытыўшы Б.Шахановлар или 
ммИ иглагогикалық хызмет корсетип келмекте. Кафедраға юридика или.м- 
>1»|тиии. кандидаты Ж.Ниязова басшылық етеди.

К.|||)слрада студентлерге ю риспруденция қэнигелигиндеги тийкарғы  
Ивігігр болган пуіаралық ҳуқық, пухаралык процесс, мийнет ҳуқықы, сои- 
(Ш(1 ац жология ҳуқықы, хожалық ҳуқықы, хожалық процесси, мусылман 
ЧУИ.ІКЫ ҳ?м тағы басқа пәнлер отилеяи. 1999-2000-оқыў жылында кафед- 
ІІІІІІЫИ баіасында “ Жекс ҳуқық“ қэнигелиги бойынша магистратура ашы- 
•11,111, огаи 12 магистраит қабыл етилген болса, ал 2000-2001 оқыў жылында 
>1 МіИ истрант қабыл етилди.

Пүхаралық ҳэм хожалық ҳуқықы кафедрасында илимий-педагогикалық 
К1«(и||1рлы таярлаў бойыншы көплеген жумыслар исленип атыр. Сондай-ақ 
иіфслра агмлары Т.М.Төребеков ҳэм Р.Ж.Маткурбановлар Ташкент мзмле- 
|,»111ик ииститутында пухаралық ҳуқық қэнигелиги бойынша аспирантура- 
ци І .І ЛИМ  алып атыр. Кафедранын. ағзасы Б.Ноғаев !999-жылғы “Устаа“ 
фіікіп.і бойынша женимпаз болды.

Кіі(])сдра Таш кент мэмлекетлик юридика институтынын “ Пухаралық 
.у|^,|.1Кы“ (кафеяра баслығы, юридика илимлериниң докторы профессор 
И !■ Іакиров), “ Пухаралық процесси" (кафедра баслығы, юридика илимле- 
(Мшии докторы  проф ессор  Ш .Ш орахм едов),  “ М ийнет ҳэм хож алы қ 
иу|',|.|Қ1.Г' (кафедра баслығы юридика илимлеринин, докторы профессор Б.И- 
ИПрнтов) ҳэм “Аўыл хожалығы ҳэм экология ҳуқықы“ (кафедра баслығы 

|и(1| |(п1ка илимлеринин, докторы М.Усманов) кафедралары ҳэм Өзбекстан 
(1'1ИМ!1ср Академиясыныи. И.Муминов атындагы философня ҳэм ҳукық ин- 
.іиіүм.і менсн илимин байланысларга ийе ҳэм олар кафеяранын, илимий- 
||»(1,11о 1 икалық потенииалын беккемлеўге жақыннан жэрдем берип атыр.

Пухаралық ҳэм хожалық ҳуқықы кафеярасы факультеттин басқа кафед- 
||||| | || |)ы профессор-окытыўшылары менен биргеликте “ Қарақалпақстанда 
*мг11)1 имны қорғаўшы нызамларды жетилистириў машқалалары , КР 
Аіроқурылыс бирлеспеси кар хн ал ары н ы қ  жумысын жеделлестриў ҳэм 
.»ум,|Қ|,1й тэртипке салыў машқалалары“ , “Тахтакөпир районынын. феодал- 
'И.Цк Қіілмларыиың ҳэкимшилик сиясий дүзилиси ҳэм тарийхы , Қанлыкөл 
(иіііііііыиың тарийхы хэм административлик дүзилиси“ темалары бойынша 
| | | | | |мий изерглеў жумысларын алып бармақта.

Кифедра бойынша юридика илимлериниң кандидаты Т.Қаллибековтын, 
"(ІііІІхаіі фермер хожалықларын рауажландырыудың ҳуқықый тийкарлары 
(Нокис, 1999 жыл), юрияика илимлериниң кандидаты Б.Ноғаевтың “Ди- 
ІІІІІІ п іолкемлердиң пухаралық ҳуқықый статусы" (1998) атамасындағы 
мпи.ирафия ҳэм оқыў методикалық қолланбалары баспадан ш ы ^ ы .

Жыпант хукыкы, процеси хәм кримииалистика кафедрасы. Юридика- 
|,1|и|Их факүльтетиндеги жас кафедралардын бири ол 1993-жылы
,ук1.1Қ гаиыў кафедрасының базасында шөлкемлестирилди, 1993-!^998 жыл- 
ЖІИ ,і|)іі'іыгыида кафедрага юридика илимлеринин кандидаты Ж.Ииязова 
ЛИИІИ.1ЛЫК етти. Ал 1998 жылдан баслап оған ю.илимлеринин кандидаты
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курамьжла криминалистикІ к .и іт іеп і  нлм ф о ю  лабораториясы ислеп турылты ]
Кт|«лрпда ҳэзирг-и ўақытта 10 профессор-оқытыўшылар юрилика илим

2 ; " Г  Қ.Умарова, і м а т м ^ р а Т в  х Г п и імоп ҳәм бир неше ассистентлер жумыс ислейли.
..... ҲУКықы, процесси ҳэм криминалистика кафедрасында хуқыі
.■тыу қ.иигелиги бойынша негизги панлер есапланатуғын ж ы н а Г х у к ь т  

(улыума ҳәм аирықша бөлимлер), жынаят процесси, сондай-ақ криминали’ 
и и к а ,  криминалогия, прокурорлық бақлаў ҳ.т.б. пэнлер ө'тиледи Кафедра^ 
да илимии-педагогикалық потенциалды беккемлеўге итибар беритмекте^ 
Кафедра ағзалары Б.Матмуратов, Қ.Умарова ҳэм Қ.Сейтназаровлар док-‘ 
г рлық диссертациясы үстинде табыслы ислеп атырған болса ал кафедр'і 
ан алары  Е.Бердиев, Б.Жарекеев, Е.Қалимбетов, С.Утемуратова ҳэм А А б " 
дикаримовлар кандидатлық диссертация жумысларын алып баратыр. Соіь* 
д а й -а қ  каф едра  ағзасы  М .Ө т ен и я зо в ,  И .Т и л еў бергено п л ар  Т аш кент  
мзмлекетлик юридика институтында аспирантурада оқып атыр Кчфедиі 
жанында фотолаборатория шелкемлестирилген і

Кафедра Ташкент мэмлекетлик юридика институтынын бир катав ка 
федралары, Өзбекстан Республикасы ишки ислер Министрлигинин А ^ д е  \ 
м и ясы ,  Ө збекстан  Республикасы  ф и л о с о ф и я  ҳэм ҳуқТқ институтьТ  
сондаи-ақ  Қарақалпақстан Республикасы ишки ислер М инистртигинии 
криминалистикалық экспертиза белими ҳэм Қарақалпақстан Республичісы 
ден саулықты сақлаў Министрлигинин П.Суюноа атындагы респубпик.хГқ 
суд медициналык бюросы менен илимий-педагогикалық ҳэм и л и м ™ -  
леу жумысларын алып бармақта.

( Н е к и ? Т о ш  Б.Матмуратовтын ■‘Шахсқа қарсы жынаяглар>'
(Некис, 2000) ҳэм „Жынаят нызамы" (Нөкис, 2001), Қ.Кабуловтын -‘Су- 
дебная власть Республики Каракалпакстан" (Нукус, 1998), юридика и іим - 
леринин кандидаты Қ. Сейтназаровтың “Жынаят процесси" (Нөкис 2000) 
атлы оқыу-методикалық қолланбалары баспадан шықты. Кафедра ағзасы 
юридика илимлеринин кандидаты ҚР прокуроры Ҳ.Халимов „Ўзбекистон

Хўжалик суди Пленуми қарорлари 
(199^^000) агамасындағы топламды баспадан шығарды.

Мәмлекеүіик ҳукык хәм бясқарыў кафедрасы. Бул кафедра факутьтетте 
жетекши кафелралардын бири есапланып. ол 2000-жы.тдьш м Г а й ь ш д а  
н ы н Т а ' ' - ' '^ ^ ™ ” илимии-кенесинин карары менен ҳуқықтаныў кафедрасы- 
нын қаита швлкемлестирилиўи нэтийжесинде дүзилди. Ҳэзирги ўақытта ка- 
ф едрада 7 п р о ф ессор -о қы ты ў ш ы л ар  болы п, оларды ң  екеўи ю ридика  
илимлеринин докторлары (Е.Кутыбаева, С.Ниетуллаев). Кафедраға юриди- 
ка илимлериниң докторы Е. Кутыбаева басшылық етпекте

Мэмлекетлик ҳуқық ҳэм басқарыў кафедрасында студентлерге ҳүқық 
таныу қэнигелиги бойы нш а тийкаргы  пәнлер болған конституциялы қ 
ҳуқық, ҳэкимшилик ҳуқықы, Өзбекстан мэмлекети ҳэм ҳуқық тарийхы 
Ҳ.т.б. пэнлер отиледи. Кафедрада оқыў-тэрбия ислери менен бир қатарда 
илимии-изертлеу хэм илимий-педагогикалық потенциалды беккеміеу жу- 
мьіслары да жақсы жолға қойылған. Атап көрсететуғын болсақ. 1999-жылы 
Ь.Кутыбаева докторлық диссертация жумысын табыслы жақлап шыкты 
Кафедраныц оқытыўшысы Г.Юлдашева инсан ҳуқықлары ҳэм халық-ара- 
лық ҳуқық тарауында илимий-изертлеў жумысларын тамамлап 2001-жылы
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іітіяиіііилық диссертациясын қоргады. Ад, кафсдра агзалары З.Рсимоііи, 
гМиіиріаеі). К.Бекмуратов хэм С.Тэңирбсргсноилар кандидатлық диссср 
'ИИМН (нійытиа илимий-изертлеў жумысларын алып бармақта.

(чи|н'лра профессор-оқы тыуш ы лары  Ташкент мэмлекетлик юрияика 
Иііыиіуіы жаныидагы юридика қэнигелиги бойынша қэнигелестирилгсн 
І|Н(м II’ іоридика иіиімлериниң докторы С.Ниетуллаев бир неше рет рэсмий 
іНМііііі-ііі сыпатында қатнаскан болса, юридика илимлериниң докторы

і,¥1і.і(і,ісиа Өзбекстан Республикасы Презияенти жанындагы Мәмлеке-|- 
■і(! >..ім Жэмийетлик қурылыс Академиясында шөлкемлестирилген доктор-

> Ч.1М канд ид атл ы қ  ди ссер т ац и я сы н  қоргау бо й ы н ш а  Д .0 0 5 .10.01. 
т іи м - іс с к е н  Кеңесине агза сыпатында қатңасады.

Кіі(|»-дра ҳуқықый демократиялық мэмлекетти беккемлеуге оз ұлесин 
►иі иIүі ыіі іаманагой билимге ийе, жоқары маманлықтағы кэнигелер таяр- 
іиуиі үіликсиз хызмет етеди.

ЭКО ИО М ИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Қіір.іқалііақ Мэмлекетлик Уииверситети ашылганнан соң оның қурамын- 
йй ••‘1ІІІ.І қэнигелиютер ҳэм факультетлер шелкемлестирилди. Дэслеп „Аўыл
............ зкономикасы" атына ийе болған ҳэзирги Экономика факультети-
ііим іүіііыш деканы  аўыл хожалығы и ли м лери ни ң  кандидаты доцент 
( |і. ,ы(іасіі болды! Оннан кейин профессорлар А.Матекеев (1986-89, 1992- 
'И|, Л І.,і{)ажанов (1989-90), С.Н.Шэмшетов (1990-92), А.Отаров (1994-95), 
)МИ*ііі О.і Іазарбаеилар факультетти баскарды. Ал 1999 жылдан берли яо- 
ииіп I ('итмуратов факультст деканы лаўазымында ислеп келмекте.

М*іікультетге хәзиріи уақытта Экоиомика ҳзм экономикалық теория, 
»ИіІІһ(Испар ҲЭМ бухгалтериялық есап, Э коном икалы қ  кибернетика ҳэм 
иИфсрм.иика кафедралары ислеп тур. Буларда Республикамыздағы халык 
«N♦(1 11.11 ының б а р л ы к  тараўларына, банк, финанс шақаплары ҳэм басқа да 
ИііИ'М("ісргс „Э кономика" ,  „Агроэкономика", „Финанслар ҳәм кредит , 

Ммиииклар'', „Экономикадағы информациялық системалар" кэнигеликде- 
(̂И киідарында бакалаврлар, ал „Бухгалгериялық ссап", „Тараулар эконо- 
.-МІикі.Г', „Экономикалық есап санақларды автоматласгырыў системасы" 
(.(Іііііг іиклери багдарында магистрлар таярлаў ислери амелге асырылып 
.*ІІіі|( і|>:ікультеп-е окыў-тэрбия, илим-изертлеў жумыслары жобаластыры- 
іыи, оқі.ііылатугын барлық пэнлерден лекция текстлери ҳэм оқыў бағдар-
иіМ(іііііры таярланылган.

11'111м-изертлеў жу.мысы Республика экономикасының базар қатнасық- 
.,н,,ыі,іі отиў машқалалары менен байланыста ж ұргизилип, профессор  
ИІ Іиііс^бергеновтың басшылығында „Базар қатнасықлары жағдайында хо- 
ф,||||.1| .|ы жүргизиўдин жаңа формалары", доцент О.Назарбаевтың басшы- 
.|і,иі.іііла „Б азар  э к о н о м и к а с ы  ж ағд ай ы н д а  сырт ел и и в е с т и ц и я с ы н  
иііиіііУлин эҳмийети" темалары бойынша изертлеўлер алып барылып, жана
♦ уУмііҚл.ір алынды.

іһ.ікультстте профессор-оқытыўшылар тэрепинен студентлер ушын көп 
іі^И,1,111.1 сабақлықлар, жэрдемши қураллар таярланды. 20 дак аслам моно- 
іиіИ|іііи. 44 окыўлық хэм оқыу-методикалы қ қолланбалар, методикалық 
(,и|і( ■'піглср Ҳ Э М  238 илимий мақалалар баспадан шығарылды. Ьулардың
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мііитлс м|)()і|ісссор 1’ 1’аджапов, доцент Т.Ситмуратон, лоиент У.Акмур^ 
іим. ( ІіііИжаііомларлын авторлыгындағы „Бухгалтерия есабынын, теориіі 

I і .С'  (ІІокін-, ІУЧ2 ж ), э кон о м и к а  и ли м л ер и ни н  докторы професі.і)| 
Л Матскссіпин авторлығыняа „Базар экономикасына кирисиу" (НокиСі 
ІУУ6 ж І-ІІ болим) хэм т.б. сабақлыкларды атап өтиў мұмкин.

Факультетте „Бухгалтериялық ес ап “ қэнигелигин 1976-2000 жыллк| 
аралыгында 2570 тен аслам маман қэнигелер питкерип шықты. А;і „Экоі 
номика" қәнигелиги бойынша усы жыллар ишинде 730 дан аслам студснТ| 
„Финанс ҲӘМ қредит“ қэнигелигин 335 студент, сонгы бсс жылда „Эконо 
микада информаииялық системалар" қзнигелиги бойынша 81 студент жо 
қары билим алып шықты.

Студентлерге хэзирги заман талабына сай билим бериу максетинлі 
факультеттеги кафедралар менен лабораториялар заманагөй техникалаі 
менен тэмийинленип, оқытыудын жана педагогикалық технологиясы енгиі 
зилген. Факультегге ІВМ компьютерлери менен үскенеленген 3 класс ба 
„Менеджер" илимий-оқыу орайы хәм компьютер сауатлылыгына уйрети 
курсы, І^ТЕКЫ ЕТ тармағына қосылган орай ислеп турыпты.

Факультет сырт еллердеги ҳэм елимиздеги көплеген жоқары оқыу орыіі 
лары және, илим-изертлеу мекемелери менен байланысга жумыслар жүрги 
зип атыр. Студентлер сэйкес мекемелерде ондирислик ҳэм яиплом алл 
практикаларын өткерип, өзлеринин. илим изертлеу уқыплылык,тарын жети 
листирмекте.

Профессор А.Матекеев хәм доцент З.Сабурова Евразия хзм баска ді 
қорлардын грантының женимпазлары болды. 7 окытыушы Республикалыи 
„Устоз“ қоры конкурсы ны н женимпазы  атанып, доиент О.Иазарбасіг 
Лмсрикадағы Нью-Пальз университетинде, Ці Арзуова Малайзия мэмлеке 
тиндеги 1ЫТАЫ университетиняе стажировкада болып қайтты.

Факультет кафедралары тәрепинен алып барылып атырған илимий-изер 
тлеу жумыслары бойынша Хожалық шэртнамаларының орынланыуы нэтий 
ж есин де  қарж ы лар  келип түспектс .  2000-жылдын, о зи нде  факультеі^ 
кафедралары 2 млн.ға жақын ақша табыўға еристи. Бул исіе профессор 
Ш.Тилеубергеновтын,, доцент О.Пазарбаевтың, оқытыушы Г. Жумагалис 
ваның хызметлсри айрықша дыққатқа ылайық.

Экономика факультети университеттеги қзнигелер таярлау бойынша сн, 
ұлкен жэмээттин бири болып, ол ели.миздиң миллий кадрларын жетилисти 
риўдс озлериниң салмақлы ұлеслерин қоса береди.

Экоііомика хәм экономикалык теория кафедрасы. Экономика факульте 
ти қурамы нда 1978 -ж ылы  Ауыл хожалығы экон о м и к асы  кафедрась 
шолкемлестирилип, оған профессор Ш.Тилеубергенов басшылык етти. 1992 
жылы бул кафедранын аты Микроэкономика деп өзгертилип, оны доиені 
Х.Убайяуллаев басқарды. Зэрұрликке байланыслы 1996-жылы кафедра Эко 
номика ҲЭМ менеджмент болып аталды. 1999-жылда кафедрага Ж.Ережепо- 
ва б асш ы л ы қ  етти. Ал 2000-ж ыл с ен т я б р ь  ай ы н ан  баслап  кафедри 
Экономика ҲЭМ экономикалық теория деп озгертилип, доиент О.Назарба- 
ев басшы болып бекитилди.

Кафедра ез хызметин шөлкемлестириу барысында елимизге сапалы 
қэнигелер таярлаў бойынша белсендилик пенен ис алып барды. Бунда 
кафедрадагы илим изертлеў жумысы айрықша дыққатқа ылайық болып 
Республикамыздагы базар қатнасықлары проблемасы менен байланыслылық-
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іи * ү|)Ги :іилди ҲЭМ жаца нэтийжелерге ерисилди. 1986-1УУ0 Ж(.і;іліі|іліі 
һіі|і.імілпақстан Республикасынын аграр санаат комплексинин нэтиИжвли 

^иііии арттырыў" деген темада, 1991-1995- жылларда „Базар жаглайыіідіі 
іНіиіріи.іқ секторда хожалыкты жүргизиудин, хэр қыйлы форм;иіары" дсгси 
щііИіпгма үстннде изертлеў жумыслары алып барылып, (илимий басіні.і 
Н|иіфсссор Ш.Тлеубергенов) буныи нэтийжеси бойынша Республикаиі.пі, 
Мйм іс-кстлик уйымларына кон ғана усыныслар берилди. Кафедрада жоқары 
іиіімин яэрежели қэнигелерден бир Ауылхожалық Илимлер Академиясы 
.(•■іиісміігіі (Ж.Медетуллаен), сегиз профессор (Б.Салимов, Г.А.Саматон, 
-А К.ілироіі, Л.Лбдуғаі1)аров, Д.Ахмедов, А.Ишмухамедов, Э.Х.Махмудов, 
(И I іоубергснов) ҲЭМ алты илим кандидатлары, доцентлер (О.Назарбаеіі, 
I I рсжсііопа, X Убайдуллаев, Е.Избасқанов, Х.Шамуратов, Р.Ещниязов) 

Иііиміли. Или.мий лэрежели қәнигелерди таярлауды кұшейтиу мақсетинде 
и»фі-;і|)а капталынла аспирантура ашылып (1994-ж.), онла „Менеджмент" 
I іііііііслиги бойынша ииіки хәм сыртқы бөлимде 20 дан аслам аспирантлар 
•>|>,ЫМ атыр. Кафедрада докторантлар бар. „Тараулар экономикасы“ (АСК 
іимііімикасы) қзнигелиги бойынша ашылған магистратурада 8 адам билим

і і І М і і К і а .

кіі(|іелра оқытыўшылары 11 монография, 23 китапша, 108 илимий ма- 
һіііі.іиарлы баспадан шығарды. Эсиресе стулентлер ушын қарақалпақ тилинде 
.іі іпітеіі оқыў методикгтық қолланбалар таярлаиды.

)қ()ііомика хэм экономиқалық теория кафедрасы Өзбекстандағы ҳэм 
«һі|іі сллердеги коплеген жоқары окыу орынлары жэнс илим-изертлеу ме- 
гі)мгмс|)и менен шэртнама тийкарында жумыслар алып бармақта.

)к(>ііомикалык кибернетика хәм информатика кафедрасы. І991-1992 
жылынан баслап факультетте басқарыу системаларын автоматласты- 

іИ.іУ қэііигелиги бойынша кадрлар таярлау ушын студеитлер қабыл етилди. 
'іһк.иі байланыслы факультет қурамынан жаңадан Экономикалық инфор- 

*ііііііка ҲЭМ басқарыу системасын автоматластырыу ҳэм Экономикалық ки- 
(1»|інгпіка кафедралары ашыляы. Ал, 1994-1995 оқыў жылынан баслан 
,Ьііі қарыў системаларын автоматласытырыу" қэнигелиги орнына жаңадан 
, »кііііомикалық информациялар системасы“ қэнигелиги ашылды. Соилық- 
Ыіі 1995-жылдың апрель айынан баслап жоқарыда қорсетилген еки кафедра 
>1и|ііікгирилип жаңадан Экоиомикалық кибернетика ҳэм ииформатика ка- 
і|ііі/і|іа(-'ы дүзилди. 199!-1999-жыллар аралығында бул кяфедраларда доцент
I I и/іі.іқоіі, доцент О.Төребаев, доцент Д.Мендалиевлар басшы болып ис- 
.іиіііі 1999-жылдын 1-августынан баслап доцент А.Ембергенов кафедра 
(Іііі м.ііі.і болып тайынланды-

,\^ііірги уақытта кафедрала 14 профессор оқытыушы бар- Булардың 
НІіііііілс сегиз илим кандидаты, 2 ұлкен оқытыушы ҳэм ассистентлер жу- 
Міііг ііслейди. Илимий дэрежелилик 46% қурайды. Кафедра арнаулы кафед- 
(III гі.іпагында „Э коном икада  инф орм ациялар  системасы" қэнигелиғин 
Иінр ііійды. Пэнлер бойынша әмелий ҳәм лабораториялық жумыслар кафед- 
|ііі .цтіындағы хэзирги заман компьютерлери менен ұскенеленген ұш ком- 
Ііі.кнгр классында хэм университеттиң есаплау орайында алып барылады. 
Һ ііфрлрада кадрлар таярлау иси жақсы жолға қойылған: 1 оқытыушы док- 
иі(і.ііігураяа хэм 8 оқытыушы аспирантураның ишки хэм сыртқы белимле- 
|іІІііііс оқып атыр. Хор жылы кафедрада „Эконометрика хэм статистика"
* іііии-.іиги бойынша аспирантураға жаслар қабыл етиледи. 1999-2000 оқыу
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жі.іяі.иііиі (і.іелаіі Кіі<|>елрада „Экономикалық есап-санақларды антоматласты. 
рі.іУ  I і к  іс м ііс і.і"  Ьойыииіа м а ги с тр а ту р а ға  к э н и ге л е р  кабылланбақта.

Кііі|)сііріі оқыіыушылары тәрепинен 25 монография, оқыу методикальц 
қоллаііОп.піры ҲЭМ 45 тем аслам мақалалар жэрияланды. Бунын нш ии л  
Імр.ііия қоры менен бирликте 1999-жылы Ташкенттеги „Шарқ" баспасы. 
нан іныпірылған Х.Атажановтын „Эконометрика" оқыулығы да бар.

Кафсдра қзнигелиги сэйкес Ташкенттеги бирқатар университетлер 
нен сондай-ақ ҒМДА мэмлекетлериндеги жоқары оқыу орынлары меііеи 
бирге ислеспекте. Кафедра оқытыушысы Ш.Арзуова 2000-жылы Малаи,іиіі, 
1^'ГЛЬ' қаласында қәнигелигин жетилистирип келди.

Кафедра оқытыушылары доиент А.Ембергенов, Т.Ссйтниязон, Т.Қу.Ц 
муратов. З.Балташева тэрепинен і997-жылы студентлердин билимин РсЙ! 
гинг боііынша баҳалаўдын „Тореши" системасы ислеп шығылып, окыу 
происссине енгизилди. (

Ҳэзирги уақытта 500000 сумлық шәртнама тийкарында „Эконо.микалык 
системалардың хызметин анализлеу моделлери ҳэм онын. информаииялыЦ 
тэмийинлениуи'' темасында илим изертлеу жумысы алып барылмақта. |

Кафедра миллий кадрларды таярлау ҳэм илим-изертлеу ислери бойыні 
ша озинин салмақлы орнына ийе. ]

Финанслар хәм бухгалтериялык есап кафедрасы. Экономика факультеі 
ти қурамында Финанслар ҳэм бухгалтериялық есап ҳэм аудит кафедрала| 
рынын бириктирилиўи нэтийжесинде Финанслар хэм бухгалтериялық есаіі 
кафедрасы 2000-жылы ашылды. Кафедраға экономика илимлеринии кан 
дидаты Қ.Исмайлов басшылық етпекте.

Кафедрада „Финанс ҳэм кредит” кэнигелиги бойынша бакаланрлар 
„Кухгалтерия есабы“ қэнигелиги бойынша магистрлар таярланылады. Бун 
нан тысқары кафедрада 10 аспирант оқып, илим изертлеу жумысларыи 
жүргизбекте.

Кафедра кадрлар таярлаўда ҳэм илимий жумыслар жүргизиўде Өзбек 
стан Республикасындағы ТМЭУ. ТМАУ, ТФИ, ТМТУ менсн, сондай-ац 
илим-изертлеу институтлары: Бозор ислоҳатлари, Молия ва банк академи 
яси ҲЭМ басқа мэкемелер менен биргс ислеспектс. Эсиресе шет еллср менен 
Москва зкономикалық статистика универсигети, .Москва Финаис институ 
ты, Москва мэмлекетлик университети, Лнглиядагы Бирмиигем Униііерси 
тети Ҳ. Т б. менен тыгыз байланы слар  дүзилип. бирге ислесиу эмелп 
асырылмақта

Кафедра жаьіында „Интернет“ системасы ислеп турыпты хәм бул кафед 
ранын шет еллер менен байланысын жақсылаўға жэрдем бермекте.

Кафедрада „Бухгалтерия есабы “ қэнигелиги бойынша магистратур; 
шөлкемлестирилген.

Кафедра оқытыўшылары Д.Оразымбетов, Т.П;ілуанов Англияда, кафел 
ра питкериушилери болған О .Қурбанов А ҚШ  та, ал Ж.Худайбсргенон 
Англиядағы Бирмингсм Университетинде магистратурада окып атыр. Ка 
фсдрада профессор-оқытыушылардын күши менен 10 нан аслам моногра' 
фия, 20 дан аслам оқыўлық, оқыў-методикалық қолланбалар, окьіу-мето 
дикалық корсетпелср хэм 130 дан аслам илимий мақалалар баспадан шы 
ғарылды Әсиресе доцент Т.Ситмуратов, С.Байжанов, Қ.Исмайловлардыи 
„Бухгалтерия есабының счетлар жобасы" атлы қолланбасы (Нөкис,1993 ж. 
профессор Р.Раджаповтың „Ауыл хожалыгы кэрханаларында бухгалтерия
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ІІІ.ІК гсап" оқыўлыгы (Нокис, 1995 ж), дсшент Т.Ситмуратон, У.Лкмурши,
I Іі.ійжаноиларлыи, „Бухгалтерия есабынын. счетлар жобасы бойі.іиііііі пріік 
Мік.іііык коллпнба" китабы (Нокис, 1999 ж.), доиент Т.Ситмураюн,
Йуріта. Б.Ғфежспонаныи „Экоиомикп факультети студеитлери ушыи т и  • 
йсриуши-кпалификациялык жумысын таярлау” боііынша методикалык кол 
Ліиіііасы (Иөкис. 2000 ж.), доцент Т.Ситмуратоп, С.Байжаиоп, Қ.Исмпй 
1ПМ, Л.Утарбаеплардың авторлығында „Финанс есабы пэни бойыиша эмелий 
іумі.ісларды орынлаў ушын методикалық керсетпе" (Нөкис, 2000 ж.) ки 
Іііііиары баспадан иіыгарылды.

Кафелрада хэр жылы илимий жумысларды жүргизиў ушын хожалық 
И1.1|чиамалары дүзилип, буларға студентлер де қатнасады. 2000 -жылы 3 
М1'кемс меиен 1 млн. сумға хожалык шэртиа.масы дүзилип, булар бойынша
II ііімий жумыслар алып барылып атыр.

.Ҳ.^зирги ўақытта кафедрада 2 экономика илимлеринин. докторы, про- 
ф|'(ч:ор, 5 экономика или.млериниң кандидаты, доцент, 2 экономика илим- 
/ісрііиии, к а н д и д а т ы ,  12 а с с и с т е н т  ислеп  атыр. К аф ед рада  и ли м и й  
(ііірежслилик 45 ти қурайды. Базар экономикасына өтиў жағдайына байла- 
И М (лы  бакалавр ҳэм магистр қоиигеликлерине жэҳэн стандартларыиа сай 
ГИіііим бериў исииле экономика илимлериниң докторы профессор Р.Раджа- 
Иии ж о и о м и к а  илимлериниң докторы профессор А.Жуманов, доцент
1 I ігімуратов, лоцент У.Акмурзии, доцент З.Сабурова, доцеит Б.Абдира- 
миио», л о ц е и т  С .Б а й ж а и о в ,  э к о н о м и к а  и л и м л е р и н и ң  к а н л и д а т ы  
К Нсмайлов. экономика илимлеринмн кандидаты З.Баймуратова. асси- 
мми Ь.Қабулона, Б.Сейилбеков. А.Шамшстов, А.Мадреймов х.т.б. ж.емис- 
|||| ч ы ім е т  е т п е к т е .

Ш ЕТ ТИЛЛЕР Ф АКУЛЫ ЕТИ

ІІІС Т  тиллер факультети қарақалпақ мэмлекетлик педагогикалық ии- 
іп и у іы  курамында инглис ҳэм немис тиллери болимлеринеи ибарат 
(іігіі.иі 1954 -жылы шолкемлестирилди. Факультеттиң ашылыўындагы 
иии .цпы  максет Қарақалпақстан Республикасының ҳэч. усы региондағы 
I ІІІК ылыс ўэлаятлардық мектеплерине ҳэм орта арнаўлы оқыў орынларына 
ИІІЧ іиллеринен жоқары қэнигели кадрлар таярлаўдан ибарат болды. Бул 
ііціурлик ҳәзирги ўақытка шекем эҳмийетли болып қалып отыр. Факультет 
ции.пиан Ж1.ІЛЫ инглис ҳэм немис тили бөлимине ҳэммеси болып 38 адам 
К1»0|.1Л етилди. Сол ўақытта факультетте шет тилинен 3 оқытыўшы Ж.Ал- 
иіімуратоп, Р.И.Банк. А.П. Сероп жумыс баслады. !955-жылдан баслап 
(|*Н1.у.т.тетке абитуриеитлер қабыл етиўдин саны ости.Факультеттин 6и- 
ИИмши деканы Ж.Алламуратов болды.

Уииверситет ашы лғаниан  соңғы дэўирде доцентлер Ж.А.'іламуратон, 
Л Курбанбаев, Т.Атамуратов, А.Даўлетов, П.Курбаназаров, Н. Юлдашевлар 
ІИІМІІИ чам герман филолоғиясы факультетиниң декаиы болып иследи, ал 
(-.|(|| жыллары рус ф илологиясы  факультетине доцентлер А .Жақсыбаев, 
Л Ум11|)01), М.Қалниязовлар басшылық етти.

1')96-жылы шет тиллери факультетине рус фйлологиясы факультети 
ииі і.іплы хэм факультет шет тиллери факультети болып атала баслады. 
.Қ.иіріи ў а қ ы т т а  факультетке доцеит О.Ибрагимов басшылық етеди.
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19Ч()-Ж1,1Л1.1 т ігл ис  тили, немис тили болимлери мемсн бир қапір ар;іі 
тили ҳлм плсбинты болими ашылды. Биринши жылы 25 студент, скии 
ши ЖЫЛІ . І  5 0  стулеит кабыл етилди. Бул кәнигслик бойынша кафедр, 
аиіылыіі, оган акслемик Ҳ.Ҳамидов басшылык етти.

П1ет іиллери факультетинин питкериўшилери республикамыздын би 
лимленлириў тарауына гана емес, ал халық хожалыгынын баска тарау 
ларына ла Өзбскстаи сырткы ислер министрлигинде, қоспа кэрханаларяа 
фирмаларла лилмашлар болып жемисли мийнет етпекте. Факультет питке- 
риушилсри арасынан «Прогресс» тил үйрениў орайының директоры Л.Ло- 
га зи л з е ,  Қ а р а қ а л п а қ с т а н ғ а  м и й н ет и  с и н г е н  халы қ  б и л и м л ен л и р и ^  
хызметкери Қ Орынбаев, №1 ги.мназия директоры Г.Абдирова, „Лкселс"- 
тин Қаракалнақстан ҳэм Хорезм бөлими ўәкили Ҳ.Дэўжанов, Англияда 
дилмаш болып ислеп атырған С.Артыкова, Өзбекстан сыртқы ислер ми- 
нистрлигиниң қарақалпақ болимикин баслығы Б.Ҳабибуллаев ҳэм усы 
Министрликтиң жуўаплы хызметкерлсри Қ.Оразбаев, М.Ғаниевлар Респуб- 
ликамыздын билимлендириў, илим ҳэм мэдениятының раўажланыўына үлес 
қосып киятыр.

Бүгинги куни факультетте инглис тили, немис тили, рус тили ҳәм 
эдебияты болимлсри бар. Онда 332 студент билим алып атыр. Факультет 
қурамынла қэниге таярлаіітугын 4 кафедра бар. Инглис тили, немис і и .т и ' 

рус ҳэм улыўма тил билими. рус хэ.м шет ел эдебияты кафедраларынаа 40 
қа жақын профессор-оқытыўшылар хызмет етпекте. Олардын ишинле З' 
профессор, 14 доцент ҳэм илим кандидатлары бар.

Факультетте сырт еллерден илимпазлар шақырыў дэстүргс аііланған.і 
Олар бизиң  студентлеримизге лекциялар  оқып, э,мелий сабаклар алып 
барады, жас оқытыўшыларымызға шет тиллерин оқытыўдын алдынгы пе- 
дагогикалык технологиялары туўралы езлеринин кенеслерин береди Фа- 
культетте шет тиллерин оқытыўдьш. ҳэзирги заман техн ологи ясы на  
сүйенген жана методлар енгизилип атыр. Усы мақсетте Англия, Америка, 
Германия, Россияның жоқарғы оқыў орынлары менен илимий байланыслар 
орнатқаи.

Студентлердиң тыянақлы билим алыўы ушын факультётте үлкен мум- 
киншиликлер жаратылған. Заман талабына сай техника менен ускенелен- 
ген к о м п ь ю т е р  ҳэм л и н г а ф о н  к л а с с л а р ы ,  шет т и л л е р и и д с  тек ст  
тыіілайтуғын І зал, оқыў кабинетлери бар.

Сонғы жыллардан баслап барлык предметлерден жақсы улгерген та- 
лантлы хэм терсн билимге ийе студент жаслар есапқа алынып зийрек то- 
парларға болинген. Олардын арасында Америкада окып келген О с и п о в й  

Олеся ҳэм тағы басқалар бар Зийрек жасларды таңлап, оларды сырт еллерге 
оқыўға жибериў ушын халық аралық қорлар менен байланыслар орнатыл- 
мақта. Усы максетте халық аралық қорлар СОРОС, Германияні>ің акадсми- 
ялы қ  хызмет алмасыў. А Қ Ш ты н  „Т ы ны ш лы к К орпусы ” . А КСЕЛС, 
Британия Кенеси шөлке.млери ҳэм қорларынын ўэкиллери менен тез-тсз 
ушырасыўлар ҳэм семинарлар өткерилип турылады. Инілис тили бөлими- 
Н И Ң  студенти Қ.Жэримбетов Түслик Кореянын Хондон упиверситетинде 
оқыўын даўам етип атыр.

Студентлердиң ҳэр тэреплеме қызығыўшылығын қанаатландырыў мақ- 
сетинде факультсттин жанында тил үйрениў орайлары шолкемлестирилди. 
Ҳэзир инглис ҳэм корееи тиллерин үйрениў орайлары ислеп турыпты. Ке-
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'іі-іііекте иемис тилин ұйрсниу орайі.ііі ііуиіу гіміыит-, ь ,  ,, ,,
Ігте институты менен бирликте жумыслир .......................... ,,, і
III,III барлығы стулентлеряин, шет тиллсрли уИ|ніт', ' і . и- ,і ,,, , • , 
Кииаатландырыўда жэрдем етиўи созсиз.

ІУет тиллери кафелрасм. 1976-жылы Қарпқиіііін. ............ .................
іикалық ииститутынын, шет тиллери ф а к у л ы г іинш ііи|............ ,
піплери кафедрасы ашылды, Бул кафедранын қуримышы п т  т .  ,.і ...
ііічлсри оқытыушылары бар еди. Кафедранын, қуріімі.і I ............ . і .
т т а ,  С.Я.Вырва, И.У.Базарбаев, Қ.Камалоп, Н Юллиип и Мі пі|і>п ,
II II. Ганташева, Г.Қулумбетопа, Г.Тилеумуратоіі, Л І Іу іы ін і ..... .. . ............
К.іиигслер менен толықтырылды. Кафедра илимий тміііии ис іі н н і . , і | , і , |  
мпіеи толықтырыла баслады. !96.^-жылы педагогика іііпіміи |мі і іи иі і . , і , 
М ІІ.ІІсмент келди, 1968-жылы Ж.Алламуратов филолопіч іі іим і. |.и і ш  
іііі/іііты дэрежеси ушын диссертациясын қорғады.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети ашылғаіі ўақьиы  иім іи, іи іи
► ііфсдрасына П.Қурбаназаров басшылық етти. Соңғы жылппрпи і.ііі|н и|. іш 
К Р.Хасанопа, К.А.Исмаилов, П.У.Бекимбетов, Н.Ю.Юллаііігіі, I I І'.» цм  

{ігіоиалар басшылық етти. Ҳәзирги ўақытга кафедраға доиент Д ( пиии» (ш,
(ііылық етип киятыр, Университетте инглис тили кафеярасы ..............................
І'г('ііубликасынын оқыу орынларына инглис тили бойынша илиміііі игциш 
ііікалық қэнигелер таярлаушы кафедра болып есапланады. Илимий и г п і і и і  

иікалык кадрлар маселесинде кафедра Москва, Ташкент жоқмры оқі.іу 
,||1|.| ||лары менен илимий байланыста болып киятыр. КафеЯрамыз жоқ.і|іы 
(ііиы оқыў орынларына аспирантлар. стажер-изертлеўшилер жибериіі іур ші.і
ІІ.ііийжеде, 1981-жылы К.Исмаилов, 1985-жылы П.Қурбаназаров, І')КГ»- 
+ 1,1111,1 К.Уразбаев, Н.Юлдашев, 1997-жылы Д.У.Сеитова кандидатлық дис 
і-ріациясын жақлады. Бұгинги кунде кафедраның еки илим-изертлсўшиси, 

уііі магистри Өзбек мэмлекетлик жэҳэн тиллери университетинде оқі.ііі аіі,і|і
Ҳэзирги ўақытта инглис тили кафедрасында еки илим каіідидаты қэм 

иі I лоиент, он ұш ассистент-оқытыўшылар студентлерге теори)і,лі.іқ қ.ім 
.мгіінй пэнлерден сабақ береди. Оқыў процессин жақсылаў мақсгіііікіг 
(. іфсдра АҚІІІтын Ташкенттеги „Парахатшылық Корпусі>Г‘, ,,('()І'()( 

ІЛСИС". „КАҒЕ“ , ҲЭМ „Камолат" қорлары менен илимий мгиитмии.и. 
'Мііііарлар откеряи ҳәм ассистент Г. Ешимбетова Англияііі.пі, КгмП|мі«* 

.'ііиііерситетинде өз билимин жетилистирип қайтты. АҚ1ІІ п .т  , I Ііі|і,ін,п 
іііі.уіық Корпусы“нын волантерлери Ребеки Уоррен, Майкл М.м і. X І.р.иі 
(.* (ср кафедрада жумыс ислеп, студент жасларға „Сойлгў прш. і иі-.и і.і 
Іі..(тііеіі сабақ берди.

Соцғы жыллар ишинде студентлер ушын доцеііт II ІОтииііги и.ии т
II V Сситова, Г.Қулумбетова тэрепинен оқыу қолланб;і.ііпрі.і Гш. ц.шии п т
г і І | і | . І . І І Д Ы .

ІІеічис тшш кафедрасьі. Республикамызда немис тили (ічііі.иіисі »..11111. 
ииірлауға 1954-жылы биринши қэдем қойылды. С.'о,іі жі.ііп.і Іч ч ' " ч ін " 
Мимііскетлик педагогикалык институтында шет тиллсри (,міи.іи иии п.,!
пииі үш топар студентлер кабыл етилген еди, оиыіі ............... .............. ..  ік
.ііііііін екеўи инглис тили қэнигеликлери сди. ІЧ^Н *і.ііи.і и, мн. ш ш
. .цімин 15 жас қэнигелер питкерип ресмубликамі.і іиі.иі ,ур иі ................
Ніі жоллама аляы, олар.аан И К Замешаена иіістіііуі ы іісіи ^и і .і і . т | ,м  і іп
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Кік1)слрала даслсп Р.И.Банк ҳэм Р.М.Сыдыкова сабақ берди. 1 9 5 6 - ж ы Л к  

ашылгаи іііст тиллсри кафедрасы 1965-жылы инглис ҳэм немис тили кіі 
фслрасы Г)олыіі ски кафедраға болинди. Немис тили кафедрасын сол жыл 
лаи ()аслам уииііерситет ашылғанға шекем И К Замешаева басқарып келди 
1081 жылы болм.м студентлери дилмашлық практикасын Германияда откс 
риіі кслли. Уминсрситет шөлкемлестирилген жылдан баслап кафедраны до 
ц сн тл ер  Л Қ урбанбаев ,  М .А уезов , С .Ж а к и п о в  ҳэм Е .Қунназаровлар 
басқарды. Лл 1999-жылдаи баслап А.Жумамуратов басшылық етип киятыр

Ҳэзирги күни кафедрада 12 оқытыушы болып, соннан ұш илим канлИ' 
даты, торт доцент жумыс ислеп атыр. Кафедранын төрт аспиранты бар 
Кафсдра Ташкент, Самарканд, Баку. Киен қал;іларындағы жоқарғы оқыі 
орыіілары мснен илимий байланыста. Буннан басқа Германиянын БонН 
уииіісрситети менеіі ле үзликсиз байланыста. Бонн унинерситетини)| про- 
<|)сссоры К.Райхл бир неше мэрте университетимизде болып студентлери 
мизге иемис ҳам инглис тиллери н ен  сабақ берди. Оған Қаракалпак 
мэмлскетлик университетинин ҳүрметли профессоры атағы берилди. Ол 
ҳэзир ски аспиранттын жумысларына илимий басшы, олардан Э.ЗиятдинО' 
на ҳэзирги ўақытта аспирантурада Германияда сол университеіте окып атыр,

Кафедра оқытыушылары тэрепинен 6 оқыулык, 2 созлик хэм жигир- 
мадан аслам монография ҳэм оқыу-методикалық қолланбалар, немис тилиі 
нен аулармалар баспалан шығарылды. Олардан А.Қурбанбаев, Е Қунназаі 
ро в ,  М .А уезо в ,  О .И б р а г и м о в ,  Г .Н а г м е т о в а  т э р е п и н е н  д о р е і і іл ген  
мийнетлерди атап отиу орынлы.

Өзбекстан Республикасы ғэрезсизликке ерисиуи менен не.мис тили мі' 
ф едрасы ны қ  имканиятлары тағы да артты. Бурынлары Гашкент, Баку, 
Самарқанд қалаларының жоқарғы оқыу орынлары менен байлаиыста болған 
болса, енди Германиядағы Бонн университети, Гете институты менен 
илимий ҲЭМ эмелий катнасықлар орнатылды. Профессор-оқытыушылардан 
доцент А.Қурбанбаев, О.Ибрагимов ҳәм ассистент Я.Қурбановлар Герма' 
нияда өз қэнигеликлерин жетилистирип қайгты. Оқытыушылар мснеи сту^ 
дентлер ҳэр қыйлы халық аралық фондлардын конкурсларына қатнасыгі 
киятыр. 1999-жылы кафедра оқытыушысы А.Жумамуратов ..Устоз" коры^ 
нын грантын женип алыуға миясар болды. Студентлерден Э.ЗиятдиноіііІ 
Германиякын ДААД шолкеми конкурсынан өтип, Бонн университетннні 
магистратурасын 1999-жылы табыслы питкерип, ҳэзирги уақытта аспираи 
турада сол университетте оқыуын дауам етпекте. 2000-жылы Германиядаі 
келген немис қәнигелери студентлериииз бенен тест сынақларын өткериуг 
қатнасты.

Орыс ҲӘМ шет ел әдебияты ісафедрасы. Орыс тили ҳэм эдебияты фа- 
культети 1937-жылы Қарақалпақ мэмлекетлик педагогикалық институты 
қурамында шолкемлестирилген болып, онда тек орыс тили ҳэм эдебияты 
кафедрасы жумыс баслаған еди. Ал 1946-жылы орыс ҳәм шет ел эдебиятц 
кафедрасы оз алдына болинип шықты. Кафедра ашылған уакыттан баслаг* 
узақ жыллар дауамыида оны талантлы педагог А.Н.Сидоров басқарды. Усы 
жыллары кафедрада Б.М.Седлецкий, Н.Б.Мартемьянова, Һ.Ф.Фииіер. 1 А-'- 
.Иванова, Г.П.Березовская усаған оқытыушылар жумыс иследи. Республи- 
камызда орыс ҳэм шет ел эдебиятының классик үлгилерин үйрениўде, шеі| 
ел эдебиятта)іыу илимиииң рауажланыуында олардың тутқан орны айрық 
ша болды- Жетііисинши жыллары кафедра ез раўажланыў жолында жаң^
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б а с к ы а і л а р г а  к о т е р и л д и .  Г>ул 1976-жі . і я і . і  и .і іи.і) - і - »  ■> > • ■■ ■ с  
г і ггсг і і іи-я і  а ш ы . ' ! ы у ы  м е н с и  т и к к с л с й  (і і і і г і і і ні .и и .і • ••!'• •*( ‘ • * і 
п а р д ы н  с і и і ы  хә.м к з и и г е л і и н  а р т т ы .  Ж іініі и . т  і ч > і ... п і . і . і • • 
ж о қ а р ы  б и л и м л и  к э і і и г е л е р  т а я р л а у  м а қ с с і и і і і и  . и р ц и . т  пі к .  . . і

.ісринин арасынаи иіыккаи инталы пнткериуінит ................. . і і ...
кснт, Киеп. Москва калаларына стажиронкаіа. .и пирпиі ■,|мі і .. ііі.
Вул лэуирде кафсяранын.  басніысы сыиатыііді і  ҳлр іи|м и 'имі  | ..ц .*«. і .ц.•.. * ■
ІІІ1 Өі таліипыіқ күш -жигерин жумсаған инсанл.ірііі.іи .............. . ...................
илимлерииин каняидаты Р,П.Хван боллы.

1984-жылдан баслап бүгинги күнге дейин кафсдр.ии.і Л.І. ........  ь и • •.
рыи кслмекте. Ол мектеплерде адебият пэііин оқыіыу мсіоііиі ,и ы іи.іип,
іиа б е л г и л и  қ э н и г е .  кпракалиак м ек т сп л е р и  ушын орі.и .............. ...
сіібііқлықларынын, аиторы сыпатында белгили.

Ҳазирги ўақытта кафедрада бир профессор, үш илим кандидіт.і ,  уііі иы 
окытыуіиы мийнет етискте. Олар кең колемде илимий-изс|)іЛсУ жумі.и ін
рын алып бармақта. ІІэтийжеде сон.гы жыллары кафедрп .........................
гэрепинсн 50 ден асдам илимий мийнетлер жэрияланды. Вуларпыи иіііии
лс уш илимиИ мақаліілар топламларын- „Творческая .............................................
сагеля и литсратурный процесс"  (1992 г,), „ Пр обл емы іі' .іаимоіі.|іітііііі и 
і п а й м о св я зи  лит ер ату р"  (1998 г,), „ П о э т и к а  русской іі мір.ц. .иііііи . і ..и 
, ' іитсріітуры" (1999 г.) илимий мийнетлерин кафолріиіі.иі срік і гіі пк.ы.чі.  
ры сыпатында  қарауға болады.  С о н д ай - ак  Г.П.Бере і о т -к т і н ы и  Ь ,і|. и ,і ііі.и 
мек те плеринин 10-класслары ушын орыс эдебияты {.оііі.інііім . .іи и и н м н
Л.Ь.Хваннын 9-класслар ушыи сабақлык китабын ҳам ...............................
ятын қарақалпақ мекісплеринде оқытыудың меіодиі-,и ы ИиИимим і . .іии 
оқыу қолланбаларын корсетиуге болады.

кафедрада илимий-методикалық бағдарда да ллс^'ир ............... .............- .......
Л.В.Хван. А.Ж.Алламуратопа, Ж.Қ.Мақсстоиа, И К Л1іііи|„, 
ва, М.Турсымуратовлардың методикалық қолліиііы і.і|.иі і.
олар окытыудын саписын жақсылаўға пайласын ..................

Орыс вдм улыума тил билими кафсдрасы ()|и.и  ̂ .ч . и
к.кііедрасыныіі тийкары 1937-жылы салынды ............
ксрии аіықты. Қарақалпақ мэмлекетлик унипгр. и і. і .........
оиын. ишки ҲЭМ сыртқы бөлимлериидс билим .і.іііуііі" 
про4)ессор оқытыууіы сабақ бсрди.

Бул кафедраны А.А.Сариджаен, проіііссі п|. І І , . , . .и  ,| 
румбаев, доцент П .И .С енин , доцент Л Ж Ж.миімі,. .. ..
.маров басқарды. 2000-жылдаи баслаи к п ф ' ..................... '
бііскарып келмскге,

Хазирги ўақыпа орыс ҳэм улыўма іии (,и ііім.і . . I • і .

I N

д ан  и ба р а г  б о л ы п ,  ш е т  т и л л е р  ф а к у л і . и - 1 иі і і іи > ,і'
■ы,

.«II іі

б и р  и р о ф е с с о р ,  б е с  и л и м  каңдилі пл. ірі . і  1. Ііч ' | "И'I" 'м '
с к и  а с с и с т е н т - о қ ы т ы ў ш ы  хы: імет с і слі і

К а ф е д р а  о қ ы т ы у ш ы л а р ы  о р ы с  ф и п ........... . ...... ...........  • . • •
л а у д а  ҳ э р  т э р е п л е м е  ж у м ы с л а р  аш. ш і . ( | .  і . ,  • '  " . і  ч ■•
т ү р л е р и  е н г и ^и лт е н ,  К э н и г с л и г и  ................... '1” "^ ' ■ ' • '
б о й ы н ш а  с е м и н а р л а р  о қ ы л ы и  . і і і . і |и н' ( .". . .••'
с т и р е д и ,  с т у д е н т л е р д и н  коз-Кі ір.и ииі і. к і і "  •"■ ' ■ '

і і ы с л ы  о р ы с  т и л и н  о к ы и . і у і и . і і і  ' ■■ *........................... '



күпісііIилгеіі Жигирма пэн бойынша лекиия текстлери жазылып, олар  
ҚМУ китапханасына тапсырылган. Тийкарғы арнаулы пәнлер бойымша 
іскстііср лүіиліеіі .  Кафедранын илимий-методикалык семинаоында окыу 
жобпларі.ііі, жумыс бағдарламасын жетилистириу, окыу жумысының бары- 
сым міолкемлестириудин актуал мэселелери, зийрек студентлер менен жу- 
мі.іс алып барыу, алдынғы окытыушылардын ис тэжирийбесин ен жайдырыу 
мэселелери додаланады.

Каг|)едра жәмаэти илим - изертлеў жумысларын жедел пат пенен алып 
бармақта. Оқытыушылар республика мектеплерине арналған көплеген мо- 
і іография,сабақлықлардың орыс тили бойынша шет ел оқытыушыларына 
арналган методикалық қолланбалардың авторы болып есапланады.

Кейинги жыллары кафедра оқытыушылары тэрепинен 50 ден аслам мо-  
нографиялар, жоқары оқыу орнына ҳэм мектеплерге арналған оқыулықлар, 
қолланбалар ҳэм оқытыў методикасына жэне оқыў жумысының барысына 
арналган мақалалары илимий журналларда хэм топламларда басылып шық- 
ты. Усылардың арасында профессор А.Умаров тэрепинен тамрланып рус тили 
бойынша басылып шыққан бир канша сабаклықларды ҳэм оқыу қоллянба- 
ларын атап отиу орынлы. Мысалы: 4 ,5 .6 ,7- қарақалпак классларына арна- 
лған жнна бағдарлама бойынша орыс тили сабақлығы ҳэм еки оқыулық  
сөзликлери ҳэзирги ўақытта мектеплерде табыслы колланып атыр

Кафедра илим-изертлеу жумысларынын жуўмағы бойы нш а илимий  
жумыслар топламын басып шыгарып турыпты. Топламнын саны хэзирги 
уақытта 12 ге жегти. Олардын материаллары лекиия окығанда, мектепте 
сабақлар отилгенде жэне маманлық жумысларын жетилистиргенде қолла- 
нылмакта.

Лспирантура арқалы қэнийгелер таярлау жумысы алып барылып атыр: 
Л.Т Кабулова (1996 ж.) морфология бойынша, Р.Мамбетова (1998 ж.) оқыу 
лексикографиясы бойынша кандидатлық диссертааияларын жақлап шықты.

Факультетлер аралык шет тиллери кафедрасы. 1976-1977-оқыу жылынан 
баслап университетгиң барлық факультетлеринде инглис, немис ҳэм латын 
тиллерин оқытыўды тэмийинлеў мақсетинде бул кафедра ашылды. Кафедра- 
ны ҳэр қыйлы жылларда доцентлер П.Бекимбетов, К.А.Исмаилов, Е.Қунна- 
заров, Л.Қурбанбаев, Г.Нурымбетова, О.Ибрагимов, Г.Тлеумуратов баскарып 
келди. Лл 1995-жылдан баслап кафедраны доцент О.Торебаев басқарады. Ка- 
фсдрада мийнет ветеранлары үлкен оқытыўшылар Т.Досанов, Е.Ба.іарбаев,
Н.Мудрякова, И.Замешаева. З.Урунбаева, З.Султанова, З.Нысаиоиа, А.Юсү- 
повалар жасларымызға тэлим-тэрбия берди, Ҳэзирги ўақытта кафедрада 16 
оқытыўшы ислеп атыр. Олардың екеўи аспирантурада окыйды

Кафедра 3 лингафон класы, 2 арнаўлы шет тиллер кабинети, компью- 
тер ҲЭМ принтер менен тэмийинленген.

Шет тиллер кафедрасы профессор-оқытыўшылары тэрепинен кафедра 
ашылғанлы бери 4 монография, 3 свзлик, 20 дан аслам окыу-метоликалык  
қолланбалар ҳәм илимий мақалалар баспадан шығарылды. Олардан Т.Доса 
нон, Қ.Исмайлов, Г.Нуры.мбетовалардын „Инглисше-карякалпақша созли-  
к“ ин атап корсетиуге болады.

Кафедра миллий кадрларяы таярлаўда хэ.м илимий жумыслар жүрги.!иуле 
Озбек мэ.^ілекетлик жэхон тиллер унииерситети, Самарканд шет тил.тер, 
институты қафедралары меиен тығыз байланыста болып, бирге ислесип атыр.
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Факультетлер аралык орыс тили кафедрасы. Факульгстлср іііііілі.ік и| м.і. 
ім іи кафсдрасы 1964-жылы шолксмлестирилди. Қарақалііақсыіі ІУсііуПли 
>,асына мийиети синген илим ғайраткери псдагогика илиминіиі докіорі.і, 
іі|)(іфессор Н.А.Урумбаев кафедранын биринши басшысы болып ііслсдіі 
Оііііан кейии Қарақалпақстан Республикасына мийнети сингсн илим иій 
Іі.іікерн, профессор А.Умаров, филология илимлериниң канлидаты, доцсііі  
( I Иаўрызбасна, филология илиминин. кандидаты, доцент Р.С.Бекнаааро  
іііі аар басқарды. Хэзирги уақытта кафедраға Қарақалпақстан Республикасы
II.I м и й н ет и  с и ң г е н  халық б и л и м л е н д и р и у  х ы зм ет к с р и ,  п е д а ғо ги к а  
иііимлсринин кандидаты, доцент Т.К.Караматдинова басшылық етип атыр.

Кафедрада ііедагогика илимлсринин, докторы, профессор Н.А. Урумба- 
гп. про(1)сссор А Умаров, филология илимлериниң кандидаты, доцснтлср  

I ІІаурызбаепа, Іі) К.Каримходжаеп, Р.С.Бекназарова, аға оқытыуіііылар 
II II Сайдулласва, Л В.Калинина, Л.А.Родионова, С.М.Жуманазароііа, Л.А.- 
Ііірмышсва, иі.П.ҒІрскешова, Қарақалпақстан Республикасына мийнети  
(иііісн халық билимлендириу хызметкери В.Т.Нажимовалар иследи.

Ҳззирги уақытта кафедрада 9 оқытыўшы ислсйди. Олардан биреуи  
ііоцснт, екеуи аға оқытыушы ҳэм ассистентлер, ұш ассистент оз  бетинше  
II ісртлеуши сыпатында илимий жумыслар алып бармақта.

Кафедрада илимий-ислер оқытыўшылардын, билимин жетилистириу пе- 
іиііогикалық шеберликти озлестириу ҳэм алға илгерилеу тәлим методын 
1'илириу бойынша үлкен жумыс алып бармақта. Кафедра дұзилғеннсн бас-  
піііі ҳэмме оқытыўшылар өз ўақтында Москва, Киев, Ташкент ҳэм Сама- 
(ік.іііл калаларында билимин жетистир.мекте.

Нпимий-изертлеу жумыслары кафедрада қарақалпак тили аудиторияла- 
|іі.і уіиын орыс тилинин методикасын үйрениў қарақалпақ ҳәм орыс тили- 
1 11)11 салыстырмалы грамматикасын ұйреииу ұстинде жумыс алып бармақта. 
Кік1)слра агзалары „Орыс тили методикасын қарақалпақ группаларында  
уІі|ісііиу“ атлы темасы ұстинде ислемектс. Оқытыўшылар тэрспинен мсто- 
іііікалық қолланбалар, созликлер басііадак шығарылды. Педагогика илими- 
ііиіі к а н д и д а т ы , д о ц е н т  Т .К .К а р а м а т д и н о в а  т э р с п и н е н  қарақалп ақ  
мскіемлсри муғаллимлери ушын „Жай гәптиң дұзилисиниң қэлиплесиўи  
’,,ім рауажланыуы" атлы оқыу қолланбасы ҳэм сыртқы бөлим студснтлери 
уіііі.ім контроль (тсксериу) жумысын ислеуде методикалық қолланбалар,  
I'Л Псмстуллаепа хәм З.А.Есемуратов;ілар менен бирликте „Экономика фа-
і.улметиниң студентлери ушын орыс тили бойынша методикалық қоллан- 
іііі" лар исленди.

і іоцснт  С.Т.Наурызбаева тэрепинен „Русша-каракалпақша сөзлик", Р.А- 
И( метуллаева ҳэм Т.Юлдашевалар менен бирликте арнаулы темалар бой-

і.мііиіі мстодикалық қолланбалар шығарылды. Ага оқытыўшы В.Нажимова,
I Л Іхемуратоиа „Сабақтан тыс жумыслар ушын методикалық қолланба-  
Ы|і" таярлады.

АГРАР ФАКУЛҺТЕТИ

XX эсирдиң 70-жылларынла Республикамызда ііахташылықга жылына 
•ІМІ мын тонна, ал салыгериіиликте 300 мын тонна зұрээт жетистириу
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ФііПіИіт іі.і|іі.птііі СІ1Л. Ьул жағдай ауыл хожалыгы ушым жоқары билнмлі 
КАіііирлсрли гаирлаўлы талап етти.

Р)76 77 оқыу жылыііда ашылған „Агрономия" хэм „Эконо.мика" қэни 
г с /т і і і  лэслеп тэбият таиыу факультети қурамында Сгалды, ал 1977-78  
оқыу жылы „Луыл хожалығын механизацияластырыу“ қэнигелиги ашылып 
ііуыл хожалығы -экономика факультети дүзилди.

1991-жылы ауыл хожалығы экономика факультети тийкарында жаңадаһ
3 факультет „Агрономия", „Экономика", „Ауыл хожалығын механизаци-  
(іластырыу“ факультетлери ашыляы. 1992-жылдан баслап жокарыдағы 
(Ііакультет тийкарында Ташкент Мэмлекетлик аграр университетинин Иокис 
(І)илиалы ашылды. Агрономия факультетине профессор Г.Ш.Шамуратон,  
„Аўыл хожалыгыи механизацияластырыў“ факультетине доцент О П Эуе- 
:ю», „Экономика" факультетине профессор Ш.Т.Тлеубергеноіі. сырттаіі 
оқыу факультетине' доцент Б.Гаипоп, қэнигелердиң маманлыгын жоқары- 
латыу факультетине профессор Д.Мамбеткаримовлар басшылық етти.

Ташкент мэмлекетлик аграр университетинин Нокис филиалын 1992-93 
жыллары профессор С.Н.Шамшетов., доцент А.К.Раджапов, 1994-9.5 жыл- 
лары профессор М.Ю.Ибрагимов басқарды.

1995-жылы Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинстиниң Қарары 
.менен Ташкент мэмлекетлик аграр университетиііид Некис филиалы Бер- 
дак атындағы Қаракалпақ мэмлекетлик университетиниң аграр факультети 
болып қайта дұзилди.

Аграр факультети ашылғаи уақыттан баслап бүгинги күііге шекем про- 
фессор М.Ю.Ибрагимов хэм доцент Қ.Айтбаеп басқарып келди.

Факультет жокары билимли аўыл хожалыгы қэнигелерин таярлау ушын 
К.А.Тимирязев атындағы Москва ауыл хожалық академиясы, Санкт-Петер-  
бург аграр университети, Путкилроссиялық осимликяерди корғаў илим 
изертлеў институты, Молдова өсимликлерди корғау хэм микробиология  
илим изертлеу институты, Кубань аўыл хожалық институты, Москвадағы 
Лихачса атындагы автомобиль заводы, Волгоград трактор заводы, Таи^кент 
мэмлекетлик аграр университети, Ташкент ирригация ҳэм ауыл хожалығын 
.механизаиияластырыў инженерлер институты, Өзбекстан ііахташылық илим 
изертлеу иііституты, Өзбекстан салыгершилик илим изертлеу институтлары 
меііен жоқары қэнигели кадрларды, илим кандидатларын, илим докторла-  
рын таярлауда, студентлердин оқыў ҳэм ондирислик практикаларын отке- 
риў бойынша шэртнамалар тийкарында бирге ислесип келди.

Факулыет студентлер Нөкис районындағы тэжирийбе базасында окыу 
ҲЭМ өндирислик практикаларын отпекте

Факультет профессор-оқытыушыларының илимий дэрежелилиги 70 % 
ке ийе болып, факультетте 5 илим докторлары, профессорлар Ө.Бекниязов,  
Г.Ш.Шамуратов, М.Ю .Ибрагимов, С.Н.Ш амшетов, А.К.Раджапов хэм 15 
илим кандидатлары, доцентлер, Қ.Ж.Айтбаев, Т Ө.Өсербаева, З.Султанова, 
У.Қэлимбетов, А.С.Хожасов, М.А.Дэўлетияров, Н.Г.Шамуратова, Т.Ь.Ба- 
зарбаев, О.П.Эўезов, Н.Сапарниязов, Е.К.Султанов, Б.С.Сапаров, Д.Өте-  
муратова, А.Реймов, Р.Садыков, сондай-ақ, ассистентлер, Ж.Хамидуллаев,
З.Сапарбаева, П.Сейтмуратов, Р.Бабаназаров, О.Ш аниязов. Л.Урумбаева,  
Б.Рамазанов, Б.Нурабаев, Г.Утегеновалар студентлерге тыянақлы билим  
бермекте.
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'1>акуліітет профессор -оқытыуілылары тлропииси илим жетискеиликле  
|іии онлириске қолланыуда эҳмийетли илажлар ислеіши ҳэм халық аралық 
К(ін(|)сренііиялар откериу дэстургс айланлі.і,

Факультстте бир мэмлскетлик біолжеттеги (жылына 280 мың сум), 6 
Ч(і/Калық шэртнамасы (жылына 310 мым, сум) ҳэм 8 инициатив;ілық тема- 
ііір (юйынша илим -изсртлеу жумыслары алып барылмақта.

І 9 9 8 - Ж Ы Л Ы  10-!2-декабрь күнлери аграр факультстинде „Арал бойы  
ікологиялық жағдайыида ауыл хожалық егинлерниин зүрээтлилигин жоқа-  
|и,і'іатыу \эм  оны мсханизпиияластырыў машқалалары" атамасындағы  
\.ілык-аралық илимий теориялық кои(|)еренциялар шөлкемлестирилди.

М>акультет профессор -оқытыушылары САҒЕ (Орайлык Азияға бийғә-  
1ІС1 жэрдем) мәмлекетлик емес шөлкеми (А Қ Ш ), \ҮІЫКООК іпі „Халық 
.і|іалық ауыл хожалығын раўажландырыў институты" (АҚІ11), Өзбекстан-  
Ісрмания техникалық орайы қэнигелери менен бирге ислесиў шэртнамала- 
|іыіі д ү з и п ,  ф а к у л ь т е т т е  с е м и н а р л а р ,  у ш ы р а с ы у л а р ,  б и о и н т е н с и п  
ігміология;іар бойынша дала тәжирийбелерин қойып оқытыушылар ҳэм
1 іулснтлер өз-ара тэжирийбе ал.масып келди.

Г>ул ссминарларға қэннгелер Кэрол Весецки, ІІед Калб, Скотт О Кон-  
ікір, Крисстофср Грейс, профессор Джамол Фуат х.т.б. нэтийжели қатна- 
( і.іи келмекте.

Студснтлер алған теориялык билимлерин эмслий жақтаи байытып барыу 
уіііын ҲЭМ илимий кадрларды таярлау бойынша факультстимиз Ташкснт  
м.імлекетлик аграр унииерситети, Ташкент ирригация ҳэм аўыл хожалыгын 
мгч.іиизаииялатырыу инженсрлери институты, Қарақалпақстан дийханшы-  
'II,іқ илим-изертлеў ииституты, Өзбекстан !’еспубликасы салыгсршилик  
ііліім-и.іертлеу институты Қарақалііақстан филиалы, Андижан гәллешилик 
>».ім яэнли собық,ты егинлср илим-изертлеў ииститутының Қарақалпақстан 
([ш іиалы, ӨзИА Қаракалпақстан болими биоэкология ииституты, ҚҚагро-  
м.іііісернис АЖ. „Даўыт"' АЖ. „УзКейссериис" ЛЖ, „Карақалпакстан дән 
іііпім.'іери“ АЖ, Нокис консерва заводы, Қарақалпақ теплица бирлеспеси  
мсиси шэртнамалар дузилип, оларда кафедра филиаллары ашылмақта,

Лгрономия кафедрасы. і977-78-оқы у жылында ауыл хожалығы эконо-  
и̂ііч.і факультети ашьілыіі, онын қурамында „Ауыл хожалығы тийкарлары" 

кіі(|іедрасы дүзилди. 1978-жылдан баслап ол „Агрономкя" кафедрасы деп 
іі імлды.

Ка(1)едрада оқыу процссслерин жақсылау ҳэм эмелий ис тэжирийбелер-  
іііі жетилистириу мақсетиндс Ташкент мэмлекетлик аграр университети,
■ аіікт-1 іетербург хэм Молдоііадагы осимликлерди биологиялық усылда 
к11р|.|ў илим-изертлеу институтлары менен бирге ислесиў тзртнамалары  
ііуиілип, студентлер диплом алды практикаларын ҳэм диплом жу.мысларыи 
| | |)|,|||лаўға жиберип турылды.

Кас{)едрада 9 атамадағы (пахташылық, салыгершилик, дийханіііылық,  
кіііиусшилик, шаруаші>!лық, .мелиорация, баў-бақша, от-жем жетистириў)  
іһіііоратория ҲЭМ кабинетлер ислеп туріэіпты.

Кафедра Ташкент мэмлекетлик аграр уиинсрситетинин „Усимликіііунос-  
іііік" кафедрасы мснеи тығыз байланыста болып, іиәртнама тийкарында  
*умі.іс алып бармакта ҳэм магистраитлардыи, билим алмўына мүмкинши-  
иік жаратылгаи.
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Ііухііріі м.імлскстлик уііиверситетинин агрономия кафедрасы ҳэм илим 
иіг|П'ігУ міісIIIгутлпры меиеи де бирге ислеспекте. Мысалы: Өзбекстан са- 
' іыіг|ч ітлик іілим ніертлеу институтынын Қарақалпақстан филиалы, Қара- 
кіілпакстаіі ліійхаиіиылық илим -изертлеу институты, ӨзИА Қарақалпакстан 
болііміі  биоокология илим-изертлеу институтлары ҳ.т.б. „Агрономия",  
„Луыл хожалыгы онимлерин ислегі шыгарыу, дэслепки қайта ислеу хам 
сақлау техііологиясы" қәнигелиги студентлеринин оқыуын ондирис пенеіі 
байланыстырып отиу ушын „Қарақалпақстан дән онимлери акаионерлик  
жэмийети", „Нөкис тоғай хожалығы", „Қарақалпақ теплица" акционерлик 
жэмийети, Нокис экономика хэм исбилерменлик колледжи, ӨзР ИА Қара- 
қалпақстан болими биоэкология институты, Нокис консерна заводлары 
мснен шэртнамалар дүзилип, сол кэрхаікіпарда кафедра филиаллары жумыс 
ислемекте. Сырт ел илимпазлары менен де бирге ислесиу жолға қойыллы,
1998-жыллан баслап сырт ел или.мпазлары Кэрол Весецка. Скот О Коннор. 
профессор ДжаміЫ Фуат катнасыуынла студентлерге биоинтенсип дийхан- 
иіі.ілығы, топырақ менеджменти багдарлары бойынша семинарлар, лекция- 
лар, эмелий жумыслар алып барылды. Кафедра доаентлери Қ.Айтбаеіі, 
Т.Осербаева хэм ассистент Р.Арзыханов Америка алымлары менен байланы- 
сқа ийе (Қ.Айтбаеп, САҒЕ шөлкеми менен, Т.Өсербаева фермерлер орайы 
шөлкеми менен). Бирге ислесиулер нэтийжесинде студентлер уіиыи эдеби- 
ятлар ҲЭМ топырақ тест приборлары ҳэм слайд-проектор бийпул алынды. 
Кафедрада профессор Г.Ш.Шамуратовтың басшылығында „Ауыл х о ж і ъ і ы ғ ы н -  

яа шыдамлы сортларды пайдаланыу, жоқары технологияны, химиялық зат- 
ларды ҲЭ.М энтомофагларды қолланыу тийкарында лэнли егинлерди зыянкес- 
лерден хэ.м кеселликлерден коргаудын экологиялык қэуипсиз усылларын ис 
пеп шығыу“ атамасындағы жылына 2Ь0 мын сумлық мәмлекетлик қаржы- 
дағы или.мий жумыс, доиент Т.Өсербаеваның басгиылығында „Қаракал- 
пакстан жағдайында дэнли егинлерди егип осириу технологиясын ислеп 
шығыу" атамасындағы жылына 100 мың сумлық хожалық шэртнамасындағы 
илимий жумыс, доаент У.Қәлимбетовтың басшылығында „Қарақалпақстан 
жағдайында жонышқаның сапасын ҳэм зұрээтлилигин аргтырыу жэне мал- 
лардын сұтли поролаларынын хожалыққа пайдалы белгилерин үйрениу" ата- 
масындағы жылына 60 мың сумлық хожалық шэртнамасындағы или.мий 
жумыслары орынланбақта.

Кафедра доцентлери Қ.Айтбаев, Т.Өсербаева, .Л.Хожасов, З.Султаиова 
докторлық диссертацияларын корғау ушык бекитилген темалар бойынша  
илимнй жумыслар алып бармақта.

1998-жылы факультетге откерилген халық арапық конференцияға кафелра 
оқытыушылары озлериниң белгили дәрежеде ұлеслерин қосты. Хэр жылы 
шет ел журналларында, Өзбекстан Республикасы көлеминдеги журна-чларда 
илимий мақалаларын баспадан шығарып турады. Сондай-ақ кафедра про- 
фессорлары Г.Ш.Шамуратов. Ө.Б.Бекниязоп, доцентлер Қ.Антбаев, Т.Өсер 
баева. А.Хожасов, З.Султанова. М.Дэулетилровлардын қатнасында кеиинги
4 жыл ипіинле 4 сабаклык. 6 методикалык колланбалар баспадан шығары 
лып, студентлерди оз ана тилиндеги эдебиятлар менен і ..миимнлеуде улес 
лерин қосты

Кафедраны ашылған уақыттан баслап бүгинги күнге шекем ауыл хожа- 
лығы илимлеринин кандидаты Ж.Ергабулоп, профессор Г.Ш.Шамуратов, 
профессор М.Ибрагимов, доцент И.Жиемуратов, доцент Б.Гаипов, про-
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фсссор Ө.Бекниязоп, доцент Қ.Лйтбаевлар басқарып кслли 19') I лычи.ш 
(тслап доиент Т.Өссрбаева баскарады.

Каіііедрада доц ен т  З.Тохтабаеи, доц ен т  Т.Дэўлетмуратои, і і |и іф іч іи р  
П.Ьекниязов, а и  оқытыўшы Т.Өтемисов, доцент И.Жиемурмтои, д о п п п  
Л Иурманоп, профессор О.Бердимуратов, Д.Ибадуллаева, Д.Абдуллигиа, У 
Сапарбаева, доцент А.Утамбетов, доцент И.Каиров, доцент К.Алламу|)аюи,
1. Жамуратов, М.Балтабаев, Ш.Алламуратов, ал техник хызметксрлерлсм
I Уіаков, М.Алламуратовлар жумыс иследи.

Бугинги күни кафедранын, илимий -педагогикалық потенциалы жоқары 
Полып, 88 Ө ти илимий дэрежеге ийе. Кафедрада елим издиң келеиісги 
міп.пі халық хожіілығына үлес қосатугын билимли жасларымызды тамрлаў- 
/1.1 профессорлардан Г.Ш.Шамуратов, М.Ибрагимов, Ө.Бекниязов, доцеи-  
ш е р и м и з д е н ,  М .Д э ў л е т и я р о в ,  Т .Ө с е р б а е в а ,  Қ .А й т б а е в ,  А .Х о ж а с о в ,
V Қәлимбетов, З.Султанова, Н.Шамуратова ҳэм асс.Ж.Хамилуллаеплар ус- 
ікілық етеди ҳэм техник хызметкерлерден А.Гапарниязова, М.Оразымбе-  
І1ІІІ, Р.Всбоғанов, М.Турымбетов, А.Алланиязова, Қ.М усабаевлар жумыс  
ислсйди.

Улыўма техникалы к пәнлср каф елрасы . 1977-жылы аўыл хожалыгы  
іііідирисин жоқары мағлыўматқа ийе инженер-механиклер менен тәмийин- 
'1сў млқсетинде „Аўыл хожалығын механизацияластырыў" кафедрасы дузил-  
ІІІІ Кафедранын. дәслепки меңгериушиси, техника илкмлеринин кандидаты 
п.П.Эўезов болды. Кафедранын дэслепки оқытыўшылары техника илимле-  
|иіпиң кандидаты доцент Т.Б.Базарбаев, техника илимлериниң кандидаты 
Л Утегенов, техника илимлеринин кандидаты доцент А.Хожамуратов ҳ.т.б. 
Гіи.іып, олар озлериниң пидайы мийнети менен көзге түсти,-

Кафсдра Ташкент ирригация ҳәм аўыл хожалыгын механизацияласты- 
(іі.іу инженерлери институты, Москва аўыл хожалығын механизацияласты- 
рыү и и ж ен ер л ер и  институты хзм Бауман атындагы М осква жоқары  
ігхііикалық училишелери менен дүзилген шэртнамалар тийкарында уни-  
«(■рситетимизди питкерген жас қәнигслер аспирантураға хэм илимий са- 
м.ір/іарға жиберилип бир қанша жас кадрлар таярланды.

1980-жылы кафсдранын қурамынан жана „Улыўма техникалық пэнлер“ 
Һіі(|іедрасы ашылды. ҳэм бул кафедраға техника илимлеринин кандидаты 
ЛИ.Утегенов басшылық е п и ,  кафедра қурамында техника илимлериниң  
кіііідидаты А.Ралжапов, ассистентлер А.Таубаев, АЛОсупов, ІІ.Сапарниязов  
\ .1М техиикалык хызметкерлер А.Қонақбаев, А.Халмуратоп. А. Уразымбето- 
(ііііпір озлеринин оқыў-тэрбия жумысларын алып барды.

Кафедранын қурамы ҳэр жыл сайын жас қэнигелер менен толықтыры- 
ІІІ.ІІІ барылды ҳэм олар кафедранын оқыў, илим-изертлеў жумысларынын  
и і̂іқ.іры дэрежеде алып барыўына озлериниң үлеслерин қосты. Солардың  
ки п тд е  техника илимлеринин кандидаты О.Аўезов, техника илимлериниң
► нмлидаты А.Раджапоо, ассистентлер Ж.Палўанов, М.Арзуов, У.Жаңабаен, 
Л 1аўбаев, О.Шаниязов, Д.Өтемуратова, ГГСапарниязов, 3. Пахратдинон, 
Ж Лж ибеков,  М .К ам алов,  К .К удек ов ,  Б .М аш арипов, П. Сейтмуратов,
II Урумбаева, А.Алламбергенов, техник хызметкерлерден Т. Утегенов, З.Шаму- 
(ііиона, Б.Атабаева, Г.Жексенбаева, Б.Толқынбаева, Б.Мунгумбетон, Б.Уте- 
мииюв, А.Сайжанов хэм т.б. жемисли мийнет етти.

І У 9 2 - Ж Ы Л Ы  Қарақалпақстан Республикасынын аграр тараўын раўажлан- 
-ім.ірыу хэм оган жоқары билимге ийе қэнигелерди жетилистирип бериў
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міікігиімле ІІокііс қ:іласынд:і Ғіерлақ атынлагы Карақалпақ мдмлексглик 
упиигрі і п с і т п і н  Лірономия, ауыл хожалығым механизацияластырыу ҳам 
ікоііомика (|іакулі.тетлери базасында Ташкент мэмлекетлик аграр универси- 
іг іи і і і і і і  ІІокис филиалы ашылды. Филиалдың қурамында „Тракторлар, 
іііігомобильлер ҲЭМ ауыл хожалығы машиналары” кафедрасы озинин, оқыу- 
ілрбия ҲЛМ илим изертлсу жумысларыи алып барды хэм оған Қарақалііақ- 
сіамга мийнети сиңген ойлап табыушы ҳэм раиионализатор доцент 0.1!  
Оус іоп басшылык етти.

1996-жылы университеттиң илимий кеңссиниң қарарына тиикарлаііыіі 
„Гракторлар, антомобильлер ҳам АХМ" кафедрасы менсн „Машина леталь- 
лары ҲЭ.М .механизмлер теориясы" қафедралары бириктирилип жаңа „ Ірак- 
торлар, автомобильлер ҳэ.м аўыл хожалығы маіииналары" кафедрасы  
ашылды. Кафедраның баслығы болып техника илимлериниң кандидаты 
доцент Т.Б.Базарбаеп, ал 1996 жыллың июнь айынан баслап техника илим- 
лериниң кандидаты А.К.Раджапов басшылык етти. 2000 -жылдан баслаіі 
кафедраға доцент О.П.Әуезов басшылык етип атыр

Усы қыска уақыт ишинде кафедраның профессор-оқытыушылары илим 
изертлеу жумысларында бир докторлық диссертация ҳэм үш кандидатлық 
диссертация жақ^тады. Олардан тысқары кафедра профессор -оқытыушыла- 
ры тэрепинен 20 лан аслам ойлап табыушылық бойынша авторлық гууа- 
лықлар алынған ҳзм олар ауыл хожалыгы ондирисинде ксң қолланылған. 
Соның менен бир қатарда кафедра профессор -оқытыушылары тэрепинен 
ұш моиография ҳэм 15 ке жақын оқыў-.методикалық қолланбалар жэрия- 
ланлы ҲЭМ олар студентлер арасында кен, қолланбакта.

Доцент 0,П.Эуезовтын, ойлап тапқан „Салыны сууда егетугын сеялка"- 
сы (РФ патенти Қ 18І9122)  Ө збекстанның „ГСКБ-Агромаш"та ислениіі 
шығарылды Ҳ Э М 2001 жылдаи баслап мэмлекетлик сынақтан откизиу і 

жүргизиледи. я
Ҳэзирги ўақытта кафедрада бир техника илимлсринин локторы А К 

Раджапов профессор лауазымында. 4 доцент Т.Ь.Базарбаев, О П Эуезо», 
Н.Н.Сапарниязов, Д.Өтемуратова, техника илимлериниң каилилаты А.Ь.- 
Реймов, аға окытыўшы Л.А.Уру.мбаепа ҳэм ассистснтлер Б.Н.Рамазанон,  
Г.А.Утегеиова, Б.Нурабаев, техник хызметкерлерден А.Примбетов, Г.Са- 
туллаева, М.Нуратдинов, А.Оразы.мбетова, Э.Шамуратов. Қ.Садиров х.т.б 
о зл ер и н и ң  окыу, тэлим-тэрбия ҳэм илим -изертлеу жумысларыи алыіі : 
бармақта і

Нокис экономика ҳэм исбилерменлик колледжинде кафедранын фили- { 
алы жумыс ислемекте. |

Кафедра 1999-2005 жыллар аралығында Озбекстан ауыл хож;ілыгын мс- ; 
ханизацияластырыў ҳэм электрлестириў илим-изертлеў институты, Таш- | 
кент ирригация ҳэм аўыл хожалығын механизацияластырыў инженсрлери  
институты, Өзбекстан салыгершилик илим-изертлеў институтының Қара- 
қалпақстаи филиа.пы, „Даўыт“ ашық түрдеги акционерлик могор ремонтлаў 
заводы, „Хожели мамығы" пахта тазалаў заподы, „Халқабад мамығы" пахти |  
тазалаў заводы ҳәм басқа илим изертлеў мэкемелери менен биргеликте ; 
ислесиў бойынша шэртнамалар дүзилген ҳэм олар әмелге асырылып атыр. г 
Сол шэртнамалар тийкарында 1999-2001-жыллар аралығында „Хожели ма- £ 
мығы" пахта тазалаў заводы менен кафедра арасында „Пахта тазалаў үске- |  
нелеринин, мухыятлылығын асырыў" атамасындағы темада улыўма мугдары |
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150 мын сумлық хожалық шэртнамасі.і тийкарында іілимиіі 
ИІіМ/іар орынланып атыр.

Кафелра профессор-окытыуінылары „Агроинженерия" кэниіслніи Піиі 
ніііііа Оакалаіфлар менен бир катарда магистрларды таярлаўлы лмглір ік і.і 
«Міііі лгыр Кафелранын профессор -оқытыушылары „Знйрек" сіулічіі іс|і 
•і»т'н п.ныз байланыста нлим-нзертлеу жумысларын орынлан кіигіыр Кіі 
Ф.інр.іла стулентлер менен биргеликте „Механик" атамасындакы илим и ц-р 
ііру логереги дү.іилген ҳэм ле онда „Агроинженерия“ қэнигелигинин 12 
' іулсіпи о зл ери ни н  қэнигелиги бойы нш а керек болгап ягііый, соцгы  
»йкі.іілары ауыл хожалығы тарауындағы болып атырған өзгерислср, рсснуб-  
ЯИКіімыздың ауыл хожалығында пайдаланып атырған сырт еллсрдсн келген 
» .11111 техникалар, олардын жумыс ислеу принциплери, ойлап табыу ҳэм 
"іігкіілм оларды кызықтырған мағлыуматларды догерек басшысы техника 
«■Ііім іеринин докторы А.К.Раджапов ҳэм ассистентлер А.Б.Реймон, Б.Ра- 
':іиііінонларлан уйренип атыр. Кафедра профессор -оқытыушылары Өзбек-  
і|ііі І’сспубликасынын ауыл хожалыгы ондирисин мехаііизацияластырыу- 

НМИ млпіқалаларын шешиуде ҳэм оны жокары мағлыуматқа ийе кадрлар 
■іііцгіі тэмийинлеуде, озлеринин бар мүмкиншиликлерин, илимий-педаго-  
.циіімық билимлерин пэтийжели пайдалапыу жолында излениулер жүрги- 
ІНІІ аіыр.

Маіііиналардаи ііайдалаііыу, мукыятлылығы хәм оқлаў-жонлеў кафедрасы.
‘ Іііііііін.ілардан пайдалаііыу, мухыятлылығы ҳэм оцлаў-жонлеў кафедрасы 
ИІ// жылы „Ауыл хожа^іығын механизацияластырыу" кафедрасы тийкарыііла
І і  І И і І І І І І .

К.іфслра 'Ғашкент ирригакия хэм ауыл хожалығын механизаиияластырыу 
іі|І*.гіИ'рлери ннституты хэм Москна ауыл хожалыгы онліірисиниіі  инженер
II |іи иііституты менен дұзилген шэртна,малар тийкарында ҳэм униперсите-  
(іімиіле оқып атырғаіі студентлердиң өндирислик практикаларын отиуге

МІІІ қіиіасындағы Лихачен атындагы автомобиль заводы, Волгоград қала- 
ПІМІІІГЫ трактор заіюдларына ҳэм жоқарыда аты аталғаи институтларға ас- 
.|і|ііінгурага хэм илим -изертлеу сапарларына ж иберилип жас кадрлар

. і І | | І ' І , І І І Ы Л Л Ы .

1'ІКН-2000-жы’ллар аралыгында кафедра профессор-оқытыушылары тэре- 
.іціігіі бир докторлық диссертация ҳэм алты кандидатлық диссертация  
ііі , і , і і іды . Кафедра баслығы, техника илимлериниң кандидаты, лоцснт  
' II ПІ.імшстоц, 1993-жылы Пүткилроссиялык мехнизацияластырыу инсги-
і.мі.іііла (Москиа қаласында) „Пахташылық тарауы машиналар комплексин  
ііііііііжели пайдаланыуды жетилистириу ҳэм олардың муқыятлі.ілығын ар- 
Iіі,і|іыу'‘ атамасындағы докторлык диссертациясын табыслы жақ.'іауы илим 
. і|іііУі.нілағы жан.а мектептиң пайда болыуына тийкар болды.

К.кііедраны ашылган ўақыттан баслап бүгинги күііге шекем томсмдеги 
і|.ііфгссор -окытыушылар басқарып келди. Оларлан доиеііт С.Дэулеталисп,
I Іііі іа|)баев. О.Бабажанов, А.Хожамуратов, Б.А.Лоц, тсхника илим.'ісриііин 
' К іііры профессор С.Н.Ш эмшетов басшылық еіти.

'ІІОО жылы сентябрь айынан баслап кафелраны гехника илимлсриниіі  
1 'ІІііилаіы доцент Е.Суліаиов басқарады. Кафедра апалары ҳэм усы ка- 
1 ' іі|іііла гэлим алғаіі М.К.Арзуов Москпа ауыл хожалыгы ондириси инже-  
.іі‘|і іі-ри и і іс т и т у т ы н д а  1 9 9 2 -ж ы л ы  „Ауыл х о ж а л ы қ  м аш иііаларі.ін  
.ііііиу жонлеуле тазалау, жууыу порошогын ислеп шығыу“ атамасындағы,
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( Л А(ілукіі|чімі)м Сиккт-Пегербург аграр университетинде 1990-жыл| 
„•'иііі.і ГІІІС міііліііі;ісыт>ііі жумыс органларынын автомат режимде ислс] 
к()||( IІіукиіиііі.Г' Оонынша. Е.К.Султанов Санкт-Петербург мэмлекетлиі 
шрмр уииисрситстимде 1995-жылы ..Пахташылықта қолланылатуғын машиі 
ііііліірлі.ііі, бузылмай ислеушилигин тәм ийинлеу",  Б .Б.Сапаров М оскм  
мэмлсксглик агроинженерия университетинде „Салыны орып жыйнау тсх  ̂
нологиялық процесин эксплуатациялық тэмийинлеў", М.Т.Айт.муратов Вол* 
гоград аўыл хожалығы академиясы нда 2000-жылы „Егинлердин, ката|| 
арасын ислеўши культиватор жумыс органларын жетилистириў бағдары 
ҳэм Р.О.Садықов Өзбекстан аўыл хожалығын механизацияластырыў ҳэм 
электрлестириў илим изертлеў институтында „Егис алды топырақты қайгй 
ислеў машинасы жумыс органларын жетилистириў бағдарлары" деген теміі> 
ларда кандидатлық диссертацияларын табыслы жаклады ҳам бүгинги күнді 
олар студентлерге тыянақлы билнм бермекте.

Кафедра профессор -окытыўшылары тэрепинен 4 монография, онш 
жақын оқыў-методикалық колланбалар таярланып, 29 авторлык гуўалыклар 
алынып, бир профессор, еки доцент илимий атағы алынды.

Ҳэзирги ўакытта темендеги аты корсетилген профессор-окытыўшылир 
студентлерге ҳэм машстрларға тыянақлы билим бермекте. Олардан профес'  
сор С.Н.Ш амшетов, доцентлер Е.К.Султанов, Б.Б.Сапаров, техника илим 
лери кандидаты, ассистент Р.О.Садықов ҳэм ассистентлер П.Б.Сейтмуратон,
О.Ж .Ш аниязов, Р.Х.Бабаназаров, З.Сапарбаева ҳэм Р.Толыбаев. Техника> 
лық хызметкерлер: Б.Мунгумбетон, Ш .Ж олы мбетов, С.Орынбаевлардм  
айрықша атап етиў орынлы.

1999-2000 окыў жылынан баслап кафедрада М540703-Аўыл хожалығы 
техникаларын пайдаланыў ҳэм оқлаў-жонлеў қэиигелиги бойынша магис- 
тратура ашылды. Ҳэзирги күнде 7 магистр бул кэнигелик бойынша тэлим 
алмақта. Магистрлардын илимий жумысларына профессор С.Н Шамшетон, 
доцентлер Е.К.Султанов ҳэм Б.Сапаровлар басшылық етеди

Хожели аўыл хожалық кэсип онери колледжинде хэм Нокис гидроме 
лиоративлик техникумында кафедра филиаллары жумыс ислемекте.

Машиналардан пайдаланыў, мукыятлылығы ҳэм онлаў-жөнлеу кафедра- 
сы Ташкент ирригация хэм аўыл хожалығын механизацияластырыў инжс 
нерлер институты, Москва мэмлекетлик аграр университети, Санкт-Петер  
бург мэмлекетлик аграр университети ҳәм Бухара мэмлекетлик универси-  
тети менен бакалавр ҳэм магистр қәнигелер таярлаў бойынша бирге исле- 
сиў ушын шэртнамалар дүзилген. Бул институт ҳэм университетлердин  
профессор -оқытыўшылары профессор Ш.У.Юлдашев ҳэм доцент У.Лшир 
беков агроинженерия қэнигелиги студентлерине лскциялар оқыйды ҳэм ма- 
гистрлик диссертацияларына илимий басшылық етеди.

Кафедра жанында илимди өндирис пенен байланыстырыў ушын „АГРО- 
МЭС" илимий орайы республикамыз хожалықлары ҳэм кэрханалары менен 
биргеликге хожалық шэртна.масы тийкарында илимий методикалық жумыс- 
лар ислеп атыр. Ҳэзирги ўакытта 2 млн. сум муғдарында хожалық шэртна- 
масы бой ы н ш а „ Қ Қ а г р о м а ш се р в и с"  ак ц и о н ер л и к  ж;;.1 ий ети .  Нөкис  
тэжирийбе мехаиикалык онлаў заводы ҳэм Өзбекстан Республикасы ауыл 
хожалығы илимий ондирислик орайы Карақалпақстан болими менен 6ир> 
геликте машина-трактор паркин нэтийжели пайдаланыў бойынша илимий
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ікумыслар ислеп атыр. Илимий орайға профсссор С.І М і і і і м і и с і о и  і і и м і і м  

іц.іқ етеди. Илимий орай ондириске 20 га жақыіі усығіысліір с т і і і і с і і .
Илим, ондирис ҲЭМ оқыу процесин тығыз байлаиыстырыу уііп.ім |и'і> 

ііу(»іикамыздын алдынғы ауыл хожалық кәрханалары менен ііі.)рітіміі/ійр 
/іуіилип, бунда Агроинжеиерия қэнигелиги бойынша студснілер ҳ^м мй 
іигтрлар өзлериниң оқыу ҳэм ондирислик практикаларын оіели

Ф ИЗИКА- МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

<І)изика-математика факультети университеттин туңғыш факулыстле|)и 
ііиіі б ири. Ф акультеттиң қ э л и п л еси у и н е  хәм рауажланы уы на л о ц ем і  
М В Шеглов, С.Булатов, Ф.Д.Качалои, доцентлер Б.Д.Франк, О.Ьулсшсп 
»(,ш М.Г.Галикеевлер улкен ұлес косты.

І Ч 7 6 - Ж Ы Л Ы  университет ашылғанда бул факультет физика ҳэм матсма 
іика факультетлери болып екиге болинди. Физика факультетиниң деканы 
мпіи-нт Б.Орымбетов болды ҳэм ол бул лаўазымда 1986-жылға шекем та 
Пыслы иследи. Буннан кейин факультетти профессор Б.Эбдикамалов (1986-  
('ІНН жж.), доиеитлер М.И.Арзуов (1988-1993 жж.) ҳэм М.А.Кан (199.3-1997
♦ * ) басқарды.

Математика факультетине 1976-198.5- жыллар аралығында профессор  
'к.Қутлымуратов басшылық етти. Факультетте узақ жыллар дауамында де- 
иіііііың оқыў ислери бойынша орынбасары болып Б.В.Цой жумыс ислегі, 
К^іпігелер таярлаўға өз улесин қосты. Соңғы жыллары факультет деканы  
/мўпзымында доцентлер О.Жиемуратов (1985-1990 жж.),  О.Нуржанов (1990-  

жж ), Х.Баймуратов (1993-1995 жж.), профессорлар А.Отаров (1995- 
І')Ч6 жж.), Н.Утеўлиев (1996-1997 жж.) иследи, ал 1997-жылдың апрель  
(Кіі.інан баслап факультетти доцент Б.Пренов басқармақта. 1998-жылы сем- 
нііірьде физика ҳэм математика факультетлери бириктирилип, қайтадан фи 
(икп-математика факультети больш шолкемлестирилди.

‘Иакультетте ҳэзирги уақытта математика, эмелий математика ҳэм им 
форматика, физика, тоқымашылық санааты онимлериниң технологиясы,  
імсктроэнергетика қэнигеликлери бойынша кадрлар таярланады.

Соңгы 25 жыл ишинде факультетти математика, эмелий математикп ҳэм 
имформатика қэнигеликлери бойынша 2092 студент, ал физика қанигелиги 
Піійыіпиа !410 студент табыслы питкерип шықты. Ҳэзирги уақытта кадрлар 
ншрлаў тарауында 4 физика-математика илимлеринин докторлары (Н.У  
іі'У'іііеп, К.Исмайлов, С .Қосбергенов, М.Арзуов, М.Тагаев), 32 илим каіі- 
/ін/іатлары, соларлан 5 п р о ф с с с о р  (Ж .Қ утлы м уратоп, В .Обдикамалоіі ,  
ЛОіаров, Ш .Қаниязов) ҳә.м 20 доцент табыслы мийнет етпскте.

<1>акультетге 5 ка())едра бар. Факультет деканаты, жэмийетлик ш(>лкем- 
і(і'ри ҲЭМ кафедраларының дықкат орайында оқыу процесин жетилистириў,  
мргодикалық жумысларды жоқары дэрежеге котериў ҳэм илимий изертлеў
♦ умысларының нэтийжелилиғин арттырыў ўазыйпалары тур.

ФИЗИКА КАФЕДРАЛАРҺІ

<1>акультеттиң ҳэзирги кафедралары оз хызмет жолыіі 1935-жылы  
(іиілкемлестирилген физика математика кафедрасыпан баслагаіі сди. 1948-
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Гі 1 1 ,̂1,IV *і.ііи.тдп (III Кііфсдра Математика ҳэм Физика кафедралары болы 
РҺМіі' Оошили <1>и'ііікіі Кіі([)едрасының биринши баслыгы А.Жунусов бол 
/іііі І'И>І |')7^ жііПілар аралыгында кафедраны А.Нурымбетов басқарды. Ғ)у 
(мУи|іде ііілпрі.і рссііуОликаға белгили болған муғаллимлер А.Нурымбетоіі 
Л ІІ у р м т іо и ,  Л Мажитов. Қ. Бердимуратов, В.С.Баев, Қ.Қыятов хэм 6;і 
і'К« ііір жсмисли хы^мет етти, Олар тиикарынан оқыу методикалық жумі.іі 
Ліір мсіісіі шугылланып, физика пэнин окытыудын сапасын жаксылалі.і 
Ка(|)слрала физика лабораториясын {физикалық практикум) шолкемлесіи  
риуге ҲЭМ оны ислетиуге кафсдра баслығы А.Нурымбетов үлкен улес қосіі.і

1970-1980-жылларда физика кафедрасы Ж.Қайыпназаров, М.Ережепоіі,
ІІІ.Қаііимзоп, М.Алланиязов, Б.Алламбергенов, Р.Турганбаевішар менен то- 
лықтырылды. Унииерситеттиң ашылыуы менен жаңа физика каі^едралары 
аіиылып, оларға Қ.Бектурғанов, О.Данияров, Б.Бекбаулиев, А.Ерниязоіі, 
М.Дұйсенбаев, У.Насыров, М.Арзуов, Б.Эбдикамалов, О.Қамалов, И.Турміі 
нов, М.Ембсргенов, М.А.Кан, А.Абдинасыров, К.Дуршимбетов, А.Жумаму. 
ріітов, Б.ПсХпуановлар келип қосылды. А̂ і 1990-2000-жыллары Қ.Исмаилоіі,| 
Б.Ембергенов, Б.Жоллыбеков, Р. Бекимбетов, М.Тагаев, Б.Қунназароіі,|  
Б.Дэулетмуратов, Қ.Дэулетовлар илим кандидатлары болды. 1996-жылііі 
Қ.А.Исмайлов, ал 2000-жылы М.И.Арзуов хэм М.іагаев докторлық диссср 
тацияларыи табыслы қорғап, илим докторлары дәрежесин алды Ҳэзир Р.Бғ 
кимбетов докторлық диссертация жақлау алдында тур.

1976-жылы физика кафедрасы Эксперименталь физика кафелрасы дем 
аталып, оны доцент А.Мажитов басқарып барды. Усы жылы пединституі■ 
тын университетке айланыуына байланыслы жаңадан Теориялық физикіі 
кафедрасы (баслығы доцеит Қ.Бектурганов), факультетлер аргілық улыуміі 
физика кафелрасы (баслығы доиент А.Ерниизов) шолксмлестирилди. 1980 
жылы қатты денелер физикасы кафедрасы ашылып, оған доцент Қ.Бекту 
рғанов басшылық етти, ал тсориялық физика кафедрасына профессор  
Ш .Қаііиязов баслық болып сайланды.

1981-жылы эксперименталь физика кафедрасының аты рентгенометііл 
лофизика кафедрасы деп озгертилип, оған жас физик Б.Эбдикамалов бас 
шылық етти. 1985-жылы бул кафедра менен қатты ден ел ер  физикасы  
кафедрасы бирлестирилип, ол улыума физика кафедрасы деп атала баслады 
Ал бурынгы факультетлер аралық ф изика кафедрасы жабылып, оныіі 
оқытыўшылары жанадан ашылған ярым өткизгишлер физикасы кафедрасЫ' 
на косылды

Улыума ф изика кафедрасына  1 9 8 8 - 1993-жылларда д о ц е н т  Б.Бек- 
баўлиев, 1993-1996-жылларда профессор Б.Эбдикамалов баслық болды. Ал
1996-жылдың январь айынан баслап кафедраны доцент Б.Жоллыбекоп 
сқармақта. 1997-жылы бул кафедраға „Теориялық (})изика“ кафедрасы діі 
қосылды.

1993-жылы „Лазерлик физика" кафедрасы ашылып, оны доцент М.Ар- 
зуов басқарды, 1996-жылы бакалавриат оқыў системасына толық өтиуге 
байланыслы бул кафедра ярым откизгишлер физикасы ка(}іедрасы менсм 
бириктирилли.

Я ры мот кизгиш лер ф изикасы  кафедрасы  1987-жы лы  ш олкемлес-  
тирилип, оны 1992-жылға шекем доцент М.Ережепов басқарды. 1992-1998- 
ж ы л л ар да  каф ед р а  баслы ғы  бо л ы п  д о ц е н т  У .Н а с ы р о в  и с л е д и .  Ал
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|'і')8-жылдын апрель айынан баслап кафедраны физика-магсмііііікі» ииим 
ІИ‘і>иниң докторы Қ.Исмайлов басқарып келмекте.

1988-жылы Өзбекстан Республикасы Мииистрлер К сн сснн иц  ІІокиі 
Иіиііерситетинде „Коп катламлы ҳэм дәўирли ярыметки^гиаіли сірукіу^ш 
Ліі|)“ атлы проблемалық лабораторияны шөлкемлестириу бойыніііа қііріірі.і 
міі мууапық, сол жылы август айынан баслап усы лаборатории жумыс ислгй 
Пііслады, онын, илимий басиіысы доцент М.Ережепов болды,

Кафедра ҳэм илимий лаборатория ш елкемлестирилгеннен бсрли бес  
илим кандидаты ҳэм еки илим докторы өсип жетисти,

Кафедра қасыиан 1994-жылы „Ярымөткизгишлер ҳэм диэлектриклер  
і|іиіикасы“ маманлығы бойынша аспирантура ашылып, онда бес аспирант  
і#ліім алды.

2000-жылы кафедра жаңа басқыш-магистратура бойы нш а қэнигелер  
іііирлауға киристи.

Усы уақытқа шекем проблема,тық лаборатория тематикасы бойынша бир  
мүгкил союзлық (1990 ж), еки халықаралық (1993 ж. ҳэм 1997 ж.) конфе-  
(нчіциялар өткерилди.

Кафедра ағзалары 200 ден аслам илимий мақала, 2 монография жәри-  
іітіп. (і авторлық гуўалық ;мды. 24 ҳэр қыйлы халықаралық ҳэм республи- 
)іііііі>іқ конференцияларға қатнасты.

2001-жылдан баслап жаңадан Инженерлик физика кафедрасы бес адам 
курамында (физика математика илимлериниң докторы М.Арзуов, физика  
мнісматика илимлериниң кандидаты Б.Қунназаров, т. илимлериниң кан- 
нилііты Қ.Л.Дэўлетов, асс.К.Дүршимбетов, А.Өтениязов) шөлкемлестирил- 
/III Кафедра баслығы М.И.Арзуов белгиленди.

Факультеттиң физика бөлиминиң алымлары тэрепинен физиканың ҳэр 
М.іі ілы тараўлары бойынша илимий изертлеўлер алып барылмақта.

Сонгы жыллары факультеттиң арнаўлы лабораториясында мсталларға ҳэр 
іурли газлық ҲЭМ суйықлық актип орталықларда қууатлы лазер нуры менен 
ыіирди изертлеў мэселелери физика-математика илимлериниң докторы  
М И.Лрзуов Ҳ Э М  оны ң шэкиртлери тэрепинен үйренилди.

Ярыметкизгиш ҳәм ярым откизгишли структуралардан жасалған при-  
Порлар теориясы бойынша профессор Ш.Қаниязовтың басқарған топары, 
уіі.і приборлардың сыпатлылығын ҳэм исени.млилигин арттырыў мэселеле- 
(іи іюйынша ф.м.и.д.Қ.Исмайловтың басқарған топары изертлеу жумысла-  
|іі.т алып барды. Ярымоткизгишли структуралар технологиясы ҳэм олардьш, 
імгктрофизикалық қэсийетлерин доцентлер М.Дүйсенбаев ҳэм М.Ережепов-  
/іи() изертледи, усы материалларды жақтылық қабыллагыш ҳэм Қуяш энер-  
((іисын эл ектр  э н е р г и я с ы н а  а й л анды ры у бағдары м е н е н  д о ц е н т л е р
V ІІасыров ҲӘМ О.Дэнияровлар шуғылланды.

ІІрофессор Б.Эбдикамалов, доцент Б.Жоллыбеков ҳэ.м олардын шэкир- 
ііісри органикалық емес кристаллардың оптикалық, электрлик қэсийетле-  
іиіііс сыртқы тэси р л ер д и  и зер тл ед и .  П о л и м е р л ер д и ң  Орайлы қ Азия  
Имриятларына байланыслы механикалық қэсийетлериниң озгерислерин  
Д ІІурымбетов, В.С.Баеи хэм доцент  М.А.Кан үйренди.

Факультеттиң физика кафедралары Өзбекстан Миллий университети- 
ииі| сэйкес кафедралары менен, Өзбекстан Илимлер Академиясының фи-  
іика-техника институты ҳэм Жыллылық физикасы бөлими менен, Украина 
Миллий Илимлер Академиясының ярым өткизгишлер физикасы институ-
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іы Кипі МииіиП уииисрситети менен, Россия Илимлер Академиясы 
ііі.иі і|іиііікіі ІІМ1 іиіу іы  (ФИАН) ҲЗМ улыумп фиаика институты (ИОФАІІ) 
мгіісіі 11.11 і.іі илимий байланыска ийе.

М .пемптнкилық инализ кафелрасы  1969-жылы шөлкемлестирилли  
Кафел|)аіп доііеитлер О.Жиемуратов (1969-1976).  О.Булешев ( І9 7 6 -І9 8 7 | ,  
К, Қалжаііоі) (1 9 8 7 -1 9 9 2 ) ,  С .Қ о сб ер ген о и  (1 9 9 2 -1 9 9 4 ) ,  Б .П р ен ов  (199.^ 
1996), У.Раметов (1997-1999) басшылық етти. Ал 1999-жылдын октябрі. 
айынан баслап кафедраға физика-математика илимлеринин докторы С.Қоі; 
бергсноі) басшылық етпекте

Униперситеттин Илимий Кеңесинин 1990-жыл 27-декабрь күнги қаріі 
ры менен математикалық анализ ҳэм улыума математика кафедраларыныіі 
базасында жоқары математика кафедрасы шелкемлестирилди. онын баслыгі.і 
лоііент У.Раметон боллы. Ал 1991-жылдын 29-август күнги Университет 
тин, Илимий Кеңесинин, шешими менен бул кафедралар базасында Диф  
(Ііеренциаллық теңлемелер кафедрасы ш олкемлестирилип, оған доцемі  
Ф.Н.Жапакова басшылық етти. Ал кейин 1997-жылы кафедраларды ири 
лендириуге байланыслы бул кафедралар қайтадан математикалық анализ ка 
федрасына қосылды.

Ҳэзирги күнде 18 оқытыўшы жумыс ислеп, олардын ишинде 1 илим 
докторы (С.Қосбергенов),  8 илим кандидатлары, доцентлер бар. Кафедраліі 
узақ жыллар дауамынла профессор Ж.Қутлымуратов та мийнет етпекте

1999-жылы математикалық анализ қэнигелиги бойынша магистратури 
ашылып, хәзир онда 10 студент билим алмақта.

Кафедрада „Көп озгериушили функциялардың интеграллық формула- 
лары хэ.м оларяың қолланыулары", „Дифференииаллық хэм интеграллык 
теңлемелердиң базыбир мэселелери", „Массалық хызмет етиу ҳэм тосыіі- 
нанлық процеслер теориясының базыбир мэселелери" бойынша илимий 
изертлеу жумыслары алып барылады.

С.Қосбергенов биртекли областьлар ушын область шегарасынан голоморф 
дауа.м етгириў мэселесин изертледи, матрицалық шар ушын Коши, Пуассоіі 
интеграл формулаларын тауып, бул формул;шарды область шегарасы болеги 
нен голоморф дауам еттириу мэселесин шешиу ушын қолланды. Б.Преноіі 
базыбнр функаиялар класы ушын Вохнер-.Мартинелли типиндеги интеграл 
лық формулалардың шегаралық мэнислерин изертледи. З.Сапаров Көп ком- 
плекс өзгериушили функциялар теориясында коп елшемли вычетлар хэм 
олардың интегралларды есаплауға қолланыулары менен шуғыллаиады. М.И6 
рагимов тэрепинен симметриялық банах кенисликлеринин геометриялық 
қэсийетлери ҳэм бул кеңисликлерде анықланған нейтраль қысқарыушы про 
екторлардың образлары ұйренилди. Ж..Мырзанов базыбир функциялар клас 
с л ары н  аляы н ала б е р и л г е н  б а з и с л и к  ф у н к ц и я л а р  менсм  
жақынластырыулардағы дэл турақлыларды анықлады. М.Асқаров ҳэм Қ.Ша 
рипов интеграллық теңпемелерди шешиўдин информаииялык қурамалылы 
ғын оптималластырыў, ал Э.Урумбаев экстре.маль мэселелеряи шешиудиіі 
жууық методларын оптималластырыу мэселелерин изертледи. Қ.Қішжаноіі 
массалық хызмет етиў теориясы бойынша изертлеу жумысларын алып 6іі- 
рып, еки кириуши ағымлардың ҳэм хызмет етиу системаларының бир-би- 
р и н е  жақыіі болыуынын, т е н  ө л ш ем л и  баҳалары н алды. У.Раметоіі  
тосыннанлық ііроиесслердин, спектраллық характеристикаларын анықлап, 
конкрет стохастикалық дифференциаллық теңлемелерли шешиу ҳәм келиіі
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іт.іккіін процесслер ушыи сыіыклы болжау мэселслсрии қіір;ісіыр/и.і I' II М 
ПИОІ1 сызықлы процесслер уіиын шек теоремаларыіі иіерілсли

И,'іимий изертлеу жумысларынын, нэтийжелери бойыніиа соіііі.і жы і іп 
ці.і 1 монография. 200 ден аслам нлимий мақалалар, солардам 30 л т і  інчііімі.і
• і.ірт еллерде басылып иіықты. Кафедра оқытыушылары тэрс-пиіісіі ?0 ліім 
йі пам оқыў методикалық қолланбалар басылып шығарылыіі, ҳэзир сіулгіі  
пігр оларды кеннен пайдаланбақта.

Математикалық анализ кафедрасынын. шолкемлестирилиуи менсн 1УЧ() 
2000 жыллары .мэмлекетлик көлемде „К ом плекс анализдиіі.  актуал 

м.іселелери" атамадағы илимин теориялық конференция унизерситетими і 
II' оікерилди. Оған елимиздеги функциялар теориясы бойынша корнскли  
ігііімпазлар: академик А.С.Сішуллаео, профессорлар Г.Худайбергено». Л.К 
ІІо|іисоилар қатнасты.

Л лгебра  ҲӘМ д и ф ф с р е н и и а л л ы қ  т еңлем елер каф едрасы  д э с л е п  
І'МХ 1949-оқыў жылыпан баслап „Математика" кафедрасы, ал 1969-жыл-  
/ІІ1И 1991-жылға шекем улыума математика кафедрасы деп аталып келди, 
|Ч')І жылдан баслап ол „Алгебра ҳэм геометрия“ кафедрасы деп атала бас- 
ііііііы Жана талапларға байланыслы 2000-жылдын сентябрь айынан баслап 
►Ііфсдра Алгебра ҳәм дифференииаллық тенлемелер кафедрасы болып қайта 
ііу ііілди.

Кафедраның осип раўажланыўымда, онын ҳззирги заман талапларына 
•уУип беретуғын маман қэнигелер менен толысыуында ҳар қыйлы жылларда 
иіфелра баслықлары болып ислеген доцентлер М.В.Шеглов, М.Г.Галикееи, 
іі|иіфессор Ж .Қутлы муратов, доц ен т л ер  О.Ж иемуратов, С .Қ эл л ибеков ,
V Ііііймуратоп, С .Таж етдинов.  Х.А^іламбергеновлардың қосқан ұлеслери  
ЙКСІ1 Кафедраны 2000-жылдын сентябрь айынан баслап доиент Қ.Елгон-  
‘іікчі басқарып келмекте.

Ҳэзир кафедрада 1! оқытыўшы жумыс ислейди. Олардан алтауы илим 
ніііиилатлары, ал бесеуи доцент илимий атагына ийе.

К;к|)едрада яифференциаллық тенлемелер қэиигелиги бойынша магист- 
іииура болып, онда 9 студент билим алмақта.

К;іфедрада илимий жумыслар ҳәм соган байланыслы түрде қзнигелср  
|'||||)лаў алгебра хэм санлар теориясы, геометрия ҳэм топология, математи- 
иіііы оқытыў усыллары, дифференциаллық теңлемелер ҳәм математикалық 
Іииика бойынша алып барылмақта. Кафедра оқытыушылары тэрепинен усы 
ііпііміій бағдарлар бойынша изертлеў жумыслары жүргизилмекте. Доцент  
ІИ'ііпарниязов Дирихле катарларының аналитикалық даўамы ҳэм болнниў-  
ііііілср проблемасы бойыііша, доцентлер О.Жиемуратов ҳэм Ж.Толеуов ал- 
і*Пр.ілык саклар майданыиың гіутин идеаллары ушын асимптотикалық  
фицмулалар бойынша изертлеўлер алып барды. Сызықлы групналардың  
ИІК' іруппалары. шешимли хэм кильпотент группалардын, вервол үлсс  
і|іуиіі;ілары (доцентлер  Х.Алламбергенов, С.Тажетдинон),  бес  олшемли  
іцніектии кеНисликте үш олшемли кеңисликлердин проектив дифференци-  
віціі.іқ геомет;уіясьі (доцентлер Х.Баймуратоп, С.Таңирбергенов), математи-
► .і'іі.ік физиканыи бир қатар эҳмийетли мэселслери (доцентлер С.Даўенов,  
Ф П Ж а п а к о в а ,  А .О маров),  эпиуайы диф ф сренциаллы қ тенлем елердиң,
► іііііикмели аргументли дифференциаллық теңлемелердиң, импульсқа ийе  
I Ні тгмалардың, интегро-дифференциаллы қ тсңлемслердиң шсгараланған 
мм мерііодлы шеиіимлерин табыўдым, сомл:ій-ақ шегаралық мэселелерди
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тгіииуям и іісимптотикалық, саилы -аиалитикалық методларыи матемлім 
калық жііқтаи іісгизлеу мэселелери (доцентлер О.Нуржанов, Қ.Елгонднсіі 
(І)иіика математика илимлериниң кандидаты Қ.Ильясов, О.Қурбанбаеіі. аііі 
оқі.пыуиіы О.Саяықов, М.Орашбаев), сондай-ақ, математиканы окытыулыи 
ҳэр қі.ійлы мэселелери (педагогика илимлеринин кандидаты А.Матмураіііц, 
оқыіыушылар М.Якуиова, К.Сейдуллаев, Н.Жұзбаев) изертленилди  
бир қатар илимий нәтийжелер алынды.

Соңғы 25 жыл ишинде кафедра оқытыушылары тэрепинен 3 илимиіі 
монография, 150 ге жақын илимий мақалалар, 25 оқыу-методикалық қол- 
ланбалар басылып шықты.

Кафедра агзалары Қарақалпақстандагы Тахиатас ГРЭСи, Ауыл хожалі.іц 
М ииистрлигиниң хожалықлары, Водоканал кэрханалары менен хожаліик 
иіэртнамасы тийкарында жумыслар алып барды.

Математикалық анализ, алгебра ҳэм дифференциаллық теңлемелер кіі 
федралары Өзбскстан, Москпа, Киев миллий университетлериниң сэйксі 
кафедршіары менсн, Өзбекстан ҳэм Украина Миллий илимлер Академиіі 
ларыііын сэнкес болимлери менен илимий байланысларка ийе. Қарақал 
пақстаіі ушын теориялық математика бойынша илимий кадрлар таяр.иіц 
бериуге акадсмик Ю.Л.Ершов, академик ВИ.Ильин, академик 10.А.Митр(і 
іюльский, академик А.М.Самойленко, академик Н.П.Корнейчук, академик 
Т.Азларов, академик А.Садуллаев, профессорлар Л.А.Айзанберг, М.А.Акіі 
вис, В.Анисимов, Ж.Икрамов, С.М.Белоносов, А.М.Кытманов, Б.В.Леиии,
В .А н и с и м о в ,  Д .И .М а р т ы н ю к ,  С .В .П е р е в е р з е в ,  В .Н .Р е м е сл е н н и к о й ,
Н .П.Романов, В.А.Романьков, Н.И.Ронто, Ю.М.Рыжов, Г.Худайбергеноіі, 
А.К.Цих, А.П.Южаков ҳэм басқалар үлкен үлес қосты. Олардың Қарақал 
пақстанлы шэкирглери бүгинги күнде де математиканың рауажланыум 
ушын табыслы мийнет етпекте.

Э м елий математика ҳэм информатика кафедрасы  1976-жылдыц  
1-июиь сэнеси күнинен баслап „Есаплау математикасы" кафедрасы атм 
менен шолкемлестирилди. Кафедраға профессор А.Отаров (1976-1987, 1993 
2000), доцент С.Пирназаров (1987-1992) басшылық етти. Кафедра 1997 
жьільі у н и в е р с и т е т  И л и м и й  К е ң е с и н и ң  ш еш и м и  м е н е н  „ӘмелиЙ 
математика хэм информатика" кафедрасы болып аталды. 2000 жылдын 24 
августынан баслап, кафедраны профессор Н.Өтеўлиев басқарады.

Кафедра шолкемлескеннен бери кафедра оқытыушылары арасынам 1 
илим докторы ҲЭМ 14 илим кандидатлары өсип жетисти.

Хэзир кафедрада 18 оқытыушы ислейди, олардың биреуи илим докто' 
ры, екеуи профессор, жетеуи илнм кандидатлары ҳэ.ч доцентлер, ал екеуи 
илим кандидатлары.

Кафедрада оқыу жумыслары менен бир қатарда хэзирги замам илимиі 
ниң жетекши бағдарлары бойынша кең көлемяеги илимий -изертлеу жу- 
мыслары алып барылды

Тутас орталықлар механикасы мэселелерин аналитикалық ҳэм саплы 
шешиў усыллары багдарында А.Отаров тэрспиием тенлемелерди проекііи- 
он-дифференииаллық усыллар менен шешиў хэм оны ЭЕМда есаплау масе- 
лелери изертленилди. С.Пирназаров төртиниіи тэртипли эллиптик титсги  
дифферениаллық тен.лемелерди шешиўдиқ шекли айырмалы усылларыіі,
Н.Пиримбетов Карақалпақстаннын, жер асты сууларының дузланыу режи 
мин болжау мэселелерин, А.Ембергенов мате.матикалық физиканын шеіл
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(шчық мәселелеринии, меншикли санларын табыўл1>Ш нарипцинлы иігиіи и1) 
ырмалы усылларын, Ш.Бурханов эпиўайы дифферсиииаллық тсипчмрмрр/т 
щстиўдин анық айырмалы схемаларын ҳэм оларлын. қолланыўларын и ігр 
(мгли. Н.Өтеўлиеп ҳам А.Хожаметов стохастикалық программппт іі.ірі.іу 
М.ктлелерин шешиўдин санлы ҳэм сапалы анализлеў усыллары ();идпрынлн 
миимий-изертлеўлер алып барды., Д.Өтебаев шегаралық мэселсле[іди іііс 
ііиіУде нәтийжели шекли айырмалы схемаларды дүзи ў ,  Ж Лллаии і.і|>ои 
иисктрал мэселелер ушын жоқары тәртипли шекли айырмалы схемалпрлы 
иглсп шығыў мәселелерин, М.Ещанов бөлистирилген параметрли обі.скі  
(11'ряин идентификациясы мэселелерин, ал М.Бердимуратов жер асты суў 
йирынын дузланыў режимлерин оптимал басқарыў мәселелерин изертлели, 
Ммюматикалық моделлестириў ҳэм оның экономикалық қолланыўы бой-  
ышна Н.Өтеўлиев, А .Х ож ам етов' ҳэм Р.Мустафаевалар бир қатар илимий
іі.ігийжелерге еристи. Жобаластырыў ҳэм басқарыў системаларыила ин<1)ор- 
Мппияларды автоматластырыў усыллары бойынша Т.Нурекеев, Л.Лбдулла- 
141, Ь.Лхметоилар изертлеў жумысларын алып барды.

Ҳэзирги ўақытта Н.Өтеўлиевтин, басшылығында кафедра илимпазлары 
<||()сқстан Республикасынын, Илим ҳэм техника қомитети тәрепинен қар- 
іи.іланатуғын „Тұслик Лрал жағалаўларында суў қорларынан үнемли пай- 
(Шманыўдын экологиялық-экономикалық моделлерин ҳэм усылларын ислеп 
111|.| |ыў“ ҳэм „Лрал бойы экологиясын жақсылаўдын, экологиялық -эқоно-  
микалық моделлери бойынша есаплаўлар жүргизиўдин программалық ком-  
ІИІСКСИН ислеп шығыў" темалары бойынша илим изертлеў жумысларын  
II'11.111 бармақта.

Кафедра оқытыўшылары тэрепинен 1976-2000 жыллар арасында 6 моно-  
1 ||||(|)ия, 8 оқыў қолланбалары, 20 .методикалық қолланбалар, 150 ден аслам 
имимий мақалалар баспада жэрияланды. Усы дэўирде кафедранық илимий 
Иііііиетлеринин 2 топламы шелкемлестирилип баспадан шығарылды.

Кафедра Киев Миллий университетинин, есаплаў математикасы, эқо- 
цпмикалық кибернетика, математикалық физика теңлемелери кафсдралары 
Исмсн илимий-педагогикалық кадрларды таярлаўда, оқыў ҳэм илимий-  
шсртлеў жумысларын бирге алып барыўда тығыз байланыс орнатты. Сонын  
и л и й ж е с и н д е  Киев университетинин, профессорлары  В .Н .О стапенк о ,  
А Л 1'лушенко, академ ик В .В .А н и си м ов ,  Н .Н .Л я ш ен ко ,  В .Л .М акаров,  
Л 11 Ястремский, Д.Я.Хусаинов ҳәм басқалар кафедраның шақырыўы бой-
і.ііііііа бирнеш е рет келип, стуДентлерге арнаўлы курслардан лекциялар  
иқыды ҳэм олардың диплом жумысларына басшылық етги, аспирантлардың 
Пініііылары болып, кеплеп илимий-педагогикалық кадрлар таярлаўга озле-  
ІІІІІІИҢ салмақлы үлеслерин қосты. Кафедраның оннан аслам оқытыўшы- 
|||||1|.| Киев университетиниң аспирантурасын питкерип, илим кандидатлары 
Пііііі.т жетисти. Олардың ишинен Н-.Өтеўлиев 1992-жылы Киев универси-  
ІСІИНИҢ докторантурасына кирип, 1995-жылы октябрь айында докторлық  
циссертациясын табыслы жақлап, физика-математика' илимлериниң докто-  
|и.1 илимий дэрежесине ийе болды. Ал ҳэзир доцент Л.Хожаметов Ки^ев 
үііиііерситетининиң докторантурасын питкерип, докторлық диссертациясын
♦ уў^ақлап, жақлаўға таярланып атыр.

Университет аспирантурасында кафедраның 5 ассистенти, ӨзИЛ ның  
Кибернетика институтының аспирантурасында 2 ассистент, ӨзИЛ нын, суў 
Мшиқалалары институтының аспирантурасында 1 ассистент оқыйды.
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ліі.іллпи Оаслкіі, лмелий математика ҳәм информациилі.и
I Iіі "( 1 1 \ к л і и г с л и і н  Оойытііа магистратура ашылды.

Іг .іф іррмліі „Міисматикалық моделлестириу хәм математикалық усыл ім|і 
ммм :.<иііі.іміііуы" лсісіі  атамадағы илимий семинар жумыс ислеп іур 
;-ііЛ|'Ллр гтірлііуяин, миллий бағларламасына тийкарлана отырып, кафгп|ій
«-■м.іліі мамлскстимиздиң ҳэм сондай-ақ ғэрезсиз мәмлекетлер ......................
Ослгили жокары оқыу орынлары ҳэм илимий орайлары уіснен, атап аиіік 
аидіі, Озбскстан Миллий университетиниң „Компьютер технологияліі|ч.і 
факультети, Ө зИА „Кибернетика" институты болимлери, Киеіі Мил нш 
унииерситетиниң „Кибернетика“ факультети, Украина Миллий Илим.'К'|і 
Акадсмиясыныц „Ки6ернетика“ институтының бөлимлери, Ташкент Ігн 
ника университетииин. кафедралары менен илимий байланыста жумыс алыіі 
бармақта. Кафедра ағзалары рауажланған мәмлекетлердиң жоқары оқі.іу 
орынлары Ҳ Э М илим-изертлеў институтларында тэжирийбе алмасып қайіі.ц' 
мақсетинде, 1997-жылы Президентимиз тэрепинен дүзилген „Устаз" қорі.і 
ны ң ко.нкурсына қатнасып келмекте. Бул қордың коңқурсы женимііаім  
профессор Н.Өтеулиев 2000-жылдың январь айында Израиль мэмлекетиін' 
тәжир/ийбе алмасыуға барып қайтты. С ондай-ақ,  кафедра аспирантлары 
Ө.Қурбанбаев, Т.Арзымбетовлар 2000-жылы .Малайзия мэмлекетине „жаіііі 
компьютер технологияларьГ' бойынша билимиң жетилистирип қайтты.

ХИМ ИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Химия пэни бойынша муғаллим кадрларды таярлау муғалли.млер иііі 
титуты ңы ң тэбияттаны у-географ ия б ө л и м и н де  1943-жылдан басламлі.і 
1944-45-оқы ў жылында химия ҳэм биол огия  кафедрасы д ұзилди. Усі.і 
кафедрадан 1954-жылы химия кафедрасы өз  алдыиа болинип шықты. Ііуі 
кафедраны ҳэр қыйлы жылларда профессор П.З.Фишер, 'доцентлер Ф.А 
Кондрарь, З.Әметова, А.Булешев, И.Жиеміуратов, Ж.Алламуратовлар бііг 
қаряы.

1976-жылы университеттиң ашылыуы менен тэбияттаныу факультеіи  
ниң қурамынла химия бөлими шолкемлестирилди ҳэм химия қэнигелигіі 
не студентлер  қабыллана баслады. Бул б ө л и м н и ң  химия кафедрасыіі  
1976-1982 -жылларда п.рофессор Қ.Өтениязов басқарып турды. 1982-жылі.і 
химия кафедрасы еки кафедраға: органикгілық химия (баслығы профессчр 
Қ.Өтениязов) ҳэм органикалық емес химия (баслығы профессор Ә.Жум;і 
баев) кафедралары болып болинди.

Соңғы жыллары химия қэнигелиги бойынша қабылланыўшы студеііі 
лердиң саны эдеуир өсти, химияның ҳэр қыйлы тараулары бойынша или 
мий дэрежеге ийе болған кадрлардын. саны көбейди, орта хэм арнаўлы оқыу 
орынларында химия пэниниң салмағы артты. Химия қэнигелигине талаптың 
артыўы ҲӘМ Қарақалпақстанның минерал жэне тэбийғый шийки затларыіі 
химиялық қайта ислеўдин зэрұрлиги өз  ^ д ы н а  химия факультетин шелкем 
лестириўге жағдай тууғызды. Нэтийжеде^ 1991-жылы уииверситеттин химиіі 
бөлим иниң тийкарында химия факультети дұзилди. Факультеттиң декаиі.і 
лауазымында доцентлер Ж.Қурбанов (1^91-1995 жж.),  К.Ибраимов (1995 
1999 ж ), М.Алланиязова (1999-2000 жж.) иследи. Ал 2000-жылдың ноябрі. 
айынан баслап факультетти доцент Б.Бектурсынов басқармақта.
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Химия факультсти жеке искерлик корсеіксм ♦ іи і і
1Км1ыўшылар ҳэм студентлер қатары меиеи алсуир ................  і , і ИкіМ
Ч.і химия қэнигелиги бойынша қарақалпақ жлие орі.и і и і і . і  ним  
іііі.ііілар ҲӘМ кешки белим ҳәрекет етип турды Қ.ііиріи ( и . и і м  і
ііік чәм өзбек тиллсринде оқыйтугын топарліірліі қлм ................  і і м і и и і

'Пі.мимиң коплеген жаслары заманагой тәлим сырлпіп.иі .............. ...  і і,
іічіілер санынын, өсиуи ҳэм ұлкемизлин, химияга сы()аИ;ііи іьі и иі . .ммч
іі.піыи, р а у а ж л а н ы у ы  х и м и я  ф а к у л ь т е т и н д е  үш иіііи и  і. і.|.і і ц і й и г і и  

.ііиылыуына алып келли. Жаңадан шолкемлескен физикалі.іқ і.іміімц.і 
іык химия кафедрасын 1990-1993-жыллары доц ен т  Қ.С'іііііі|>иііи шц л і 

1995 -жыллары доцеііт  М.Исмаиловлар басқарып турды ( '(ііиі.і і> 1 1 . 
іулентлерди қабыллаудың бирқанша қысқарыуы салдарыиаіі бул иіі|и і|. і 

и|ігпникалык емес химия кафедрасы менен бирлесип кеп и .
Гэрезсизлик жылларында Қарақалпақстанда химия санаатыііі.ііі іі|ііі 

шцмақлары пайда бола баслады ҳэм оларды кеңейтиу жойбарларі.і игііси 
Ііп.ііылмақта. Усыларды ескерген ҳалда 1994-жылы химия факультеіиіиіс  
іимиялық технология ҳэм биотехнология кафедрасы шөлкемлестирилди  
П.клеп қоршаған орталықты қоргау ҳэм шийки зат хорларын ұпемли паіідіі 
іііііп.іу кафедрасы болып ашылған бул кафедраны химия илимлеринип, к.іп 
іііі/ііггы, доцент Б.Жарекеев басқарып келмекте.

Хи.мия факультети ҳэзирги уақытта химия хэм химиялық тсхііологин
i,,мііігеликлери бойыніпа кадрлар таярлап шыгармақта. Бул химик қэііпгс 
М'|і мектеплерде, жан.адан шөлкемлестирилип атырган академиялық лиңей  
і|і|і м е н е н  кэсип  о н е р  к о л л е д ж л е р и н д е  о қы ты уш ы , и л и м - изср тл су  
Ііік гитутларында лобарант-препаратор, киши илимий хызметкер, ондирис-  
■(III. кэрханаларда эсбап үскенслерди техникалық басқарыушы хызмсткерлср 
і і.ііміында ислеп атыр,

Қарақалпақстаннын жер асты байлықларын, сонын, ишинде минерал  
ііұіл.ірды қайта ислсў зэрұрлиги, тэбийғый шийки затларды химиялық  
иіііімлерге айландырыўга болган мұтэжлик халық хожалығында химик-тех-  
Іііі іог маманларды талап етеди. Сонлықтаң факультеттеги химиялық техііо-  
(III ия қ э н и г е л и г и  бул талапларды  қанаатланды ры уга б ағд арл ан ған .  
ііі(ч-кстан Республкиасындағы ең  ири химиялық санаат қурылысы болған 
(\ііпырат сода заводын, сондай-ақ, елимиздиң қайта ислеуши жэне азық- 
ііУКігі санааты тарауларын қэнигелер менен тэмийинлеу мақсетинде ҳзр 
«и.иіі.і 15-20 студент усы қәнигеликке қабылланбақта.

І‘)99-жылы факультетте химия қэнигелиги бойынша магистратура ашы- 
мі.пі, ҳэзир онда 7 магистрант тэлим алмақта.

1995-жылы университетте 0 2 .0 0 .10-тэбийғый бирикпелер ҳэм физиоло  
иіилық актиа затлар химиясы, органикалык емес химия қэнигелиги бой
І.піиіа аспирантура ашылды, Усы кұнге дейин бул аспирантураға 7 аспирант  
кіі()ылланып, олардан 3 аспирант (Қ.Қ.Өтениязов, М.Жумамуратова, Л ііііі- 
(имюиа) 2000-жылы кандидатлық диссертациясын табыслы қорғап іиықты, 
кіиігіін аспирантларга өз мұддетинде қорғауы ушын барлық мұмкиімпилик- 
'іср жііратылмақта.

Улыума алғанда, соңғы 25 жыл ишинде факультет оқытыўшылары ҳэм
III ііирантлары ишинен I илим докторы, 14 илим кандидаглары осип іпық
ii.і Органикалық химия кафедрасының докторанты Р.Тилегеноіі про(|)есс()|>

67



Қ (» 1 С1 1И1И0 1 1 1 1 .П1 Оасиіылығында локторлық диссертация жумысын жуумі» 
Л1\у уі іиіілс ислсм атыр.

Ҳлшрп! ўақытта химия факультетинде үш кафедра хы^мет көрсетии і)і
О рпш икллы қ хим ия кафедрасы  факультет кафедралары и ш и і і і і і і һ  

илимий педагогикалық кадрларынын саны ҳэм илим изертлеў жумыслири 
нын колеми бойынша салмақлы орынды ийелейди. Бул кафедраны ІЧЧІ 
жылдан берли химия илимлеринин, докторы , пр о ф ессо р  Қ.Өтеииини  
басқарып келмекте.

Органикалық химия кафедрасында ҳэзирги ўақытта 2 илим доккі|іі 
(Қ.Өтениязоп ҳэм\Е.Сейтмуратов),  5 илим кандидатлары (Б.Бектурсі.іііи» 
Ж.Қурбанов, Р.Тилегенов, М.Алланиязова, Д.Төрениязова) ҳэм бир 
тент хызмст ислейди. Кафедрада бир илим -изертлеў ҳэм төрт иқм» 
лабораториялары жумыс ислеп тур.

Илим-изертлеў жумыслары тараўында факультеттиқ профессор-оқі.имі 
шылары Қарақалпақстап Республикасының минерал шийки затлары мсіі»и 
осимликлерин химиялық жақтан изертлеў ҳэм халық хожалығына пайлппи 
ныў жолларын табыў машқаласы бойынша излениў жумысларын алып іііір 
мақта. Лтап айтқанда, 1980-1985 -жыллары „Қарақалпақстанда осеіуіми  
жабайы осимликлердиң алкалоидлық қурамын изертлеў ҳэм алкалои/риц. 
тийкарында биологиялық актив затлар алыў" темасы Қ.Өтениязов. Ж к,у|і 
банов, Б.Жарекеев ҳэм Б.Бектурсыновлар тэрепинен орынланды. Бул 
мыс даўамланып, 1991-1994 -жылларда Өзбекстан Илимлер Академиясмиым 
Биоорганикалық химия институты менен бирликте академик А.А.Аблуни 
хабовтың басшылығында лупинин, анабазин ҳэм басқа алколоидлар тиИки 
рында физиологиялық актив затлар синтезлеў бойынша жумыслар алыи 
барылды. Бул жумыслардьщ жуўмағы бойынша факультеттиң 3 аспиріііиы 
кандидатлық диссертация жумысларын жақлап шықты. Сонғы жыллицм 
Өзбекстан Республикасының илим ҳэм техника бойынша Мэмлекетяиі» 
Комитети тэрепинен берилетуғын қаржы есабынан „Дэри-дэрмак і ш ы Ул ы і і  

жергиликли дереги иретинде Қарақалпақстанның дэрилик өсимликлсрии 
ҳэм қайта ислеўши жэне азық-аўқат санаатынын шығындыларын химияммк 
изертлеў" проблемасы үйренилди. Бул жумыстың да илимий басші.ич.і 
профессор Қ.Өтениязов, ал тийкарғы орынлаўшылары доиент Б.Бектуріы 
нов ҳэм Р.Тилегенов болды.

Илимий-изертлеў жумысларының нэтийжесинде Қ.Өтениязов, Ж.Қур 
банов ҳэм Б.Жарекеевтиң „Алкалоидоносные растения Каракалпакии" ашы 
монографиясы 1987-жылы „Қарақалпақстан" баспасынан, Қ.Өтениязон 
Ш.В.Абдуллаевтың „Қарақалпақстанның бояў алынатуғын өсимликлсри 
атлы китабы 1989-жылы, Қ.Ө тениязовты н Р.Тилеўов, Д .Еш имбаев  
басқалар менен бирликтеги „Природа и антропический фактор" кимПм 
1992-жылы „Қарақалпақстан” баспасынан, Қ.Өтениязов, С.Дэулетму|)аиііі 
ҳэм П.Халмуратовтын, „Халық медииинасында колланылатуғын Қарақиі 
пақстанньш мэдений ҳэм жабайы осимликлери“ китабы 1992-жылы „Іиі 
л и м “ б а с п а с ы н а н ,  Қ .Ө т ен и я зо в т ы ң ,  А .А .А вдувахабов ,  Д .Н .Д алим ои,  
Х.А.Алланов пенен бирликте жазған „Лупинин" монографиясы 1993-жі.иім 
басылып шықты.

О рганикалы қ емес хим ия кафедрасыида  ҳэзирги күни 1 профіч 
сор (Э.Жумабаев),  4 доцент (К.Сапарниязов, К.Ибраимов, М.Исмаилчп, 
Б.Танирбергенов), 2 илим кандидаты (З.Узақбергенова, М.Жумамураіоіті
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Ь М М

,1М I ііссистент хызмет ислейди. Кафсдрағи доаеит К И5|);іміміііі (іім ііи.і
іі.іқ етпекте.

ІІрофессор Ә.Жу.мабаеп, лоцент Б.Танирбергеііо», хи.мии илимигртпи!  
іціідидатлары Т.Искендеров ҳэм З.Узақбергеновалар Киеп МиллиІІ у и и т  р 
ііігти менен байланыста висмут хэм басқа да элементлеріииі іитіінііііі|н.і  

ІІісһдоіалогеиидлери, айырым сі-\эм р-элементлердиң органикіілық Ги(|ніһ 
іичсри менен комплекс дұзиу  процесслерин ұйрениу бойі.ііііиіі и т ім и и  
Ни|)ілсу жумысларын алып барып, жаксы илимий нэтийжслсріг С|чк іи 
І||іо(1іессор Э.Жумабаептын академик В.В.Скопенко менен бирлик іс жи іі.і 
•ІІіііі „Псеіідогалогениды висмута" атлы монографиясы баспадам іііі.іі.і|іі.іи 
(Іііі, Сои дай-ақ ,  пр о ф ессо р  Ә.Ж умабаевтың „О кислениу-кэлпиис кі* іиу 
і«'іікциялары ҲЭМ электро-химиялық процесслер" атлы китабы да І9У0 жі.пі.і 
Іііілим" баспасынан шықты.

Ка(|)сдра доцентлери М .И см аилов, К .Ибраимов. Қ. Саііарииіі іоіілир 
Іопырақ хэм басқа да дисперс системаларда структура пайда болыу мро 

іичслсрин үйрениў" бойынша илимий изертлеу жумысларын алі.иі (іи|>і.іу 
Иііііеіі бирликте „Жергилнкли минерал ҳэм шығындылар тийкарі.іилп іу 
|іііК'іы, экологиялық зыянсыз, фитомелиорацияга шыдамлы коіііпг қумнпр
іі.і ііркиуши кабат пайда етиу“ атлы мэмлекет тэрепинен қаржі.ілпіііі іуі і.іи 
ігма устинде исле.мекте.

Х и м и я лы к  т ехнология ҳзм  биот ехнология кафелриі і-іічі‘і I и " 
імііі (Б.Жарекеев, ка(1)едра баслыгы), I илим кандидаты (М ЛИі.імСми и и  
|.ім .1 ассистент ислейди. Бул кафедра Ташкенттеги химия іс ч іт и і ік и  ии 
ііцігуты менен бирликте химик-технолог кадрлар таярламақіи !•.иф. і|. і і . 
іікытылатуғын пәнлер бойынша аналитикалық химия, хи.мігкітіі . ітм  
іскиологияда процесслер хэм үскенелер, физикалық изерілгу У и і '"і"'
тіраіориялары студентлер хызметинде болып, олар .........................
иураллар, плакаглар, үскене ҳәм химиялық реактиплігр ......................... .. •
|п і Соидай-ақ пэнлер бойынша оқыў эдебиятлары, лгиіііи и і ’ і і. (ш 
Кііиікалық қолланбалар бар.

Кафедра студентлери ҳэр жылы Өзбекстан 1‘ссііу('іті».іи м < ..і і,.и 
(і|)ынлары арасында қэнигелик бойынша өткерилгси (і)іііміиіи'і і ін|нч і -
гі.іп сыйлықлы орынларды ийелеп атыр. Мысалы, Л)()(і ............... ,
Лпіглериниң командасы усындай олимпиадада бііриііііііі . .|и.і і«п і.и 

Ка(})едра оқытыушылары „Қарақалпақстаіі Рг( ііуіі і т  ш і иі і іи • 
іігрди химиялық жақтан изертлеу ҳэм тэбийіі.ій (иИМт п г ш  ,ц 
іііпаиыу" атлы тема үстинле жумыс алып барм.іми

Лоцент В.Жарекееі) бул те.ма бойынша длир.и ................ .
іт.'і.ірын үйренип, 16 алкалиод болип аліаи, .....................
Ііи.іып есапланады.

1999-жылдын сентябрь айынди кафсдра аі і ш и м т  '
!,'ііл препаратын ҳэм полимерлер меііен ......................... . . ■ '■ « т
формасының анык технологиясын ислеіі іиі.іііі^ иі^ии іг . • ! '
тіссертациясыи жақлап шықты. Ҳэзнр оп уі .............. п . т т и  .
гісу жумысларын дауам етпекте. Каііігдім ......... и и ш  т  ♦
ііақстан минерал шийки затлары тийка|іі.іи;ііі і \ | і н н і і  ч п м ш '  і 
іиығариу технологиясы бойыиіііа ии-ргиу і .> и г  і.|!і'Ц » і Г ! і* і

Химия факультетииин соііксс .................... • і и і  ч і *■" '
гіеу жумысларында Москна. Киси х ім 1 1  іі,. , . і .и .н, : і іи ,
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| ) И ,  ( ‘пмп^жпмд, Ьухара ҳам Ургениш унииерситетлери, Ташкент хим и» 
ноломш ииституты. Нокис пединституты, сондай-ақ Өзбекстан ИА Ічиі 
и()1чи|икалык химия институты, Өсимлик затлары химиясы ҳэм Химии 
иисппуглары , Өзбекстан ИА Қарақалпақстан Болиминин, тармақ ииі ш 
туглары алымлары менен жақыннан бирге ислеспекте.

ТАБИЯТТАНЫЎ ФАКУЛЬТЕТИ

1943-жылы муғаллимлер институтынын, қурамында шолкемлестири.іп'іі 
тэбиягганыў-география болими !948-жылы факультетке айландырыл,иьі

Университеттин, ашылыўы менен бул факультет химия-биология і|'і> 
культети болып аталды, ал 1989- жылы биология ҳэм химия факультешсри 
болып еки факультетке ажыралды. 1997-1998-оқыў жылынан баслап факулі. 
тет тэбияттаныў факультети деп аталып келмекте. Онын биринши лек.іиы 
А. Булешев боллы. 1953 - жылы факультетте география бөлими ашылііі.і 
1960-1967 жыллар аралығында факультстке профессор С.Ережепов,
1968 жыллары А.Тлеўбергенов, ал 1968-1986 жыллары доцент Қ.АйтІі.ичі 
басшылық етти. 1986-1987-жыллары факультетке профессор Қ.Өтения иш, 
1988-1994 жылларда профессор Б.Алла.муратов басшылық етти, ал 19').| 
жылдан баслап П. Халмуратов басшылық етпекте.

Факультегте биология, экология, география, топырақтаныў қэнигеликиг 
ри бойынша жоқары маманлықтағы қэнигелер таярланбақта. Тәбияттат.ц  
факультетин 1976-2000-жыллар аралығында биология қэнигелиги бойыинш 
661 - студент, География қэнигелиги бойынша 474- студент, Экология қ.яім 
гелиги бойынша 174 ҳэм топырақ таныў қэнигелиги бойынша 20 стулгш 
питкерип шықты. 2000-2001 оқыў жылында факультетте 326 студент билим 
ат.мақта.

Факультетте ҳэзирги ўақытта ботаника, зоология, анатомия ҳэм фи ш 
ология, экология ҳэ.м тэбиятты қорғаў, топырақтаныў, география кафелііц 
лары болып, бул кафедраларда 2 акаДемик, 1 профессор, 22 илим канлил.пі.і 
табыслы мийнет етпекте.

Факультетте ботаникалық музей, зоология .музейи Ш0л к е , м ле с ти р ил и  п 
ҳэм ҳэзирги заман талабына жуўап берстуғын гербарий қоры болып, буи/ш 
он мыңнан а сл ам  гербарий, мыцнан аслам э к с п о н а т л а р  сақланбақта, Соиыи 
менен бирге, география кафедрасы жанынан геоинформаиия илимий ла(ні 
раториясы ашылып, ол илимий приборлар мснен, 8 ко.мплект компькиср 
м е н е н  тэмийленген. Факультетте буннан басқа да I компьютер к л а с с ы  \.ім 
шет тиллер кабинети ислеп тур.

Факультеттиң лабораториялары оқыў процессине ҳәм или.мий изертжу 
жумысларына керекли приборлар, эсбап-ұскенелср менен тэмийинленігіі  
Студентлердин дала-оқыў, өнлирислик практикаларын өтиў ушын Эмиул 
эрья районынын Бердақ колхозының хэм Некис районы территориясыипи 
(Алман Қайыр) оқыў-ондирислик базіілары шолкемлестирилген. Сондай ик 
география қэнигелигинде оқыў-дала х т.б түрли практикаларды отиў уии.ш 
Бестөбе моселкасында арнаўлы оқыў- өндирислих база хызмет етеди. <1>п 
культегге ҳэзирги заман талабына жуўап беретуғын жоқары маманлықгші.і 
қэнигелерди жетистириўге толық .мүмкиншиликлер жаратылған. 1993-жым 
дан 03.00.08- зоология, 0 3 .0 0 .13-адам ҳэм ҳайўан физиологиясы қэниір 
л и к л е р и  б о й ы н ш а  а с п и р а н т у р а  аш ы л ды . Ф а к у л ы п
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|(|ик|)сссор-оқытыўшылары ишииен гэрезсизлик жылларм 1 илим тИ' ііі|и,і 
М 0 Эжибеков (1992-ж), Б.А.Алламуратов (1995-ж), Л.Т Матчииои ( І ‘і'»’ і I 
'I іілим канлилаты А.Сапароп (1992-ж ) ,  П .Рсймоп (1992 ж), .1* шпими 
' |')98-ж), і'.Ходжаева ( ! 9 9 8 - ж ) ,  Г.Бекбулатова (1 9 9 8 -ж ) .  К ,С > И ти н и ім  
| |')98-ж), Г.Теремуратова (2000-ж ),  И.Паўрызбаев (2000-ж), Л (>і'-иии мім 
(Л)ОО-ж) диссертацияларын жаклап шыкты.

Соның менен бирге ғэрезсизлик жыллары 40 тан аслам оқыў қсііиііііігиі 
ііііры ҳэм сабақлықлар жаратылды. Мектепке арналғаи «Ботаиика» (19')Н ж|, 
•Сырт еллердин экономикалық географиясы» (1998 ж) оқыўлықлары аулпрмп 
Иілснли, «Қарақалпакстан Республикасы географиясы» пэни боОыипы 
мқыўлык жазылып, ол 1997-жылы баспадан шықты. Оқыў жоОаеі.іиліі 
мкылыўы тийис барлық пэилер бойынша лекция текстлери таярлаилы Кйм 
ннар кобейтилип университет китапханасына, оқыў кабинетлериис койылми, 
мтірдан студентлер кеңнен пайдаланбақта. Факультеттиң профсссор оқі.ііыу 
иіі.ілары Өзбекстан Республикасы Мэмлекетлик илим хэм техника комип- 
ІИІІИҢ гранты бойынша еки темада ҳэр жылы 514,0 мыи, сомлі.іқ илим 
(исртлеў жумысларын алып бармақта (2000-2002 ж).

Кафедралардыц кэсип-өнер  колледжлерде, академиялык лииеИлгрлс 
ииимий мекемелерде ҳэм ондирис мекемелеринде филиаллары шолксмлг
■ іирилди. Мэселен, Өзбекстан Илимлер Академиясынын Қарақалипм иш 
Пмлимнин биоэкология институтында ботаника кафеярасыиыи <|)илимііі.і 
ислсп тур. Келешекте Қарақалпақстан Республикасы тәбиятты коріиУ ко 
мигстинле, колледжлерде, академиялық лицейде кафелралардын, (|іилиііміы 
|||.||| ашыў бойынша шэртнамалар дүзилген.

1999- жылы 1 0 - 11-декабрь кунлери Н окис  қаласында Қіір.іқ.ііт.ц. 
мамлекетлик университетинде Лрал бойы машқалаларыи уйргпиўдиц іиі  
ікігиялық тийкарлары атлы халық аралық илимий- эмелий конфсргнмии 
мікерилди. Буған Россия, Қазақстан ҳэм Өзбекстанның эколоі им іі.іқ м.и і 
/іслер меиен шугылланатугын бир қанша илимпазлары қаіііпсіы КіііиІ" 
(к-мциянын материаллары 1-1! том болып баспалан шықты <І',ікуііі.і. і г і и 
к.іфедралардың илимий байланысларын теренлестириў Оойыимы п і \ і ип 
гм! жумыслар алып барылмақта. Факультет кафсдралары Мі.ііим ' ііі'- і 
іііыидағы Өзбекстан миллий университети, СамМУ, ( » і ( іг һ . і .т  и и. . г 
икадемиясының зоология, ботаника, физиология ҳәм ()и(и|іи імі ,і ии, іш
(іары, Санк-Петербург университети, Санк-Петербурі ... .......................  и іі
ІІаплов атьіняағы илим-изертлеу физиология институіі.і, 'I'. іи іи . і ,і 
Ургениш университетлери менен тығыз байлаііыс оріі.иі. .иі

Ботаника кафедрасы. Ботаника кафедрасі.і і.)Гіииі ......... . I ■.
қурамында 1946-жылдан баслап ботаника ҳэм юоши ии і„,|. . .|іі ■
іиііылды. Оны белгили илимпаз биологии и л и м т -р и н т ......... • і> ■
ііон басқарды, ал 1956-61 жыллары бул ка(|)с/ір.ии ............ ..........  ■
кандилаты В.В.Седов басшылық етти. 1961 лі.іиі.і і и | , . -ч ' і 
лўыл-хожалыгы ондириси тийкарлары каіііглріч і.і > .м і' ' ■ і
(іолып екиге бөлинди.

Ботаника ҳзм аўыл-хожалық ондириси . ........... ... • >1 і
О Дошимов басшылық етти. 1968-жыллмм (іц. м и  і і.|.- .( , ,
расы болып қайта дүзилди. Сол ўақыпмп (і.і. иш і «і і  і и і  
фслраны Қарақалпақстанға миймсти (и і іи  и и ш . .  > .м, . 1 , 1 1  і і 
С.Ережепов басқарды. Кафелра оқыи.іУііи.игм"> ■■■•і ■■ .»•
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/III О̂О мі.ің дііі ітіі жііқын гсрбарийлер жыйналды. Кафедра жанынан Ооиі 
микиііі.іқ муісИ, ііян музейи ш өлкемлестирилди. !980-жылы кафелции* 
Қі.і іі.ілқумііі.ің Қарақалііақстан бөлиминин тәбийғый жайлауларын бпКм 
іыулі.ііі биолоіиялық тийкарлары деген илимий лаборатория дүзилди Ііуп 
ліі()<ірііюриила талантлы жас қэнигелер биология илимлеринин канлидаііііі 
рі.і II Халмуратов, О.Темирбеков, Г.Сабиров, С.Даулетмуратов, Ж.ӨтепСкчі 
іс і іон ,  Ж Ш аназаров, М.Балтабаев ҳэм Қ .Б айж аиовлар илим -изергі»»  
жумысларын алып барды. 1993-94-жыллары кафедраны доцент П.Халмури 
топ, 1994-2000-жыллары доцент  К.Абипов басқарды, ал ҳэзирги ўақыпн 
кафедраға лоцент Г.Сабиров басшылық етпекте.

Ботаника кафедрасы өзиниң раўажланыў дәўиринде Қарақалпақстан іич' 
публикасына көплеген ботаник қэнигелерди таярлап берди. Республикамі.іі 
дагы белгили ботаник алымлар усы кафедрада тэлим алды. Олирліиі 
академик Ә.Бахиев, аўыл хожалығы илимлериниң докторы М.Ибрагиміиі, 
сондай-ақ көплеген илим кандидатларын атап өтиўге болады.

Ботаника кафедрасы илимпазлары ұлкемиздиң өсимликлер дұньяіі.іи 
изертлеу ҳэм оны ұнемли пайдаланыу жолларын ислеп шығыуда ұ.імчі 
жумыслар алып барды. Қызылқум жайлаўларын фитомелоративлик жоллмр 
менен байытыў мэселелери ҳэр тэреплеме терең ұйренилди. Илимий-и іс|і 
тлеў жумысларының нәтийжеси тийкарында “Қарақалпақстанның айырі.ім 
өсимликлериниң биоэкологиясын ұйрениу,, (1983 ж), “Айырым от-жемлиіі 
өсимликлердиң биоэкологиясы ҳэм оларды мэденийлестириў,,  (1984 ж|, 
“ Қызылқумның Қарақалпақстан бөлиминиң жайлаўларын жақсылаў (ніИ 
ынша рекомендация,,  (1984 ж) илимий топламлар тұринде баспадан иіык 
ты. Буннан басқа кафедра ағзалары тэрепинен ҳэр қыйлы илимий топламліі|і 
ҲЭМ журналларда 200 ге шамалас илимий мақалалар жэрияланды. Ботаникй 
кафедрасы оқыў-методикалық қолланбалар менен жақсы тэмийинленісіі  
Кафедра оқытыўшылары тэрепинен 17 оқыў -.методикалық қолланба, сои 
нан 8 қолланба ғэрезсизлик жылларында баспадан шыгарылды.

Зоология кафедрасы. Қарақалпақ мәмлекетлик педогогикалық ии 
ституты қурамында 1946-жылы ашылған Ботаника ҳэм зоология кафедріісм 
тийкарында 1961-1962-оқыў жылынан баслап Зоология кафедрасы шолксм 
лестирилди. Кафедрада Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим ғайратксрн 
Х.Ибайдуллаев, Э.Мэмбетжумаев, А.Төремуратов, Е .Қошанов, П.Ержаии 
ва, профессорлар Р.Тлеўов, Б.Алламуратов ҳэм М.Эжибеков, А.Матчаноіі 
лар табыслы мийнет етти.

Ҳәзирги ўақытта кафедрада еки доцент, ұш илим кандидаты (А.Байму 
ратов, Ш.Алламуратов, Г.Төремуратова) ҳэм еки ассистент жумыс ислейли

Кафедрада омыртқасыз ҳайўанлар, омыртқалы ҳайўанлар, биологииим 
оқытыў методикасы ҳэм генетика лабораториялары, сондай-ақ кабинетлер 
ҳәзирги заман эспаб-ұскенелери менен тәмийинленген, оларда эмелий ҳзм 
илим изертлеў жумыслары алып барылады. Оқыў дала ҳэм ондирислии 
практикалар Эмиўдэрья ҳэм Некис районы аймақларындағы таяныш балі 
ларында, кафедраның ҳайўаиатлар музейинде алып барылады.

Университет ашылғаннан кейинги дэўирде кафедра ағзалары тэрепинсн 
республикамыздың илимий потенциялының раўажланыўына салмақлы ұлм' 
қосылды. Зоология кафедрасында ислеген профессор-оқытыўшылардпн  
Р.Тлеўов, М.Эжибеков, Б.Алламуратов, А.Т.Матчановлар докторлық дис 
сертациясын қорғаса, А.Баймуратов, Ш.Алламуратов, Б.Жийенбаев, А.Си
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І(і|)оіі, Г.Торемуратона ҳ.т.б. илим кандидатларм (хілі.т жсіимисім !■ иі|и 
і̂і қурамынан Экология хэ.м қоршаған орталықіы қо|>і.іу к і и | и і і | иһ і.і (і*' "' 

*І. Ллам чэм ҳайўапатлар анатомиясы, физиологиясы каіііглііін і.і «і
Иііііимип шықты.

Кафедра профессор-оқытыушылары жасларға билим Гжриу, і.і|іПиіі  ̂ ім 
ііліім-изертлеу жумысларында дөретиушилик мийнетлери мсиги мии' ң і .и і і  

Сгудентлердиң “ Зоолог,, илимий дөгерегинде 2-4 курс стулпі і,ііЧ|'иіігіі 
іі|і жылы жигирмадан аслам зийрек студентлер жумыс ислсІЬіи, Гіуп і і у  

іігііілер ҳэр жылы унинерситетте болып атырган илимий-'гсо|нііі.ііі.іһ: (иіфу 
Мііііларга илимнй баянаглары менен қатнасып атыр.

'Зоология кафеярасы Озбекстандағы хэм ҒМДЛ еллериндспі м.)млгі-і і 
іг|)лин копшилик илимий изертлеу институтлары \әм  уііингрси іс 1 1 1 1 4 1 1 1  

мгіісн тыгыз байланысқа ийе. Кафедраның профессор оқытыуіііі.іліііи.і і.ми 
Ііііііем колемли илимий жумыслар орынланды ҳэм олардыіі. нзіиііжіч иіі/н 
тіммий мийнетлер, сондай-ак оқыу методикалық қолланбалар (іпсіиідті іііі.і 
ііірылды. Илим-изертлеу жумыслары тийкарынан балықпіылық, ихпкикии 
Нпі.іқ, гидробиологиялық хэм балық паразитлери (Р.Тлеўоп, Ь.Дллнмурпти 
Л І),іймуратов. А .Сапарои, Г .Торемуратова, Д .Қ о ш а н о іі ,  Л Қу|і(ііііііиі.і 
Л Қаратаеіі, Ж.Оразбасв), Қарақалпақстан жагдайында сүт смииіуііііі і. іп ,’
І і і ілардың МОрфОЛОГИЯЛЫҚ, ф и з и о л о г и я л ы қ  ҲЭМ ЭКО Л О ГИ И Л І.ІҚ  .. ..................
М ү м к и н ш и л и к л е р и н  изертлеу (Э.Мамбетжумаев, М.Ожибскои, Д М нп.тм ц  
Іі Жиснбаев, Б.Ҳабипов) сондай-ақ, энтомология, топырлқ книии иш 11 » чі 
фі іт о ге л ьмимт о ло г ия  бағдарында марҳум П.Ержанова жумі.іс тіі.иі іі.і|.і іи ь
III Ллламуратов ҳэ.м т.б. тәрепинен изертлеулер алыгі бп|іі.ііімиі ім 

1986-1993 ж ы л л а р ы  350 м ы ң  сомлық, 1991- жылі.і ІІКі,’' «ніи і
1999 жыллары 200 мың со.млық илимий изертлеу жумі.к'ім|іі.і ........... .. .
Іі.ч 2 0 0 0 - 2 0 0 2 -жыллары мэмлекетлик қаржы есабымііи қ.ір < ыи і  ' і я .: . ,  
{'(імлык илимий темадагы буйыртпа орынлаіібақта

Усы жыллар ишиңде, Жеке раўажланыў биологит і.і п,ии і„ ,итііич  
(Кіраториялық жумысларга методикалық корсетиглср ( I. Лм ы м , , ,,,ц м „ ,  
ік), “ Бир клеткалы ҳайўанлар ярым патшалыгі.і,, (II | | . і , , , і  .нң м н і і  

Ііиология,, (Р.Тлеўов, Е .Қош анов, Б.Ллламурліои |ч ч ' і  I ,,►,,,, !
ітлскиия пэни бойы нша конспектлик курс,, (Л І і і іІ ім \ і ' ...... . м і ч  > і і ..
ыжрийбелерин откериу усыллары,, (Ш.Ллламур.іиім Г^чіі , міі ,
/іикалық қолланбалар, сондай-ақ “ Рисо ры()мі.і(І , пі.,..і, .|. ■. >■ • «і .і ііі ,
кііи,, (Р.Тлеўоп. Б.Ллламуратов, х.б. 1991), ''1І|,и|,..,........ , ,, іи,(М|! і і г
ф.іктор,, (Р.Тлеуоіі, Б.Ллламуратоз х.б. 1992), ’ Лміч . . і , і і і !  | | '  ' і
уіоіі, Б.Ллламуратов, Е.Қощанои, 1993) атаміі .............................. ..  М.
дам іиығарылды.

1992-жылдан баслап аспирантури, ал I')')'» ♦і.і ім.иі іи. . ,.  ііяі<),і(!з ,, 
(‘шскыіилары ислеп тур. Лспирант, магипршп. . ц . и ч ,  . -  •■і » » і* | |^ и . ,
и.пимий-изертлеў жумысларына толық ................................... • “ Ииіии
Кік|іедра гілымлары 6  монография ҳэм ІОО ...........  ................ И(Ц#і 4 іа!
(ілспадан шығарды. Бул жу.мыслардыи іі.ііиіи.. і. |иі ні, і) и,
күшлериниіі раўажланыўына белгили л.і|іг4 ім, им .ниі.. . ,

Зоология кафедрасын питкериўш и'и і' иіиии і, и - " ; " ' і і : і м  
\ііійнетте зэбердес инсанлар осип жгіиі іи Іч ,.і|>.ііі,. 
гі.ін илимине мийнети синген ііійр.ііі гіі'і> |, іиі,. .и,ііи імп.г п  
іорлары, профессорлар Р.Тлеўом, I’ І'г(Імі>іі I.  ̂ > меіі і М -*
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Л Міпчіииііі, () іГіскстаіі Илнмлер Академиясының Қарақалпақстан болііміі 
і т і і  іколсчі ім і іпстиіутының экологиялық паразитология лаборатории Гии
ііі.ііі.і, б и о л о г и я  и л и м л е р и н и ң  каняилаты А.Оразбаев, балықлар эколомііии  
Лі і ( )оратормясы баслығы б и о л о г и я  илимлериниң каидидаты М.Жолдаі пі ін  

ҲЛМ комлсгең басқа да илимпазлар бар.
Лнатомия ҲӘМ ф и зи о ло ги я  кафедрасы. А н атом ия  ҳэм ф и з и о іи  

гин кафедрасы Қарақалпақ мэмлекетлик университети илимий кеңесміііііі 
і ііешими м ен сн  1992-жылы т зби я т  таны у ф а кул ь тетини ң  қурамыипй 
міолкемлестирилген. Кафедраны шөлкемлестирилген күннен баслап 20(1(1 
жьыга шекем биологии илимлеринин докторы профессор М.Э.Эжибгкиц 
баскарды Кафедрага 2000-жылдын сентябрь айынан биология илимлсрн 
іініі, яокторы, профессор А.Т.Матчанов басшылық етти. Кафедрада 7 п|ні 
(І)сссор-окытыуіиы: олардан еки илим докторы, еки илим кандидаты 
,'іспирантураның толық курсын та.мамлаған ұш ассистент оқытыуші.іііи|і 
жумыс ислейди. Өзбекстан Республикасының жоқары ҳэм орта арнаУ'іі,і 
билим бериу министрлигиниң буйрығы менсн 1992 -жылы октябрь айыііііл 
кафсдра қурамында мақсетли аспирантура ашылды. Аспирантурага ассіи 
тент Т .Сапарои, А .М ы рзам бетоп,  Х .Сейткамалов,  Г.Сапарова ҳэм і П 
қабыллаііып, оның толық курсын тамамлады. Кафедра илимпазлары „Аріиі 
ай.мағының кескинлескен экологиялық ж а ғд а й л а р ы н а  адам ҳэм ҳайўии 
л а р д ы ң  и й к е м л е с и у и н и ң  ф и з и о л о г и я л ы қ - б н о х и м и я л ы қ  тийкаріиі  
р ы “ атамадағы  тема у с т и н д е  и л и м и й  ж ум ы с алып барады .

Кафедраның профессор-оқытыушылары тэрепинен 12 оқыулық қолл,ііі 
ба, 2 оқыўлық, 4 илимий топлам, 5 өндириске эмелий усыныслар мэмпі' 
кетлик тилде басып шығарылған.

Топырақ таныу кафедрасы. Топы рақ таныу кафедрасы 1 9 9 7 - ж і .ііі 

10-декабрьдеги униііерситет илимий кеңесиниң қарары менен тәбияттамі.і^ 
факультети қурамында ашылды.

Кафедраға 1997-2000-жыллары Өзбекстан ауыл хожалығы академиясыііі.ім 
академиги, ауыл хожалық илимлериниң докторы Қарақгшпақстанға мийін і 
сиңген илим ғайраткери, профессор Б.Мэ.мбетназарсв басшылық егги. Ҳ э т р  
ги уақытта ауыл хожалық илимлериниң кандидаты И.Наурызбаев басшылі.іһ 
етеди. Топырақтаныу қэнигелигин 25 студент питкерип шығып, ауыл хож.і 
лыгы мэкемелеринде илим-изертлеу институтында ҳәм тәбиятгы қорғау ки 
.митетинде жу.мыс ислеп атыр.

Кафедрада 5 профессор-оқытыушы, 1 аспирант илимий-педагогикалі.ік 
жумыслар алып барады.

Кафедра оқытыушылары топырақ таныу, агрохимия, аўыл хожалі.ц. 
өнимлерин қайта ислсу, биология, экология, география кэнийгеликлсрті  
таярлауда қатнасады.

Кафедрада керекли зсбаплар менен тэмийинленген еки лабораторііи 
топырақ таныу ҳэм агрохимия лабораториялары болып, студентлерді.ііі 
толық билим алыуына хызмет етеди.

Кафедра оқытыўшылары профессор Б.Мэмбетназаровтьщ басшылыгыіі 
да мәмлекетлик қаржы есабынан „Тұслик Арал бойы сууғар.малы жерлеріііі 
қорғаў ҳәм уиемли пайдаланыўдьщ тийкарларыи ислеп шығыу“ атамасыіі 
да илимий изертлеў жумысын алып бармақта. Кафедра Өзбекстан пахтаіиі.і 
ль іқ  ИЛИ.М изертлеў институты, Өзбекстан топырақ таныў ҳэ.м агрохиміиі 
институты, Өзбекстан салыгершилик или.м-изертлеў институты, Биоэколм
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ипі, Қаракіілііакстан дийханшылык илим-изсртлсў иіісгитуіі.і имимііііиіи 
|іі,і менсн тыгыз илимий байланыста жумыс алыіі (шралі.і

Э к о л о ги я  ҲӘМ тэбиятты қ о р га у  каф едрасы . С о ң п . і  лч.шпиры 
іуслик Арал этирапындағы жуз берип атырған терец эколопіилі.ік (иі.( ііи  
(ігр, Республикамызда үлкен машқалаларды пайда е п и .  Пул м.тіқичиліірлі.і 
Ііісіі^иуде Республикамыздын, халық хожалығын, илимий оилириелик мі 
кгмелерди жоқары ма^шнлықтағы эколог қәнигелер меіісіі тлмиЙиимс^У 
ирүрлиги паГща болды. Усы мақсетте 1991-жылдан баслап Оібсксііін жіі 
қ.іргы ҲЭМ орта арнаулы' билимлендириу Министрлигиниң рухсігіі.і мгіігм 
Ін'рдақ атындагы Қарақалпақ Мэмлекетлик Университетиііиіі, гэбиип.шыу  
фіікультетинин курамыида Экология хэм тэбиитты қоргиў кіі(|)елрік і.і
І І І І І І . І Л Л Ы

Кафедра ашылганнан баслап 2000-2001-оқыу жылыиа дсйиіі ка(|іслріі 
ііміі оқыу, илим изертлеў, тэрбиялык жумысларын биологин илимлериміііі 
».;іішидаты, доцснт М.Қарабекои басқарып келди. Ҳэзирги ўақьгггп кіі'|іі'Л 
(1,1111.1 бмология илимлеринин кандидаты А.Сапаров баскармақтп,

Кафедрада теориялық ҳэм арнаўлы қәнигелик курсларды оқыіі.іули 
иқытыўшылар д о ц ен т  Б .Ш аниязов,  М .Қарабеков, А.Сапарои, а е с и с і п і і  
Л Қ урбанова, А .Ө тен и я зо в ,  С .Э бди рейм овл ар  меиен бирге () ібекс ііиі 
Ммллий Униперситетинин профессоры, белгили алым Т.Рахимоп/і, ОіГи і. 
(таи илимлер академиясыны}! академиги профессор. А.Бахисп, биоіиииіі  
илимлериниң кандидаты М.Эметов, Н.Мамутов, О.Қаратіісііяіір Гииіим 
(іс|)еди.

Кафедрада оқыу, илим изертлеу жумысларын тереңлестириу бойі.ііііііи 
Оібскстам МУ, СаМУ, УРМУ, ӨзР ИА ҚҚ болими Қ Қ Р  табииііі.і қирічУ 
комитети, Қ Қ Р  тогай хожатыгы менеи тыгыз байланыста жумыі іиіыи Гһі 

|)ііды. Кафсдра 1993-1994-оқыў жылынан баслап 100 деіі асліім Ж(и.чры м і 
міінлыкіағы эколог-биолог қэнигелерди таярлап онидирискс жоіітім.і і.г(іпі 
Опар хэзирги ўакытта Республикамыздын тэбиятты қоргау коммі.  і.кі . 
Оібекстак Илимлер Академиясының Қарақалпақстаіі болимиіі/іс і..( ім 
«алыгында, Бадай тоғай қорықхаиасында хэм басқа да иліімиіі иц.шр!*- и-. 
к.жемслерде бслгили эколог қэниге лаўазымларыила ислсіі ііи.ң.

Ҳэзирги уақытта кафедрада илим-изертлеў жумі.ісл.ірі.ііііі іМ|'і и иі • »
Иі;і болинбскте, Кагі^едра жәмээти 1993-жылдаіі Оін'мім I ..іи ц. і» . ■ 
кіі(|)едрасы менсн бирликте мэмлекетлик қаржылімі.і (^ОІІ мі.иі і 
іті())рлы “Суўгарылатугын жерлерди қоргаў ҳзм имн.ш
ііыудың ил им ий тийкарл ары н ислеп шыгыў,, і п . і м . и м и і ................
жумысты даўам етип атыр.

Кафедрада профессор-оқытыушылары І99К ^(иіо ( . яім
ііі.іртнама тийкарында Мэмлекетлик тэбиятты қортУ ......... . .
ч.)м жок болып кетиў қэўип астында тургаіі (ігиміми « .и . , ,
(ііудың илимий тийкарларыи ислеп шыгыў,, ипи.і ...иі-4іі і) .
Iслестирилген  тогай хожалыгы мснс.м холи и и  .и ■,. ■ 
іілимий-жумыс ислеп атыр.

Кафсдрада студентлердиң илимий лои р .ш  ............. ..
рилген болып, онда Арал бомы эколоіииііыі мииі •.■ ., 
ііалган хэр қыйлы атамадагы баиіінілир и іч Г . и . и . . ,  с
Ьиолог-Эколог алымлар меііен уімі.ір.к ыУ ''і' .м и  і -  
мыслары менен танысыўлар отксрнлі/ім



Кіі(1>слраііы питкериўши студентлердиіі қэііигелик жумысларыні.ііі Пиі 
л.ірлиры Тұслик Арал этирапындағы экологиялық машқалаларды шоіііиуі' 
ҳам оныіі, аллын алыу мэселелерине қаратылған. Вул қэнигелик жумі.и ш 
рыііа илимий жақтан басшылық етиуде кафедранын профессор оқытыүііім 
ларыііан басқа республикамыздың белгили алымлары қатнаспақта.

Экология кафедрасы дұзилген дэуирден баслап кафедра оқытыуііімлн 
рынын. қатнасыуы менен 10 ға жақын оқыу қолланбалары, 20 га жақі.ін 
мстодикалық көрсетпелер. 50 деп аслам илимий мақалалар илимий жу|і 
иалларда жэриялады.

Кафедрада илимий кадрларды таярлаўға айрықша кеуил болинбги»  
Хэзирги уақытта кафедрада I докторлық, 2 кандидатлық жумыс таярламСііік 
та. Экология қэнигелиги бойі.інша магистратура ашылып бунда 12 міііи 
странт билим ішмақта.

/ сография кафедрасы. География кафедрасы Қаракалпак мэмлікіч 
лик педагогикалық институты қурамында 1948-жылы география-химия ш 
федрасы болып ашылды. Оған химия илимлеринин докторы Ф.З.Фиііиі|і 
басшылық етти.

Кафедраны доцент Н.А. Бем (1954-1963),  профессор Ж. Матмураииі 
(1963-1976, 1985-1992), доцент А.Бекполатов (1976-1981), доцент Т.Х Аи 
лабергенов (1981-1985) ҳэм (1992-1996) басқарып келди. 1996-жылдан (ііи 
лап доцент П.Р.Реймов басшылық етеди.

1992-93-окыу жылынан баслап география кафедрасы физикалық ,\.ім 
экономикалық география кафедрасы болып бөлинди. Экономикалық іси 
графия кафедрасына доцент Е.Умаров 1992-97-жылга дейин басшылык сііи  
1997-98 окыу жылының май айынан баслап ҚМУ кафедраларының ирилг 
ниўине байланыслы физикалық ҳэм экономикалық география кафедр;и ы 
бириктирилди.

Ҳэзир кафедрада 15 оқытыушы ислейди, соннан 7 доцент .  иліім 
кандидаты.

География кафедрасы “Тұслик Арал бойы ның ҳэзирги жагдайы \.ім 
олардын озгерислерин болжау,,, “Тұслик Арал бойы тэбийий ресурсларі.ім 
хаіы к хожалығы мақсетлерине пайдаланыу,, деген те.маларда илимий жу 
мыслар алып бармақта.

Усы кафедранын илимий жумыслары бойынша доцент П.Реймоп К.ір 
тографо-геоинформационное обеспечение решение крупных водоХозяйстисіі 
ных проектов, доцент Р.Баллиева Экологически аспекты природопользоіін 
ния в Республике Каракалпакстан, география илимлеринин, кандилаіі.і 
К.Сейтниязов Топонимы Северных районов РК, география илимлериііиіі 
кандидаты Г.Векбулатопа Размещение и развития сферы торгового обслу 
живания РК, ассистент К.Алланазаров Природные условия неорошаемиИ 
зоны дельты Амударьи и их оценке, география илимлериниң кандилііи.і 
Г.Ходжаепа Геоодемографическое ситуация и регулирования развития насс 
ления Каракіілпакстаң атамасындағы илимий мийнетлери пайда болды,

1997-98-оқыу жылынан баслап география кафедрасы жанынан Геоин 
форматикалық лаборатория НАТО ның проекти бойынша шөлкемлестири 
лип, оған география кафедрасының баслығы доцент П.Реймов басшылі.іқ 
етпекте. Геоинформатикалық лаборатория компьютер, ГИС технологиясы 
эсбаплар менен тэмийинленген.
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1гогр;к|)ия қэнигелиги студентлери айырі.ім іі,иілг|і ОоИіліікііі іі миім,  
ІЛмй ҲЗМ лабораториллық жумысларды геоимформатикіі лііГ)і)ріиіі|іимі і.иі 
мігіекте.
Кафедра 1998-99- жыллары хожалық шэртнамасы б о й ы і і і і т  “ І*іі ірмПпі>м 

Іімслреиие методов опрелеления среднесуточиых р а с хо ло п  піім ио  ы м с р  
ім ухпам,, деген темада Қарақалпақгаз басқармасы меиси ХОООО сумлі.ім,, 
ім.іекетлиқ Жер кадастры бас басқармасы менен “Разрабогк» моголики 
ІИМі-нения геоиііформациоііны х систем н земельиом к а л а с т с р г , ,  / і ічсі і  
МііЛіі -'5000 сумлық хожалық шэртііамасы орынлаиды.

Ігогр.іфия кафедрасы ММУ ғеография фақультети хэм Россия ИЛ гсо 
|ііія институтларг,г менегг илимнгі байланысқа ийе. География кафслрігсі,! 

«Ілыгьг доцент П.Рсймоп Батыс-Мичиган университетинин (АҚІІІ) |-со 
іфии факультети, Киль угіиверситетиііиң (Германия) экосистемалі.ік  
іплеулер орайы менен, Германияның космик орайьг ҳ.т.б. орайлар мс 

'II илимий байланьгсларға ийс.
II Реймов Ю Н ЕСК О  хэм Германия или.м, технология мимистрлиги 

|іііі проекти болған “Создание ГИС на Приараігье,, ағзасы. Сонлай ақ 
'сіімоп ПАТО иын проекти болған “Создание ГИС земельньгх и ііод 
к рссурсоп дельты Амударьи,, агзасы есапланады. Усыньгң тийкарі.ігіла 

жылы униі>ерситеттин базасьгнда Эмиудэрья дельтасы геоин(})ормаци 
ІКі.ік системасы бойыііігга үлкен ііроект иске тұсти.

I сограсһия кафедрасы бойынша профессор Дж.Матмуратовтың “ Қара 
мпііақстаіінын тэбигіий шараяты ҳэм тэбийий рссурслары,, (1988ж ), “Лрқа- 
Ііяіі.іс Өзбекстампһгіі агроклиматлы қ ресурслары,, ( І9 8 9 ж  ), лоцемт  
ІУмароізтыіі “ Қ арақалпақстаііны ң тэбияты ҳәм хожалыгы,, ( І 9 8 9 ж . ) ,  
I Умурбаевтын “ Географиялық термиіілерлиң созлиги,, (1992 ж.) , "Жср 
|(і)іііми„ (1990 ж.),  Е.Омароп хэм К.Дэулетованың Үлке таныу хэм геогра 
І̂ Іііі сабағы (1994 ж). К.Жаббарбергеновтын “ Карақалпақстан гсограі|)иясы„ 
|Г)'И ж ), (I Реймовгын "Өзбекстаннын географиялык атласы“ Іаііікснт 
|Ч'І9-ж), Лтлас к о с м и ч е с к и х  м етол ов  г е о э к о л о г и й ,  (2 0 0 0 ) .  д о ц с і і і  
Холжасва хэм лоцент Г.Бекбулатованың Орайлық Азия сллериме экомо 

«ІІІІМ1ЛЫҚ сыпатлама (2000 ж.), доцент К.Сейтниязовтың Тоіюнимика (2000  
| , |  лтлы оқыулық ҲЭМ окыу-методикалық қоллаибалары баспалам игықіг.і.

ИНЖЕНЕРЛИК КУРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТИ

XX эсирдин кейинги о н  жыллықларында илим ҳэм техііикамыіі раунж- 
■цтыўы нэтийжесинде ен тийкарғы нэзер аударыуымыз зэрүр болгаіі мэсс- 
'И' ;ісрдиң бири кадрлар мэселеси б о л ы п  қалды. Эсирссс, І’сспубликамі.гііи.і 
иилустриалластырыу мақсетинде инж енер кадрларды таярлаў м зсслсси,  
Луііла. жергиликли өзгешеликлерди, шараятларды жақсыл.іи үИрсіпсіі,  о і  
#мс-гий ис жүзиігде пайда^іана алатуғын калрларды таярлаў маиіқаласі.і ту 
уі.і/іды. Атап айтканда, Арал апатшьглығы зонасында жмйліісқіиі қарпқалинқ 
іИиіілы қурылысшы қэнигелер ушын кобирск жср асты суўяары қз;шиііии 
йіійиклиги, дузлылығы, мине бул угіамсыз қубылысларлым салымаіугі.іи 
КУрылысларға тэсири, регионымыз климатыныіі олсриі>іисіі, коіпимсіііал  
лыгы. бупын себебинеи турақ жай.іарлы, саііаат кархаііаларыіі жойбарла-
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кімли қіі.міілм микроклимат пайда ететугындай етип жойбарлну .̂ім і 
оіігіпсликлсрге итибар аударыу зэрүрлиги пайда болды.

Мііііе бул жокарыдағыларды ҳәм дс рсгионда қурылысшыларды і і і и | и і  

уіііі .т  матсриаллық б а м  менен оқытыушы кадрлардын жеткиликли скгіі н 
гиіі, сонын. мснен биргеликте регионның рсспубликамыздағы жоқарі.і мш 
лыуматлы қурылысшы кадрларды таярлап атырған Ташкент ҳэм Сам:і|н..іи 
қалаларынан бир қанша узақлыгын, бунын себебинен коіішилик ж,н һч 
дын, бул қалаларда оқып билим алыўы мүмкиншилигиннң жоқ екеи іііііи 
есапқа алып, Нокис улыума техникалық факультети Жоқары ҳэм ирь 
арнаўлы билимлендирнў министрлигиниң буйрыгы бойынша Ташкемі II. 
литехникалық инстнтутынын, қурамында Мокис қурылыс техннкумы (і.иііи 
тийкарында 1990-91-оқыў жылында ашылды. Усы жылы факультетке ( мц. 
ат хэ.м пуҳаралық қурылыс, Суў менен тэмийинлеў, канализаиия, суү |и 
с у р сл а р ы н а н  рац ион ал пай дал аны ў ҳэ.м оларды  корғаў хэм Э п і і, 
тэмийнаты кэнигеликлери бойынша 80 студент қабылланды, Факут.іі. 
деканы болып Нөкис қурылыс техникумынын директоры Татлымурат ,Лі.і 
муратов бекитилди.

Факультетте улыўма билимлендириў пэнлери кафедрасы ашылып, иі,и 
кафедра баслығы болып физика математика или.млеринин кандидаты Д.л и і 
бай Отебаев бекитилди. Бул кафсдраға тсхника илимлеринин канлиаии 
М.Қасымов, физика математика илимлеринин, кандияаты Р.Бекимбетоп,  ̂ и 
С.Джиеналиев, ассистент Т.Юлдашева, ассистент А.Өтеўлиеи, ассистент Г ІҺ 
метуллаеиа, ассистент Д.Ходжаеиа, ассистент А.Ерекеева, ассистеит Ж ІІІіи 
кеев, Е.Ажимов, Б.Қаипановлар қабыл етилди.

1990-91-оқыў жылында Ташкент Политехникалық Институты үш Аи 
қары оқыў орнына: Ташкент мэмлекетлик техникалық университети. 1.ии 
кент архитектура қурылыс институты хэм Ташкент химия-технологии и.и 
институты болып бөлиииўине байланыслы Нокис улыўма-техникалык і|и 
культети Ташкент архитектура қурылыс институты қурамына еткерилли, .і. 
факультет деканы болып Нокис қурылыс техникумынын директоры Жум.і 
бай Атаниязов бекитилди. Бул ўақытта факультсттеги Электр тзмиіііі.ім. 
қэнигелиги Ташкент мэмлекетлик техникалық университетине отип к п и  

ўине байланыслы бул қэнигелик бойынша талаба қабыл етиў тоқтатыши і
1992-93-оқыў жылында қәнигелик пәнлер оқытылыўына байлані.и и.і 

улыўма билимлендириў пәнлери кафедрасынан басқа жанадан улыўма ии 
женерлик пэнлсри кафедрасы ашылып оған техника илимлериниң к.іііті 
даты доиент Кем,есбай Банманов кафедра баслығы етип тастыйык-панлм

Усы оқыў жылында еки қэнигелик бойынша “Санаат ҳэм пуқар,1.11,11 

қурылысы,, қәнигелигиле 127 студент ҳэм “Суў менен тэмийинлеў, каии 
лизация суў ресурсларынан үнемли пайдаланыў ҳэм оларды корғаў,, к.ши 
ге л и г и н д с  104 с т у д е н т  б о л ы п ,  яғны й, улыўма ф акультет  бойыииш  
студентлсрдиң саны 23! ге жетти.

1994-9.^ оқыў жылында факультет кафедраларында студентлердин к.иш 
гелик питкериў жумысларын орынлаўына байланыслы улыўма инженср ни. 
пэнлер кафедрасы еки арнаўлы қэнигелик кафедраға: Санаат хэ.м пух.цш 
лық қурылыс кафедрасы (баслығы доцент Ж.Атаниязов) хэм Суў мпи н 
тэмийинлеў, канализация, суў ресурсларынан үнемли пайдаланыў ҳэм о,іі,і|і 
ды қоргаў кафедрасы (баслығы доцент К.Байманов) болып болинди
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Усы оқыў жылынла ііокис улыума техникалі.ік фикулі. ісIи іо/імк ин 
Іііср - қурылысшы қэнигелерди таярлайтугыи Іаіііксігі иркиіокіуіч' куіи.і 
)(' ииститутының Нокис факультсти болып қайта іоолксмліч'іири іт і  

(),ібекстан Республикасы Президенти пэрманларыііа муУііііық 
(;ідын июль аііынаи баслап, бул факультет Бердақ атыііліиы Қіі|іііқ<і імнк 
млекетлик уииверситетинин, қурамына инженерлик-қурылыс фіікуліигііі  
і̂і.ііі кирди,
Усы күнге шекем инженерлик - қурылыс факультетин 325 (•гулриі 

Іі.іслы питкерип шықты, ал ҳэзир факультетте !07 с т у д е т  тэлим іиіміік,

Усы откен жыллар ишинде Инженерлик-Қурылыс факулі.тетиііле І'сс 
^Олика.мызга бслгили илим ҳлм ондирис гайраткерлсри про(|и!Ссор С.Жіі 
іиікараев, п р о ф ес со р  0 ,А са м а т д н н о п ,  д о ц ен т  И ,Айымбетоіі ,  д о і іе і і і
І.сбергеноп, доцент А,Жиемуратоп, Ж,Дилмагамбетов хэм басқііЛіір сту 
іилерге илим сырліірын уйретиуде ііянбай мийнет егги,

2000-2001-оқыў жылында Сіінаат хэм пухаралық қурылыс к і і ( | к ; я | ) і к і , і 

^сііплик-тэлим кафедрасы (басшысы лоцент Ж .Атанииіоіі)  С̂ уУ
імийнаты, канализация, суу ресурсларынан рационал найдаланыу қэм 
іі|)гау кафедрасы Қурылыс ка(1)сдрасына (баслығы Р.Ешниязон) болі.ім қіИІгіі 
илкемлестирилди. Сонғы жыллары факультет оқыушыларынан Ж.Аттіи  
іом, I Халмуратопа, Р.Ещниязов хэм Б.Исақуловлар канлидіплық лиосрр 

(цііиялар жақлап, или.м кандидіітлары болды,
Ҳззир факультстте төрт илим кандидаты, еки доцент ислсіі иіі.ір, мі

|«і|)і окытыушы сырттан аспирантурііда окыйды. Сонын мснсіі ()іір Мһі|>ііп 
(ііікультетгс 2 или.м докторы ҳэм I илим кандидаты жумі.іс ислгИлм <І'.і 
Іулі.тет оқытыўшылары гэрспинен 4 илимий моногра(|)іія, 20 оқі.іу мвіи 
((іікалық қолланбіілар таярланды хэм 35 илимий мақііліілир Птіиі"іин 
Ціі.ігарылды.

Факультет кафедр.ілары Қарақіілпақ Санаат пухара қурыім.іг . ім і ими.  |. 
ііик жэ.мийети,  Нөкис уй жай қурылыс акционерлик жэ ми і і рТи , им

і тк  суу ақаба кэрханасы ҳэм т.б .лар м енеи  шәртнимнлнр / і у і и и  <і, і 
Іімртнамалар бойынша факультет студентлери оларді.ііі қу|)і .иіыі мии.мп і-. 
іи.іііла хэм лабораторияларында э м е л и й  хэм лаборатормиііһн. .і(И).іі> і і|ч т  
іііііектс, а с п и р а н т л а р ы м ы з  и л и м и й  тажрийбелсрии қоИММі'ы

м Е д и т н А  Ф л к у л һ г к т

Лрал бойы  халыкларыныңден-саулыі-ым саюі.і^"'' '■ " ' "  ..........
мі)млекетлик бағдарламаға с о й к е с  1990-жі.ілі.і <ьіи і.. і ш і'. . ' , ,и ц .  м 
Жоқары х әм  орта арнаулы б и л и м  миііистрлигиіііі і і  ( . ,и і ' м і .......  і
Клракаппакмә.млекетликуниверситстиіідс мгтіііиіі(м|.і) , и ...........
Жаңадан аіиылғаи факультстке д о и е н т  М Кир.!'") і , , .  . . . . . и :
Оіша ең  д әс л е п  улыўма би л и м  б с р и у т и  Кііі1н'іі|іі'і і|'I иі ім . • . | . .
Лікітомия кафедрасы ш өл кем л естир ил и и ,  шин >и ............ .. " ", ,
кмидидаты Ш. М а ш а р и п о в  басші.ілі.іқ кі.іліім

Бир ж ы лдан с о ң  1 9 9 1 -ж ы л д ы ц  I о м и с . р и и ......... ...  . і
Iаііікент педиятрия медицима инстиіуііі ...... . 'I"' " ' '  " '  .........
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'|ііііііііи і)іі.т  л.іслсііки директоры етип Каракаппакстан Ресііубликаи.іи  
м и ііііс іи  си и іс іі илим ғайраткери, м едицина илим лериниң докі(ірі.> 
піхнік-ссор Ж. И. Мамутов, факультетдеканы етип медицина илимлерииіп. 
ктідилміі.і Ь. Ғ-шмуратовтастыйыкланды.

І9Ч5-ЖЫЛЫ Өзбекстан Республикасы М инистрлер Кабинетиниіі і 
іі іо ііі .д е іи  221-саи л ы  карары на с ә й к с с  Н ек и с  ф илиалы  кайтіілиі' 
мсдицинапы кфакультетболы п Қаракалпак мәмлекетлик университетіііі. 
косылды. Факультетдеканы болып дәслеп профессор Ж .И. Мамутов (
1997 жж.), кейиндоцент Н. Ө тегенов( 1997-1998 жж.) иследи.

Лл 1998- жылы Өзбекстан Республикасы М инистрлер Кабинетинии 
З иіольдеги 239-карарына муўапык м едици на факультети ТаиіПМІІ 
I Іөкис филиалы болып кайтадан дузилип, оған басшылык етиуди лаунм 
етиу проф ессор  Ж .И . М амутовка жүкленди. Бул пидайы инсанііыи 
Каракалпакстанда жаңадан ш аңарак кәтерген  жокары окы у ормі.іҺ 
іиөлкемлестириуде ҳәм окы ў-тәрбия ислерин жолға койыуда еткен үлкгн 
хы зметлерин хүрмет хом иззет п енен  еске аламыз. 2001-жыллы н апргпі 
ай ы н да  К ар акал пақстан  Р есп у б л и к а сы н а  м и й н ети  си ң г ен  иліім 
ғайратксри, медицина илим лерининдокторы  О.А. Атаниязова филиа.іии 
директор етип тастыйыкланды.

Университет курамында болған кыска уакыт и ш и н де-1990-1991-окму 
жылы хом 19 9 5 -1998-жыллары м сдицина факультетинде окыў, тәліім 
тәрбия, илим-изертлеу ислерин ш өлкемлестириуде оғада үлкен жумыслпр 
алып барылды. Университет ректораты басшылығында жаңа кафедраіііір, 
л абор атор и ял ар  ш өл к ем л ести р и л ди . О лар зам анагөй  кадрлар х.ім 
үскенелер менен толыктырылды. Ж акында ғана өзи н и и  он жыллыіі.ііі 
ны ш анлап өткен  бул наукы ран окы у орны на ел и м и зд и ң  гүллсііі 
бериуиилс салмаклы үлеслерин косыуына тилеклеслик билдиремиз.

ЖУРНАЛИСТИКА БӨЛИМИ

Ресііубликамызға қэиигсли журналист кадрларды таярлауда журналистики 
кафелрасы хызмст атқаралы. Журналистика кафелрасы филология факулыг 
ти қурамында 1990-жылы Эдебият теориясы ҳә.м журналистика кафедрты  
болып дұзилди. Д х л еп к и  дүркин питкериушилерден Даулетбай Бекбаулнги 
Гаііжент мэмлекетлик университетиие стажировкаға жиберилди, Та.мара Ми 
шарипова Қарақалпақ мэмлекетлик университетинин, аспирантурасыііи 
қабылланды. 1992-жылы журналистика кафедрасы шөлкемлестирилип, оііііі 
филология илимлсриниң кандидаты М.Жумамуратова кафедра баслыіі.і 
болып тастыйықланды.

Баспа созде миллийлик, ғэрезсизлик, улыума инсаныйлык мэселелррн 
биринши орынға шығып турған бир ўақытта миллий қарақалпақ журнхіи  
стикасы илимии раўажлаидырыўдай ийгиликли ис-дэўир талабы болып ссііи 
ланады. Журналистика бөл и м ин иң қайта тиклениўинде. кафедра болміі 
шөлкемлесиуинде ҳэм буннан былай да жетилисиуинде университет рскіи 
ратынын, филология факультети про<1)ессор-оқытыўшыларыньщ ұлеси ұлкпі
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Журналистика болимин питкергсн даслепки еки луркии ж т  ііп|> 
'189-жыллары өндиристе  жумыс баслаў менен бирік жу|>іііімиг ип іии.н) 
(інм сыпатынла рауажланыўына үлес коспақта. Лзслснки (>і> >им Гкри-н 
тазлар Камгш Мэмбстоп. Юнис Пахратдинов, АбаіОай Л зўлгіои, ЛМнии

I Матекеевлар бүгинги күни республикамызға белгили илим лок ііі|і'і>ч>і'і. 
і^імийетлнк искерлер.

Дзслспки питкериўшилер А.Абдимуратов ҳэ.м Д.Бекбаулиен Іі ітксиі м.іміи-
тлик унмверситетиниң журнгиіистика факультетиниң ................................ іиміім

'іііп. 1997-ж ы лы  кандидатлы к д и ссер т а и и я л а р ы н  табыслі.і  қоріилі.і ,  
ІҚожықбаена 1998-жылы Бердақ атындағы Қарақалпақ момлскстлик уни 
крситети жанындагы Кэнигелестирилген кеңесте кандидатлық дисссртаииисым 
іііГіі.іслы жақлады Журніілистика белимин питкерген Қ.Кэлекеен Мыріа Улі.іі 
Иі.'к атындагы Өзбексган миллий унииерситетинде аспирантурада Оилим іиіыіі 
іііырған болса, .З.Оразымбетова, Б.ГІалуанов, Ф.Өтемуратон, М. Қабулоиилар 
Қмрақалпақ мэмлекетлик университетиниң аспирантурасында оқып атыр.

1999-жылы 26-февральдагы „Журналист қәнигелерди таярлау ҳэм қайпі 
гііярлау системасын жетилистириў ҳаққындағы" Өзбекстан Республикасы 
Министрлер Кабинетиниң қарары тықты. Усы кдрарга тийкарланып 1999 
ікі.ілы апрельде журналистика бөлими шолкемлестирилди. Болимди фило  
логия илимлеринин кандидаты, доиент Шэмшет Абдиназимов басқарады 
Кифедрада 7 окытыўшы бар: үш илим кандидатлары-Малика Жумамура 
іоііа. Лбдисамет Абдимуратон, Зияда Қожықбаева, сондай-ақ оқытыўшы 
іцірлаіі Та.мара Маіиарипова, Бахытбай Палўанов, Ғайратдин Бердибас»,  
Жсткербай Өтегенов студентлерге билим бермекте.

Журналистика бөлимин питкериушилер арасында Өзбекстам телерадио  
компаниясыняа П. Алланазарова, П. Алламбергенова, Н. Мамбетіиарипо- 
іімлар жемисли ислеп атыр.

Студентлердиң оқыўды омдирис пенен байланыста алып барыў уіиі.ін 
барлык мүмкиншиликлер бар. Қарақалпақстан радиосы ҳэм телевидеііис-  
сіінде, баспасезде оқыу орайлары, кафедра филиаллары дүзилди. Оларди 
студентлер белгили журналистлерге бекитилип биргеликте жумыс ислейди 
Орай жумысларын Қарақалпақстан радиосы ны ң бас редакторы 1'устсм 
Дэўлетмуратов, Қарақішпақстан телсвидениесиниң бас редакторы Кзрим 
бай Дэулетмуратов, „Қарақалпақстан жаслары" газетасыііың бас редакторы 
Лэулетбай Бекбаўлиевлар басқарады.

Бөлимде 92 студент билим алады. Олар ушын университетте китапхаііи, 
і|іотолаборатория хэм оқыў телестудиясы бар, Фотолабораторияла соііп.і  
ііэуир техникалық үскенелери- фотоаппарат, видеокамери, диктііфоіілар  
ислеп гур. Тил үйрениў орайлары компьютер классларынла (іилим алыў 
мүмкиншиликлери де жаратылган. Өзбекстан миллий уііиисрситсіиііі іи  
журналистика фіікультети менен бирге жумыс ислсйли Ьі.іііылі і.і 20(10
2001-оқыу жылында 3 студентимиз Өзбекстан миллий уііиисрсіі ге іиидс  
оқыўын даўаМ етпекте. Бундай байламыслар аспирііиіура, магистрігіури, 
докторантура бойынша да дауам етиледи.

Редакция жумысын шолкемлестириў ҳаққынла Д Ьекбаўлиеигыц „Меіі 
редакциядам“ , журналистика болиминиң тарийхыиа іірііалііін З.Қожық  
баеваның „Талантқа қанат", М .Жумамуратоііат.ін „ Журмалистикн ҳэм 
здебият", „Сөз маржанын дизгенлер", А Лбдимуратоиіын, „Қііракіілііақстаіі 
фотожурналистикасы тарийхынаіГ' оқыу қолліінбалары басіііідаіі шықты.



ФИЗИКАЛҺІК ТӘРЬИЯ БӨЛИМИ

Дсис тәрбиясы кафедрасы 1947-жылы шолкемлестирилген еди І’п ііи 
лнка мсктеплерин бул тарау бойынша жокары қэнигели муғаллимлсі' 
нсн  т э м и й и н л еў  м ак сети нде  1956-жы лы  Д е н е  тэрбия сы  <1)акул 1, і . і 
аніылып, биринши деканы В.В.Кароникона боляы. Факультетти ііин 
жыллары доцент Ю.И.Кулаков (1966-1978.1986-1989),  профессор М , іч , 
беков (1978-1985) ,  О.Б.Корсееп (1985-1986) .  Ш .А.М устафаев (І9К'і І'і- 
баскарды.

Умиверситет ашылганнан кейин ректорат ҳә.м жэмийетлик шолкі м и 
тэрепинен спортты жэне де рауажландырыуга ҳэм оның материаллі.н и 
засын дұзиуге айрықша кеўил бөлинди. !978-жылы жаңаяан спорт кііфі.. 
расы шолкемлестирилди. Уииверситет сііортшылары жарысларда ү п  . ■ 
табысларға ерисе баслаяы.

1990-жылы НМПИды ң ашылыуына байланыслы Дене тэрбиясы <|ми і. 
тети оқыу орнынын курамына еткерилди. Ал Университетте сақланым к.мі, 
нган Д ене тэрбиясы кафедрасына доцент Н.К.Саргубаева (1990-19'),’!, .
1992-жылдан баслап доцент  Ю .И.Кулаков басшылық етти. Кафслрл .. 
жумысын футбол, нолейбол, баскетбол, қол тобы, шахмат сондай-ақ. чи . 
лий гұрести рауажландырыуға бағдарлады.

1996-жылы университетте футбол спорт клубы ашыллы.
Республикамызда миллий кадрларды таярлауды жетилисіи |.і .  

мацсетинде 1997-жылы Университетте Д е н е  тәрбиясы бөлими каиі.иііи. 
ашылды. Ҳәзир Д ене  тэрбиясы бөлим инде 116 студент билим алм.и,і і 
Бвлимдсги Дене тэрбиясы кафедрасына Л.Р. Казаков спорт пәнлери к.и|.. .і 
рясына Ю.И.Кулаков басшылық етпекте. Бул еки кафедрада 27 оқьт.іУііііи 
ҲЭМ 12 тренер жумыс ислеп атар. Оқытыушылардан педогогика илим.іі іиі 
нин канлидаты, доцент П.Серимбетов спорт шеберлери Д.Казаков. Г> М.ім 
б е т о в .  т э ж и р и й б е л и  окы ты уціы лар А. И см а и л о н а ,  А .С е й т м у р а  пчі і
Т.Арзымбетов, Д.Курбанбаев, В.Н.Андреев. Е.Урымбаев. Р.Турдымур^..... ..
Р .Ш аниязоа, Н.Акимов, М.Абдуллаеп, Ж.Турдымуратовлар жасларга іі.иі 
нақлы билим бср.мектс.

Д ене  тэрбиясы болиминиң ҳәм футбол-спорт клубының ашылыуы м. 
нен кафедралардын, барлык дыққаты ұлкен спортты рауаж,'іандырыуга қ.ір.і 
тылды. 1996-жылы университеттиң футбол командасы дұзилип, сол жі.іи. 
Қаракалпақстан Республикасы жеңимпазы болып, !998-жылы Қарақаліі.і» 
стан кубогин жеңип алды. 1999-жылы Қаракалпақстан чемпиоңаті.иі.иі 
екинши орыиды ийеледи. Қарақалпақстаннын бас футбол ко.мандасы (іи і 
ған „Туран" қура.мында 15 студент катнаспақта.

Өзбекстаннын, спорт турмысыняа 2000-жылы Наманган қаласі.іи.іі. 
өткерилген „Универсияда-2000“ ұлкен уакыя болды, Оған бизиң униві|ніі  
тетимизден 72 студент қатнасты ҳәм онда алдынғы орынларды ийеледи. Лги. 
тэрбиясы бөлиминиң студенти Мурат Балтаниязов „Миллий гүрес“ боііі.ііі 
ша „Уііиверсияда-2000" ның алтын медалын, хт футболшылар кола медііліііі 
ж еңип алды. Университеттин волейбол бойы нша ерлер командасы миі 
жыллардан бери Қарақалпақстан Республикасының чемпионы болып ки>ііі,і|і 
Университеттин қол тобы командасы кейинги жыллары Қарақалпакгми 
Республикпсы бириншилигинде биринши орынды ийелеп турыпты.
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„Еркин гүрес“ бойынша Өзбекстан б и р и т и и м т  иипс грлғр щни і пһиі 
Ііігай В. екииши орынды, ал қызлар арасымда Iзжимурпіоиіі V гіирииіии 
(іііімды ийелеп Өзбекстан Республикасынын сііорі иіеОср;и*ри Поиііы 

|, 2000-жылы С илней(А встралия)қаласы нда о тксри л іси  XXVII і і | і і и , і 

|| ІІ/іимпиада ойынларына аўыр атлетика бойынша халг.іқ прамық к.ін<'іи(іи.і 
| ( 11орт мастери Дене тэрбиясы бөлим иниц 1-курс с т у д с т и  Ь 11урі.і(ііі(и*и 
|>|ггнасыўға миясар боллы, ал студент М.Балтаниязои Лигнлии (Іур и и іі і  
| 1 пласындағы „Миллий гүрес" бойынша жер жүзлик чемпиоиптқа қиі кигіі,і 

Университетте лене тэрбиясы ҳэм мэденияты болим инде ҳэм с і т р і  
ісиен шуғылланыў ушын барлык зэрүрли жағдайлар дүзилгси.

МУЗЫКАЛЫК т ә л и м  ҳ ә м  
ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЯ КАФЕДРЛСЫ

Университетте кадр таярлаудың миллий бағдарламасын эмелгс асырі.су 
мақсетинде республикамыз ушын миллий музыка атқарыўшылары ҳэм 
шертлеўшилери, қосықшылар, сазенделер ҳэм дерижерлар, улыўма музыка 
г,1ли.ми ҳэм эстетикалық тэрбия қэнигелиги ашылды.

2000-жылы шөлкемлестирилген „Музыка тзлими ҳэм эстетикалық тэрбия" 
(юлиминде 22 студеит тэлим алады ҳэм усы атамадағы кафелрада И оқытыў 
ІІІЫ хызмет етип атыр. Кафедрага Өзбекстан ҳэм Қарақалпақстан көркем-оиср  
гмйраткери, Бердақ атындағы мэмлекетлик сыйлықтың лауреаты донент Қ.ІІа 
|)стдинов басшылық етеди. Республикамызға белгили корке.м онер ғайра.кер 
нсринен доцент  Т.Қурбанов, Өзбекстан, Қазақстан ҳэм Қарақалпак ;пін 
|)сспубликаларына хызмет корсеткен артист Р.Қутексева, Қарақалиақстанга 
кызмет корсеткен артист Т.Хожаназарошіар жасларға музыка онеринии теории- 
ІІЫК ҳэм атқарыўшылык тэреплеринен тзлим бермекте

Оқыў болмелери зәрүрли саз эспаблары, .магнитафон, нота жазатуіт.ін 
компьютер менен толық үскенелеиип, студентлердик тэлим алыўы ушын 
барлық мүмкиншиликлер жаратылган. Олардың оз талантларын жетилисти 
риў мақсетинде фестивіьпь, танлаў, концертлер ҳэм байрам мэресимлерине  
катнасыўы ушын жағдайлар туўғызылған.

2000-жылы Жоқары ҳзм Орта арнаўлы билимлендириў министрлиги  
Оойынша откерилгеи „Өзбекстан-Ўатаным мени.ч" қосық-тар танлаўында 
музыка болиминиң II курс студенти Г.Ембергенованың классикалық жан 
рында орынланған „М ен иң эзиз Ўатаным** қосығы ш ебер атқарылыи,  
Озбекстан көлеминде биринши орынды алыўға ммясар болды, Кафсдра 
окытыўшы ҳэм студентлери „Шарқ тароналары" (Самарқанд) ҳэм Сим(|ю 
иия музыкасы (Ташкент) фестивалларына қатнасып, қарақалиақ миллий му- 
іы касы н д ү н ь я ғ а  к е ң н е н  таны тты . С т у д е н т л е р д е н  З .Л р  іы м б е то и а  
Германияда, Г.Ллламбергенова Индияда оз енерлерии корсстип қаимы.  
Гашкснт каласында өткерилген Қарақалпақстан рсспубликпсы млденият 
күнлерине доцент Т.Қурбановтын басшылыгындагы студеитлср фолі.клор 
лық этнографик ансамбли қатнасып, пайтахт тамятагоИлсрииин илгысла- 
рын алыўға миясар болды.

Кафедра устазлары жэмээти шәкиртлерге билим бсриўдеи п.ісқары 
университет студентлериниң бос ўақытларыи қі.іи.іқлы откериўи уіиі.іи ла
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*умі.Н 'Ліі |>  іілі.т (і;і|)мақтіі. С)л:і|)ді,ін хар қымлы Оііирам сэмслсриіі.  і |ьп \ 
іси іер  иріілі.іқ корксм-онср жарысларын шөлкемлестириудсги, жш і ц 
:>стетикалық тлрбия берип, гэрезсиз елимиздин, ііидайы азаматлары ,і и 
жссиіідс кэлиіілссиуиндсги хызметлери айрыкша дыкқатқа минсаіі

СЫРТТАИ ОҚЫЎ ФАКУЛЬТЕТЛЕРИ

Университеттеги сыртқы бөлим дэслеп 1944 -жылы Өзбекстаіі Гічімі 
ликасы Ҳүкиметинйн, „Сыртқы псдагогикалық билимлендириу ы|иі\і 
беккемлеу“ ҳаққындағы қарарына байланыслы ашылды. Усы жылы іиі|м. 
ксн педагогикалық ҳәм мугаллимлер институтынла 240 студені к.іПі 
алынып сырттан оқыу болими өз жумысын баслады.

Сыртқы белимди шолкемлестириудеги мақсет екинши дүнья жуііии 
урыс дэуиринде мектеп муғаллимлеринин кепшилиги урысқа алып кгіи іи  
нэтийжеде мектеплеряе муғаллимлер жетиспеди. Усы қыйыншылі.ік иі|і ,і 
сапластырыў, халық хожалығына маман қэнигелер жетистирип бериу і і .ңт  
болимнин тийкарғы уазыйпасы болды.

1944-жылы шөлкемлестирилген сырттан окыу белими Нөкис М.ім и 
кетлик Университети ашылганнан баслап гуманитар чэм тэбияттаііі.ң' і ' 
раўлары бойынша сырттан оқыў факультети болып дүзилди

Ҳәр бир район оқыу мэслэхэт бөлимлерине ийе болды. Олар уіпиіч 
ситет муғаллимлеринин, көшпели лекцияларын шөлкемлестирди. М г п м и  
калық кабинетлер жана оқыу бағдарламалар, оқыу .метолика,пық қоллаііім іир 
се.минар ҳэм курс жу.мысларыны-ң тематикалары менен тэмийиіілели

І976-і977-оқыу жылында сырттан оқыу факультетинде 177 жоқарі.і м.і 
манлықтагы оқытыўшылар сабақ оқытып, олардың 60 проценттен аі іпмі. 
илим докторы ҲЭМ илим кандидатлары ели. Сол оқыў жылында соі  гііиі 
отырған факультеттеги рус тили ҳэм эдебияты қэнигелигинде 296, қар.и п і 
пақ тили ҲЭМ эдебиятында !64, озбек тили ҳәм эдебиятынла 121, казак іи ш 
Ҳ Э М  эдебиятында 140, тарийх қэнигелигинде 290. биологияда 134, і'спі|иі 
фияда 177, математикада 79, баслауыш тэлим педагогикасы хәм мстітіичі 
сында 450, жами 1851 студект билим алып, булар 20 дан аслам міі і и 
уэкиллери еди. Вул жыллары сырттан оқыў белиминин жумысларын жпиі.і 
лауда факультет деканы А.Тлеубергеновтын шөлкемлестириушилик хыімпи  
айрықша үлкеи болды.

1 9 7 9 - 1980-оқыу жылында университет илимий к ең еси н и ң  шсіііііми 
менен сырттан оқыу бөлиминиң жумысларын жақсылау мақсетинде ҳлр і'и|і 
кафедра орайласқан түрдс оқыу-.методикалық ҳэм сиясий-тэрбия жу.мыі іііі 
рын алі.іп барыў орайына айландырылды. Студентлердин, үлгериуи, т,і|іГіи 
ясы арнаўлы қэмигелескен кафедргьтардын жуўапкершилигине тапсырі.і іііі.і

Кафедраларда окыу процессинде техникалық қураллардан пайдалііііі.іу 
әмелий сабақларяы жаңа усыллар тийкарында алып барыў жолга койі.іит.і

1980-1981-оқыу жылында сырткы бөлимли оқыў методикалық кол іііи 
балар меііеіі тэмийинлеў мақсетинде Москва мэмлекстлик унинерсиігііі  
Өзбекстан миллий университети менен оз-ара жумыслар алып барі.ііі/іі.і 
Усыларлың тийкарында 1981-1985-жылларды нәзерде тутқан к о м і і л р к і  іііі 
жоба қабыл етилди. Сыртқы бөлимдеги оқыў процессии жаксылаў, оіііііі 
ристен қол үзбестеи қәнигелер таярлаў тараўында бул уақытлары про<|)сгі и|і 
Ж.Матмуратонтын хызмети айрықша көзге түсти.
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Студентлер коп жасайтуғын районл;ірл:і оліірлі.т (іқі.іуі.ііім *іі|>ітм 
оип. жағдай туўдырыў максстиндс Шымбай, Қаіілі.ікпл. Іи|ііі.үч .Імиум 
эрья районларынла окыў -мэслэхэт ііунктлсри жумыс іілым Г1іі|>лі.|

Сырттан окыу болими республикамызғи мамаи калрлир ііиірмііу іи ии/м 
жылдам- жылға жаксы корссткиіилерге еристи І9«5-жы іы ИЧ ( ц /к чи  
1990-жылы 507, 1995-жылы 184 студент жоқары мағлыўматқп иие лиіі иім 
лар ,'ільіп халық хожіътыгынла хызмет иследи.

1999 жылы сырттан оқыу факультстлери озиниң оқыу. илимий м г к іт і  
калық ҲЗМ тэрбия жобаларын жаңадан корип шықты.

Ҳозирти ўақытта гуманитар ҳзм тэбийий-экономнкалық қэііиісликлгри  
бойы нш а сырттан оқыу факультетлеринде ондиристен қол үібсстсіі  1.1 
маманлық бойынша бакалаіфлар таярланып атыр. Гуманигар нэнлср (|)іі 
культстинде „Хуқық", „Тарийх“ , „Қарақалпақ тилн ҳэм элебияті>і“ , „ОчГх-к 
тилн хэм эдебияты". ал тэбийий-экономика факультетиіідс „Экономика",  
..Агроэкономиқа”, „Экономикала информатикалық системалар", „‘|)иііанс", 
„Лграно.мия", „Агроинженерия", „Аўыл хожалыгы өнимлерин ондириў,  
дзслепки қайта ислеў ҳэм сақлаў технологиясы", „Математика", „Омслий 
математика хэм информатика“, „Ьиология", „Химия“ қәнигеликлери Оой 
ынша студентлер билим алмакта.

Университеттиң сырттан оқыў факультетиниң қэлиплесиўи ҳэм р.|ўаж- 
ланыўы тарийхында коп гана профессор-оқытыўшылар озлериниң ҳалал 
мийнети менен хызмет етти. Эсиресе, сырттан оқыў ислери б о й ы тп и  
прорскгорлар болып ислегеи доцеит Л.Тлеўбергено», профсссор Ж Матму 
ратои, нро(1)ессор Ж.Қутлымуратоп, лоцент Ж .Иары мбето», прог1)СССор 
.■УІ.Ибрагимон, д о п е н т  Т .С и т м у р а т о и ,  ф акул ьтет  д ск а н л а р ы  д о ц с и і  
М . Б ерлим уратон, д о ц е н т  П .Х ал м урато» ,  л о ц ен т  К .П а л ў а н и я зо и ,  ага 
оқытыўшы С.Жақсы.мои. доцент М.Торебекон, доцснт С.Байжанопларлыц 
шебер шөлкемлестириўшилиги, бай тэжирийбелери оқыў тэрбия жумысла-  
рының мазмунлы жүргизилиўинде үлкен эҳмийетке ийе болды, Сондай  
ақ, сырттан оқыў (І)акультетиндсги оқыў м стодикалы қ жумы сларды  
шелкемлестириўде методистлерден: Ю.Пахратдино5, К.Қурбанбаеіі, Л.К) 
супоп, Г.Ибрагимона. Г.Жагорина, И.Дабылова, Г>.Убайлу.'ілаеіі ҳлм тагы 
басқалардын, хызмети ле алгыслаўға миясар.

Унииерсиісгтеги сыртқы оқыў факультетлери Ресиубликамызлын. халық 
хожалыгын жоқары маглыўматлы кадрлар меиен тэмийинлеўде  озииин  
үлкен үлесин қосып атыр.

СИЯСИЙ-ГУМАИИТАР ПӘНЛЕР КАФЕДРЛЛЛРЫ

Ө збекст анла д ем о кр а т и ялы қ  жомиИст қу/>ыў ге о р п и сы  ҳом  
иракт икасы  каф едрасы . Ө з б с к с т а н  Р е с п у б л и к а с ы  П р с з и д с п т и  
И.А.Каримонтын корсетпелери тийкарыила Жоқары ҳэм орга арнаўлы  
билимлендириў Министрлиги 1996-жылдыц яинарь айынаи баслам Озбек  
стан Республикасындағы жоқары оқыў орыиларында, соиың иіпиидс Қара- 
қалпақ мэмлекетлик университетиндс “Өзбексіаііда дсмокрагиялық жэмийет  
қурыў теориясы ҳэм практикаськ, ка(1)слрасын шолксмлестириў бойыиша  
қарар қабыллаган еди. Кафедрага атына сэйксс арнаўлы курс оқыгыў

85



жүк.чсміпі Һуі мі(|іглрііііі.ііі баслығы етип филосо(^ііія илимлериііим. міи 
дипіііі.і, ліиігііі Ж 11 {'агымдыкон бслгиленли

Кііі|)сл|і»ліі ски доцснт, бир аға окытыушы, үш ассистент оқытыуіііі.і 
жумыс ислсИли. Кафедра жанында окыу ?иетодикалық кабинет иіолксм 
лсстирилгсн, онла пэнлерге тийисли эдебиптлар, коргизбели қураллар іоіі  
ланган. Барлық жумыс режелери: кафедра ислериниң жобалары, окыу \іс 
тодикал ы қ с ем и н а р ,  руухыйлық б о й ы н ш а  тзрбия жум ы слары , илим 
изертлеу .машқаліьтары бойынша ўазыйпалар белгиленилген.

Кафсдра Ташкент Миллий Униперситети, И.М.Муминов атындағы (|ііі 
лософия ҲЭМ ҳуқық таныў институты, Ө.збекстан Республикасы П рсзидсмт  
жанындағы Мэмлекет ҳэм Жэмнйет қурылысы Академиясы, Самарқам/і, 
Үргенич мв.млекетлик униперситетлери ҳэм басқа да оқыў орымлары мемси 
илмий-методикалық ислер бойынша тығыз байланысқа ийе.

Жэмэәт ағзалары оқытыуда жергиликли материалларды пайдаланыуі.і 
айрықша дыққат болип, жана педагогикалық технологияларды қолланбақіп 
Кафсдрада “ Қарақалпақ халқының руўхый мэдснияты ҳәм онын, .миллиіі 
ғэрезсизлик илеологиясын қэлиплестириўлегн орны,, атлы тема догерегимлі' 
илимий жумыс жүргизилип, нэтийжеси баспасозде жийи жэрияланбакіл  
Д оцент  Ж.Н.Сағындықов 30 дан аслам, доцент М,А.Якубов !20 дан аслим 
аға окытыушы А.Хожағелдиев 10 нан аслам мийнеттим авторл;іры. Кафел|м 
агзалары тек университет колеминде гана емес, ал Республика келемимлі 
идеологиялық-тэрбиялык жумысларға белсендилик пенен қатнасып, телг 
видение ҳэм радио арқалы, сондай-ақ газета-журніілларда тез-тез шыгып 
турады.

Кафедра оқытыушылары кадрлар таярлаудың миллий бағдарламасымл.і 
корсетилген ўазыйпаларды эмелге ас.чірыу ушын жигерли турде мийіігі  
етгіскте,

П едагогика  ҳэм руўхы й-агарт ы ўш ы лы қ кафедрасы. П ед а го ги м і  
кафедрасы университеттеги ен. дэслепки шолкемлескен кафедрадан есагіли 
нады. 1935-жылы „Педагогика ҳә.м жэмийетлик пэнлср" дсген ат пемси 
мугаллимлср институты шөлкемлескен ўақыгта ашылды. Кафедрага тумі 
ыш басшылық еткен Я.М.Досумов болды. 1941-жылдаи баслап „ГІедагогик,і 
ҲЭМ психология" деген ат пенен ка(})едраны доцент Н.Д.Шепкин басқарлі.і 
і94!-45-жыллары институт директоры ҳэм кафедра оқытыушысы болыіі 
хызмет атқарған Ж.А.Орынбаев 1950 -жылы Москвада педагогика бойыиіім  
кандидатлық диссертаиия жақлады хэ.м усы жылдан баслап І957 -жылгп 
шекем Қарақаппак Мэмлекетлик педагогикалық институтындағы педагоги 
ка Ҳ Э М  психология кафедрасының баслығы болды. І951-жылы кафедрала 
Р.Г.Тимашева педагогика бойынша, 1956-жылы Л.Б.Бекбасов психологии 
бойыниіа И Л І 1 М  кандидаты дэрежесин алды. 1957-жылдан баслап педагогик.і 
ҲЭМ психология кафедрасыиа А.Б.Бекбасов басшылык етти.

Кафедра тарийхында Қарақалпақстанда тунғыш педагогика илимлериниіі 
докторы (1966) Өзбекстан Республикасына ҳәм Қарақалпақсган Республикасы 
на хызмет көрсеткен илим ғайраткери, профессор Ж.А Орынбаевтын орні.і 
айрықша салмақлы болды. Оның жэрдеминде ҳэм илимий басшылығында 
көплеп илим каидидатлары жетилисип шықты. Қарақалпақстандағы педаіо  
гика теоримсы хэм тарийхы бойынша жүргизилген или.м-изертлеу жумысла 
рына басшылық ислеп, ири монографиялар жазды. ( „ Қарақалпақстаіі  
мсктеплеринин тарийхы” (1810-1967 жж.) Некис, 1974. көлеми 36,5 б.т.) т (і
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Ьурынгы псдаіоі икіілық инстиіут Қарлқалпиқ мэмлекетлик унинерси-  
тетине айлаидырылгаііііаи сои, кафе.лраііі.і 1979 1984 жылларда псдагоіика  
илимлернник кандидаты, донент В Султамуратоіі басқарды. Бул уақытлары 
кафедрада оғада бай ііелагоі икалық іажирийбеге ийе псдагоглар: Ғ .Лбипов, 
Д Алламахоііа, Ш.ІІимл.імбсіома, III, I Ісиссоііа, Ж.Танирбергеио», Д .Қзлий-  
лаепа, Ө.Элеўои, И Ғанийеп ҳэм басқа да оқытыушылар хызмет иследи.  
Сон 1 9 9 ! - 1994-жыллар аралығында доііент Т.Айтанов, 1994-1997-жылларда 
лоцепт И.Лллаиияюі) кафсдрага басшылық етти.

1997-жылы маргтан баслаіі кафедраны педагогика илимлериниң лок-  
торы, Қаракалиақстан Республикасына мийнсти синген илим гайраткери 
профессор Оссрбіій Элеуоі) басқарады. Ол басшылық еткен соңгы жылларда 
илим изертлеу жумыслары әдеуир жанланды. Кафедра ағзалары П.Эбдиму- 
ратоіі, З.Абдугаппароп, Н.В.Пирниязопа, А.Бекимбетова, К.Қутлымуратов, 
Ғ Оразымбетонлар „Қарақалпақстанда мектеп ҳәм пелагогикалық ойлар та- 
рийхы". сондай-ақ „Қарақіыпақ хатық педагогикасы" проблемаіары ұстииде  
илим изертлеу жумысларын алып барыуда.

Кафслра ағзалары баспадан жигирмадан аслам китамлар, 140 тан асла.м 
илиміііі мақ;италар жэриялады. Халық аралық илимий симпозиум ҳэм конфе-  
ренцияларда баинатлар ислеп, Қарақіыпақстаилагы ііедагогика или.мин сырт 
еллерге де ү:іликсиз таныстырыіі отырды. Профессор Ө.Элеуовтын. „Қарақал- 
пақстанда тэлим-тэрбиялы қ ойларды ц қэлиплесиуи ҳэм раўажланыўы"  
(Нокис 1993. Көлеми 35,7 б.т.), „Ертедеги тұрк жазыўларындағы тэлим-  
тэрбиялық көз-қараслар“ (Иокис 1989). „Эмир Темурдын жәмийетлик-фило-  
с о ф и я л ы қ  ҲЭМ т э л и м -т э р б и я л ы қ  ой п и к и р л е р и “ (Н о к и с .  1997) т .б .  
мийнетлери университет студентлери ушын педагогикадан хэм руухыйлық 
тийкарлары пэнинен қолланба сыпатында кең пайдаланылмақта. Илимпаз-  
дын бул мийнетлери тек қарақалпақ алымлары ушын гана емес ал Орайлық 
Азиядагы педагог илимпазлар ушып да методологиялық үлги сыпатында 
ұйренилиуде. Илимдеги табысларын инабатқа алып, Аиглиядагы Кембридж  
униисрситетиидеги „Халықаралық биографиялық орайы", профессор Ө.Эле-  
уовты „ХХІ эсирдиң белгили алымы" (2001 ж.) атағына санады. Сондай-  
ақ он ы ң  өмири ҳэм илимий доретиўш ил и гин е  „Ө збек педагогикасы  
антологиясы“иаи орын бсрилиўи (2 то.м. Ташкснт, 1999) кең колемдегн үлкен 
алы.м сыпатында тэн алынганлыгы еди «Халқ таълими» журналының ред- 
коллегия ағзасы профсссор Ө.Элеўов „Орайлық Азия халықларының ертеде- 
гн псдпгогикалық о й -п ик ир л ср и  тарийхы" ҳэм „Халық педагогикасы"  
ироблемалары боиынша Озбекстаи хэм Қазақстаннын коплегсн орайлық уии- 
верситетлеринде ҳэр жылы системалы түрде студентлерге лекииялар оқыў 
ушын ы^ақырылмақта.

1997-жылы аогустта „Руухыйлық тийкарлары" пэііинии псдагогикалық 
бағдары басым екенлиги инабатқа алынып бул пэіі Педагогика ҳэм психо-  
логия кафедрасы қура.мыиа берилди. Иэтийжеде ка(1)сдра „Педагогика ҳэм 
руухый ағартыуіііылык" деген жана атқа ийе болды.

Кафедра жэмээтн бәрқулла жаңалыққа умтылып хызмет етти. Оқытыу 
ислерин жэнс де жетилистириу мақсетинде кафедра жанынан „Алдынгы пе-  
яагогикалық технологияларды оқыу происссиііе еіідириу" ораны шолкем- 
л е с т и р и л и п  ( 2 0 0 0  ж ы л ) ,  б у і ід а  ҳәм к а ф сдрал агы  іе д а г о г и к а л ы қ ,  
психологиялық, руўхый-ағартыўил>1лық пэнлери мазмунында елдимиздеги  
миллий кадр таярлау бағдарламасына муўапық билим бериў эмелге асыры-
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лі.иі, стулри глғрлиң ЖПҲЛН стандарті.і тала6ын;і сай илим ұйрениу. қэнмі 
болі.ііі 1111.11 і.іуыіиі айрықиіа дыққат аударылмақта.

Ф илософ и» ҲЗМ со и и о л о ги я  кафедрасы. К аф еяраиы н тарийчі.і 
Қіір.іқ.ілиақстаіідагы ен дэслегіки жоқаркы оқыу орны -ііедагогнкалық иіі 
стігіуггын шолкемлестирилиуи менен байланыслы.

философиялы қ пәнлер дэслеп жэмийетлик пэнлер кафедрасынын қурм 
мында оқытылатуғын еди. 1962-1963-оқыў жылдын. басында бул қурамнііи 
ф илософ ия кафедрасы болинип шығып, оған 1962-жылы кандидатлі.іі' 
диссертациясын жақлаған Т.И.Изимбетов басшылык етти. 1967-жыллі.іи 
басында Т.И.Изимбетовтың пединституттың ректоры болып тайынлаііыуі.і 
на байланыслы кафедра баслығы лаўазымы ұлкен оқытыўшы К.Худайбср 
геновке жұкленди. Бирақ коп узамай-ақ К.Худайбергенов Республик.і 
мәдсният министри лаўазымын ийелейди хэм кафедранын баслығы болі.іі; 
<|)илософия илимлериниң кандидаты М.Бердимуратов ислейди.

Гіединституттын. тийкарында Қарақалпақ мэмлекетлик университетиніііі 
ашылыуы менен ф и л о со ф и я  ҳэм со ц и о л о г и я  каф едрасы ны ң илимиіі  
мүмкиншиликлери жэне де артты. Ташкент, Москва, Киев қалаларыіі.і 
аспирантлар жиберилип, олар кафедраға илим кандидатлары болып келди 
Г>ул жыллары кафедраға философия илимлериниң докторы, Қарақалпақ 
стан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери профессор К.Ху 
дайбергенов басшылық еткен еди. Ол „XIX ҳэм XX эсир бас гезиндоііі  
қарақалпақ ойшылларының этикалық көз-караслары“ , „Бердақтын дүньяга 
коз-қарасы“, „Қарақалпақстанда жэмийетлик-сиясий хэм философиялык 
ой-пикирлердиң раўажланыўы" ҳ.т.б. монографиялар жазған 100 ден аслам 
илимий мийнетлер дөреткен илимпаз

1979-1985 жыллар аралығында кафедраға философия илимлерииин каіі 
дидаты Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген билимлендириу  
хызметкери доцент М.А.Якубов басшылық етти.

Ал 1986-жылдан баслап кафедра баслығы лаўазымында философиіі  
илкмлериниң докторы, профессор, Беруний атындағы .мэмлекетлик сый 
лықтың лауреаты, Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим ғайраткери 
П.Д.Сейтов хызмет етти. Ол „Диалектикалық материализ.м систематық илим 
сыпатында“, „Философия тарийхына кирисиу", „Философияга кирисиу ', 
„Диалектика логикалық формалар системасы сыпатында" т.б. момография 
лардын авторы.

Кафедрага 2000-жылдан баслап ф ил ософ ия ил имлеринин докторы,  
профессор А.Қ.Бердимуратова басшылық етип келмекте. Оның „XXI әсир 
босағасындағы экологиялық кризиске философиялык-методологиялық ана 
лиз“ (Ташкент. 1999 ж.) атлы монографиясы ҳәм жигирмадан аслам или 
мий мийнетлери бар

Кафедра тарийхында философия илимлеринин кандидаты, профессор  
Т.Изимбетовтын орны оз алдына. Оның еки жүзден аслам мийнети бар 

Каф едрада  илим кандидатлары, д о и е н т л е р д е н  У .Худайбергенона,  
Ө .Н урлеі іесов ,  Ю .Э лимбетов, Р .Реймов, М .Сейтназаров, Т.Уразымова,
Н.Аңсатбаевлар, окытыўшылардан У,Жалменов, Г.Қутлымуратова, К.Мал 
рюймовлар, т,б, студентлерғе заман талабына сай билим бермекте.

Кафедра ағзалары „Миллий ғэрезсизлик идеологиясын қэлиплестириў- 
ди жаңа типтеги социаллық технология сыпатында с о циои нж енерл и к  
тэмийинлеу", „Қарақалпақстаннның социаллық раўажланыўы", „Қарақал
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пакстал халқыиын руухі.ііі мэлеііияты" т.б. уиі басламалык еки грантлық 
тема бойынша изерьчеў жумысларын алын барып атыр. Сондай-ақ, кафед-  
рала Сорос қоры бойыііп]а да жумыс эмслге асырылып, „Аіиық жэмийет  
Институты, пуқаралық билимлсняириў Проекти. Жәрдемлесиў қоры" бой-  
ынша 2000-жыл ноябрьде ссминар откизилди. Окан А Қ Ш , Канада, Швей-  
цария алымлары да қатнасты.

Кафелрада студснтлсрдмн, <|іилосог|)иялық логереги ислен турыпты, онын, 
30 дан аслам агзасы 6а)). Догсрск агзалары IІовосибирск, Ллма-ата, Сама-  
рқанд ҳ.т.б. қалаларындагы стулснтлсрдии илимий-тсориялык конферснци-  
яларына қатнасыўга миясар болмакта.

Ка()іедрл жэмяэти слимиздеги миллий кадр таярлаў багдарламасыиа  
барлық мумкиншилик^тери менсн оз улесдсрин қосып, студентлердин же-  
тик ипсан сыпатында қэлиплесип, билнм ҳэм тэрбня алыўына айрықша 
дыққат бөлмекте.

МЕДИЦИНАЛЫК БИЛИМЛЕР ТИЙКАРЛАРЫ КАФЕДРАСЫ

М сдициналы қ били.млер тийкарлары кафедрасы дэслеп 1971-жылы  
Пуқаралық қорганыў кафедрасы болып ашылды. Бул айрықша жагдай жүз  
бергендс пуқараларды қэўиптен қутқарып, биринши медициналық жэрдсм 
көрсетип ҳэм оларды арнаўлы мсдициналық емлеўханаларга жибсриў мақ- 
сстинде барлык жоқары оқыў орынларына медициналық билимлер тийкар- 
лары п ә н и п и н  киргизилиўине хам пукаралық қорганыўдын запастағы  
мийирбийкесин таярлаў зэрүрлигине байланыслы болды.

Кафедранын дэслепки баслыгы биология илимлеринин кандидаты,  
доц ен т  Рысназарон (1971-1976)  болды. Соцгы жыллары кафедраны ага 
окытыўшы Өмирбай Сейтмуратоп (1976 -1 9 8 0 ) ,  биология или.млеринин, 
кандидаты, доиент Сэтбай Дэўлстмуратов (1986-2000) басқарды. Ҳэзирги  
ўакытта кафелраны техника илимлеринин, кандидаты Мақсст Айымбстов  
басқарады.

Кафсдра 1990-жылдан баслап Медициналық билимлер тийкарлары ка- 
федрасы болып кайта аталяы.

Бүгинги күнге келип кафедрада 6 оқытыўшы, солардын. ишиндс 2 илим 
кандидаты, І доцент, 3 аға-оқытыўшы ҳэм ! ассистент оқытыўшы жемисли  
мийнст ислеп атыр. Оқытыўшылар адам анатомиясы, аўырыўларды улыўма 
күтиў, жуқпалы кеселликдер, ишки кеселликлср (терапия), пуқаралық қор- 
ғаныў ҳэм мийнетти қорғаў пэнлеринеи лекция ҳэм эмелий сабақларді.і 
окыў жобаларына сэйкес алып бармақта.

Кафеяра оқытыўшылары тэрепинен 6 монография, 2 оқыў -методика-  
лык колланба, 2 брошюра, 1 усыныс (рекомсндация) баспадан шыгарылды. 
Жергиликли газеталарда 10 иан аслам макіъталар жэрияланды, ҳэр қыйлы 
журналларда 40 тан аслам илимий мақалалар шықты.

Кафедра пуқаралық қорганыўдыц мийирбийкесин таярлайды. Солай 
етип унинерситетти питкерген студентлер еки кэнигеликти ийел сйди ,  
ягный озлериниң арнаўлы қэнигелигиие ҳам орта буўындагы медицина  
хызмсткери кэнигелигинс ийе болалы.

Кафедра оқытыўшылары Ташкснт ҳэм Алма-Ата қалал ірында оз қяни- 
гелигин аргтырыў бойынша арнаўлы курслардан отти.



Кіи|ігіі|іииі.ім ( іімиркіімд мэмлекетлик. униперситети, Өзбекстан Х ііл і .ік  
іі|)Н)іі.іқ т с і  піікіср униисрситети, Өзбекстан Илимлер .Лкадемиясы Қаріі 
ціілііііқстан Гюлиминіін Био-экологиялық институты менен илимий байла 
мі.ігліірі.і бар. Ка(|іедра оқыу ислери менен бирге шэртнама тийкарыняа 
жумі.ісларлы да алым бармақіа.

ФУІІДАМЕНТАЛҺ КИТАІІХАИАСҺІ

У н и в е р с и т е т т е г и  ф у н д а м е н т а л ь  к и т а п х а к а  д э с л е п  1934-жылі.і  
Т ө ртк ұл деги  Қ арақалпақ муғалл им лср институты ж аны н да  ш олкем  
лестирилгсн еди. Ол уақытта китапхана қорынла 3000 нусқага шамалас 
эдебиятлар болып, онда еки хызметкер ислеген. 1976-жылы Қарақалпақ 
мэмлекетлик университети ашылған уақытта китапхана қорында 240000  
нусқа китап болып, 24 хызметкер ислейди.

Гіүгинги кұнде улыўма китап қоры 445500  ден аслам нусқа баспа  
ш ы ға р м а л а р ы н  ийе б о л г а н  к и т а п х а н а  Р е с п у б л и к а м ы з д а  белгиліі  
китапханалардын, бири есапланады, онын майданы 2730 м̂ .

К и т а м х а и а  д ұ з и л и с и  5 б ө л и м н е н  ибарат:  І .Э д е б и я т л а р  менем  
толықтырыў бөлими; 2.Эдебиятларды қайта ислеў болими; З.Окыушыларпі 
хызмет корсетиу болими; 4.Мағлыўматнама - библиогафиялык бөлими.
5,Китап сақлау бөлими.

Китапхама хызметиниң тийкары болган оқыу процессин хэм илимии 
и зл ен и у л ер д и  эдебиятлар менен  тэ.мииинлеу, китапхана хы зм етинии  
формаларын ҳэм усылларын жақсылау бойынша жумыслар иске асырылыіі 
атыр. Сомын менен қатар интернетке жалғаныў, китапхана аралык абоно  
менттен пайлаламыў ҳэм китап алмасыў иске асырылмақта.

Китапханада 2 абономент болып, 650 орынға молшерленгем 6 оқыў залі.і 
студентлерге хызмет көрсетип атыр. Булардам тысқары аграр хэм курылыс 
факультетлеринде китапхананың филиаллары ислеп тур.

Улыўма 445500 нусқадан аслам китап қорының 273863 нусқасы оқыулық 
ҲӘМ оқыу қураллары болып олар студентлердиң пайдаланыуына усынылым 
атыр. Бул китап қорынан 6000 нан аслам оқыўшы пайдалаиып бир жыл- 
яағы оларға китап бериў саны 440800 дан аслам нусқаны қурайды. Булардын 
арасы н да  5058 студент ,  381 п р о ф ес со р -о қ ы т ы ў ш ы , 180 у н и в ер си т с і  
хызметкери ҳэм басқа да китап оқыўшылары бар. Оқыўшыларлы таза 
эдебиятлар менен жақыннан таныстырып барыу мақсетиняе избе-изли түрде 
китап коргизбелери, хабарлау күнлери, кафедра кунлери, библиографикалык 
шолыўлар шөлке.млестирилип барылады. Халкымыздын белгили илимпаз. 
жазыушы, шайырларының омири хэм мийнет жоллары .менен таныстырыў 
мақсетинде тематикалық коргизбелер шөлкемлестириледи. Китапхана қоры- 
ны ң м азм уны  омяағы каталоглар хэм картотека д и з б е г и н д е  толық  
көрсетилигі крймшін. Соңғы уақытлары элипбе тзртибиндеги катологлардаи 
пайд<1лаиыўды автоматластырыу .мақсетинде, оларды компьютерге киргизиу 
б о й ы н ш а  ж умы слар и с л ен и п  атыр К итапхана қоры ны ң б айы п,  оз  
оқыуиіыларым.і сапалы хызмет корсетиў тэжирийбелерин ен жайдырыўда 
Қарақалпақстан Рсспубликасына ,мийнети сиңген мэденият хызметкери  
1 9 6 8 -1993-жыллары директор болып ислеген Н .И .К ол ом оец ,  сондай-ақ
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басқа да м ийнст  пстсранлары 3 . Ғсемуратона, Ж.Тлспоиа, Г Қуті.імоіш, 
А.Млдияропа А.Сапароііа,  Г.Сапарова, У .Злеўоиа, Г).Лбдуллаеііаліі|>дііііі 
ислери орнек аларлық дәрежеде болды.

Ҳэзирги куни китапхана 3-категорияга ийе болып, бунда 51 адам хі.гі 
мет ислейди. Сонын, ишиндс 22 хызметкер жоқары, қалғанлары улы^ма 
хэм арнаўлы маклыўматларка ийс. Китапхана хызметкерлери китап қорын 
топлаўла, оқыўшыларга аз ўақыт сарплап, коп түрдеги хызмет корсеіиулс  
салмақлы жумыслар ислеп атыр. С он дай-ақ  китапхана хызметкеринии,  
о р ы н б а са р ы  Г .Э б д и р е й м о в а .  б о л и м  м е ң г е р и у ш и л е р и  З .Т о л е г е н о и а ,  
Г .Ж а д и г ср о н а ,  Р .Т и л с ў и м б с т о н а ,  А . Б е к н а з а р о в а , ж е т с к ш и  к и т а п -  
ханаты ларлан Э .Дкбаш ова,  Л.Даўлетмуратова, Г.М ендибаепа ҳэм тагы 
баскалар бэрқулла студентлерднн алғысына миясар болмақта

Китапхаиа жэмээти оз оқыўшыларын зәрүр болган қэлегки турдеги  
китаплар менсн таныстырыўды эмелге асырмақта. Усы макссгтс ГМДЛ  
колеминдеги жоқары оқыу орыиларындағы китапхаиалар мспеи бай.іаныс  
лүзилип, оларлан .Москва, Киев, Санкт Пстсрбург, Минск, Л..іма-ата т б  
қалалардан сийрек ушырасатугын киіаилар алып келииип атыр. С'оиыи, 
менен қатар шет еллерден АҚ1І.І, Англия, Пашинггон, Шиеции, Туркни, 
Германия еллеринен де алыиған адебияглар бар. Китаи қо р ьт  мазмуны 
жагынан байытыў, эдебимтлар м снен ■гэмийинлсў ҳар тяреп,(іеме иске  
асырылып атыр. Ғэрезсизликтии он жылі.і (ІУ9І 2()()1жж.) и ш и н д р  15."? 
мыннан аслам ҳэр түрли гараўга байлаііыс^іы адебиятлар алын кслинли 
Сонын, ишинде инглис, немис, француз, түрк гилле|П1ндсги әдсбинглардыц 
улыўма саны 4449 нусқа. ІІІэрінама тийкарында Ресиубліікамі.гідыіі Г)ар.ііық 
баспшіарынан китаплар алынып атыр. Тек 2000-жыллын озиндс китаихшт  
қоры 25.566 нусқа эдебиятлар менен толтырылды. Китапхана ҳэр жылы 88 
атамадагы кұнделик;іи бяспасөз басылымларын, сонын и т и н д с  37 агамада 
газета, 51 атамада журнал алады. Соцғы ўақытлары эдсбияглар меиен  
тэмийиплеўде халық аралық ПЭРРИА, И ИОФ С, Сороса қоры шолкемлсри  
де 03 жэрдсмин көрсетип атыр. Елимиздин алып барып атырған сиясатын, 
ж асларды  ғ э р е зс и з  м э м л е к с т и м и з д и ң  ж ет и к  инсам лары  сы н а ты и д а  
қэлиплестириў ж ониндеги ис-.ҳэрекетлерин жүзеге асырыўда китапхана  
университет жэмэәтинин руўхый жақтан раўажланыўын тэм ийинлеўдиц  
тийкарғы орайы болып хызмет етпекте.

О Қ Ы Ў -М Е Т О Д И К Л /Г Ы Қ  ТЕСТ ОРАЙЫ

Есаплаў орайы университеттиқ дузилгенинец баслап, ссаплаў техника-  
сынын тийкарларын, бағдарламаластырыў элементлерин ҳәм ҳэр қыйлы 
есаплаў жумысларын илимий-изертлеў хам басқа жумыслаі>іа ендириў  
ушын оқыў орнынын структуралық бвлими болып пюлкемлсстирилгем еди.

Лэслепки ўакытта Есаплаў орайыиыи мате|)иаллық-техцикалыц базасы 
бир неше есаплаў аппаратларынан хэм арифмомсгрлср жыйиақларыпаи  
ибарат еди. Сонынан жергиликли базадағы Иск()а. СМ, Паири ҳлм басқа 
да зпиўайы есаплаў машиналары пайда болды. 1:саплаў тсхиикасынын  
интенсив раўажланыўы ҳэм халық хожалыгыма сидирилиўимс байламыслы 
барлык оқыў орынларынын ҳэм орта мсктеплердиң оқыў цроцессине
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ми||и)11м и т к 11 Ц.ІМ ()ііілпрлам.іл:істырыу тийкарлары бойынша оқыў сабакла 
|)|.| ки|Ч и ІІІ/ІЛІІ Ҳ з 1ирги ўакытта теле(]іакс, электронлық почта ҳэм дұні.ч 
жүиниік иіі(1)орм;иіи>ілі.іқ тармақ 1ЫТЕК^'ЕТ ҳэр тэреплеме енлирилиўине  
Оіііілііііыслы жоқары оқыў орынларында бул сабақ-іық Информаииялык  
іехііологи)! дси аталаяы. Бүгинги күнле Қарақалпақ мэмлекетлик уннвер  
ситети ҳэр қыйлы есаплаў ҳэм информациялық тапсырмаларды орынлаўшы 
чамаиагой компьютерлер менен тэмийинленген.

Өібекстан Ресмубликасынын, миллий кадрлар таярлаў багларламасыма, 
Жоқары ҳэм орта арнаўлы тэлим м инистрлигиниң қарарына муўапык 
униперситеттин, 1998-жыл 30-апрель күнги қарары менен Есаплаў орайы 
Оқыў-методикалық тест орайы болып кайта дузилди.

Тест орайы факультетлер ҳэм кафедраларды. сондай-ак, жэмииетлик  
июлкемлердин студентлерге ҳэм лицей оқыўшыларына информатика ҳдм 
есаплаў техникасын үйрениўде ҳэр тэреплеме жэрдем бериўин. бағларла- 
маластырыў, компьютерде шыныгыў ислеў, тийисли кафедрадарда таярла- 
нган тестлер бойынша билимин озин-ози тексериўин шөлкемлестирли.

Лисплей классларда барлық қэнигеликлеряеги студентлер есаплаў тех 
никасы ҳэм информациялык технология сабақларын өтеди, курс ҳэм пит 
кери ў  ж ум ы слары н ж азы ў, и л и м и й -и з е р т л е ў  ж ум ы слары н о ткери ў ,  
студемтлердиц билимин рейтимг системасымла баҳалаў ҳәм қадағалап барыў, 
ҳэр қыйлы түрдеги аттестацияларды тест бойынша откериў ҳэм басқа да 
ссамлаў ҳэм таярлау жумыслары оқыў процессинде қолланылалы.

Факультетлердс үлкен колемдеги илимий изертлеў-жумысларын алым 
барыў ушын, сондай-ақ .математика ҳэм информатика э.мелий математика, 
аптоматластырылған басқарыў системасы, экономика ҳэм басқа да түрдеги 
қэнигсликлсрде ЭЕМ қолланыў талап етиледи. Усыған байланыслы физи  
ка-математика, экономика, қурылыс. аграр факультетлериняе .писплей клас 
слар шолкемлестирилген.

Тест орайы 3 бөлимнен ибарат:
1. Есаплаў техникасынан пайдаланыў ҳәм оклаў болими. Бул бөлим 

барлық компьютерлердин үзликсиз ислеўи менен оқыў процессин тэмий- 
инлейди.

2. Алгоритмлестириў, программаластырыў ҳзм хабарландырыў болнми 
Бул болим заманагой алгорит.млерди, программаларды оқыў процессинс  
енгизим, ҳэр қыйлы түрдеги информацияларды қайта ислеў менен, сон 
дай-ақ, студентлерге стипендия шығарыў жумыслары мемен шуғылланады.

3. Тестлерди таярлаў ҳэм қайта ислеў болими. Бул бөлим ҳэр қыйлы 
тест откизиў ушын програ.ммаларды таярлайды, тестлерди қайта ислеўди 
ҳэм тестлерге байланыслы басқа түрдеги жумысларды эмелгс асырады.

Ҳэзирги ўақьпта университетте 17 дисплей класслары ҳэм 7 арнаўлы 
кабииетлер бар. Оларда ҳәм деканатлар менен кафедраларда 500 лен аслам 
ІВІҮІ типтеги компьютерлер ислеп тур. Барлық компьютерлерге .іамаиагой 
программаластырыў тиллери (ТІІКВО ВА51С, Т и К Б О  РА5САЕ, ТУКВО
С, тикво С-Ь-Ь, Ү15иА Ь  ВА81С, ОЕЬРІ, Ү І З и л Е  О, операцион сис- 
те.малар (М?> П 0 8 ,  9 5 / 9 8 / ^ Т / 2 0 0 0 ) ,  компьютер пакетлери
(„физика дисплей экранында“, ТОЕҒЕ, ОЕМО, Е ^ Ю М А  ҳэм т.б.), тексі 
редакторлары (Е Е Х ІС О ^ ,  СН [\У К1Т ЕК, \УК1ТЕ, \У1Ы\ҮОКО, ЕХСЕЕ,  
ЬАТЕХ) киргизилгсн. Университетте бес жерде 50 ден аслам жумыс орын- 
лары заманагой лүііь>і жүзлик І^ТЕКЫЕТ тармағына қосылған.
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Уииверситет тест орайыпла Өзбекстан Республикасы Мэм.'іекс'ілик Іссі  
Орайы менен тиккелей байламысқа ийе болған 10 орынлық дисплей клисс 
шолкемлестирилген. Бул жердс жоқары оқыў орынларына ки ри ути  тшіа 
банлар ҳам барлық қолеўшилер оз билимлерин тексериў ҳам баҳалаў  
иүмкиншилигине ийс.

БИЗНЕС МЕКТЕБИ

Бердак атынлагы Қарақалпақ мэмлекетлик университети жанынлагы 
Бизнес мекгеби Озбекстан Республикасы Президентиниц 199.5-жыл аигуст 
айыидағы қарары менен ашылған еди. Бизнес мектебинде хэзиргм ўақыпа
оқыў мүддети ишки болим ушын 2 жыл, ал сыртқы болим ........... 2 жыл
8 ай. Бизнес мектебинин, тийкарғы мақсети республикамызда киши ҳам 
орта бизнести раўажландырыўға қэнигелер таярлаўдан ибарат болып есап-  
ланады.

Ҳэзирги ўақытқа шекем Бизнес мектебин 3000 нан аслам тьм1,лаўи1 ылар 
ппткерип шықты. Оларга мэмлекетлйк үлгидсги диплом Г)сри,ііиіг аіі.ір. 
Бизнес мектеби ҳэзирги заманга сай оқыў қураллнры ҳэм комныотсрлср  
менен қуралланған. Усы мақсетте еки компмотер клнсы уиимлы хыімет  
атқармақта. С оны н менен бирге лазсрли, сычықлы, рецли приитсрлг.р,  
сканер, ксерокс, модем, факс, радио-телс(|юн ҳәм гагы басқн да іамічіітіИ 
тсхникалар менен тэмийинлснгсн. 2000-2001 оқыў жылыила бир компыо  
тер класс ІМТНК^ЕТкс Жіілғанды, Билим алыўда тсхпмкалық (>а іа қаіарі.ііі 
да зэрүрли илимий ҳэм оқыў методикалық адсбиятларга да шлап күшли, 
Усы мақсетте мектсп жанында китапхаиа ла бар. Китапхапа о.іОок, қарақнл 
пақ хэм баска да тиллердеги хэр қыйлы окыўлықлар, методмкалық қолдаи- 
балар менсн тэммйинленген.

Бизиес мектебииде оқыйтуғын жаслардыи копшилиги алыс райоп 
лардаи болғанлықтаи олардын билим алыўы ушын толық мүмкипшиликдер  
жаратылған. Барлық қолайлықларга ийе жатақхана мснен тэмийинлснгсн.  
Бизнес мектебинде тэжирийбели профсссор-оқытыўшылар тэлим-тэрбия  
береди. Мектептс 40 оқытыўшы жумыс ислейди. Олардан 9 оқы тыўты  
экономика илимлсринин, кандидаты, илим локторы илимий дэрежелерге  
ийе. Олар озлеринин жумысларын өндирис пенен тмккелей байланысты- 
рып келмекте. Бизнес мектебинин, мүмкиишиликдери кем-кемпен ксцсй-  
мекте. Бунын, айқын дэлили ретмнде 1999-2000-оқыў жылыида Іорткүл 
қаласында Төрткул Агробизнес колледжи базасында хэм 2000-2001 окыў 
жылында Қоңырат қаласында мсктеп филиаллары ашылды. Оида жсти 
қэнигелик таярланбақта. Усы оқыў жылында бизнес  мсктсбиндс иімкп 
болимде-585. сыртқы бөлимде-716, Торткүл филиалында ишки болимде-  
301 ҳэм сырткы бөлимде-294, ал Қоңырат филиадында болса ишки болим 
д е -9 2  ҳэм сыртқы б о л и м д е -1 0 2  тыи,лаўп1ы билим алып атыр, Ьизмсс  
мектебимиз киши ҳэм орта бизиес тараўлары, жеке ҳэм қоспа кэрхаиалар. 
консалтинг хэм аудиторлық фирмалар, (Ііермср хожнлықлары, қамсьидпи- 
лырыў компаниялары, саўда орайлары ҳэм басқа да хнлі.іқка хызмеі корсс- 
гиў тараўлары ушын менеджмент. маркеіииі.  хожалык х̂ ”м к ы , фиііанс.іык  
басқарыў, салық дүзи м и, бухгалтериялық есап ҳэм аудш  іиИкарларыіі,



омглііИ тСшпермсмлик ушын зэрұр болган басқа билим ҳэм көнликпелііі  
ди жсісрли лорсжедс ийелеген шөлкемлестириуши қэнигслерди таярлайіү 
іьпі ()іілим орайы болып есапланады.

Жасларлың базар экономикасы шараятында исбилерменлик пенен іііу 
гылланыуы ушын зэрұр болған билим, қэнигелик, кэсип ҳәм тэжирийО<- 
лерди ийелеуине мүмкиншилик жаратыу ҳзм ле оларла исбилерменлиі  
руухын оятыу, жанландырыў арқалы киши, орта ҳэм жеке бизнестии р.і 
уажланыуына жэрдем бериу Бизнес мектеби хызметкерлериниң тийкаріі.і 
уазыйпасы болып есаііланады. Бизнес мектебине тын^ааушылар қабыл еіи  
лстугын қэнигеликлср тұрлери ҳэр бир районның социаллық-экономик.і  
лық жағдайлары ҳэм де белгили орынлардағы бар талап дэрежесинен келиіі 
шыгып Бизнес мектеби тэрепинен орынланатуғын т;иапнама тийкарынлп 
белгиленеди.

2000-2001 -оқыу жылынан баслап республикамыздың ишки талаплары 
нан келип іиығып жаңа, ягиый бизнести басқарыў, меиеджмент. маркг 
тинг, агробизнес қэнигеликлери ашылып, талабанлар қабыл етилаи Һмі 
жыллық багдарлама тийкарында бизнесіи  басқарыўға тийисли пэилердсм 
тысқары исбилерменлик ислериниң нэтийжелилигин тэмийинлейтугыи  
техника ҳэм технологиялар ҳаққында да тэжирийбелерге ийе болады.

Республикамызда исбилерменликти раўажландырыўга жас қэнигелерли 
таярлаўда бизнес мектеби белгили дэрежеде үлес қоспақта.

АКАДЕМИЯЛЫҚ ЛИЦЕЙ

Бердақ атындағы Қаракалпақ мэмлекетлик университети жанынлагм 
академиялық лицей Өзбекстан Республикасы Министрлср Кабиненитиіі
І 9 9 8 - Ж Ы Л  24-февральдагы 77-санлы хэм Карақалпақстан Республикасі.і 
М инистрлер К снссиниң і998-жы л 29-июньдагы 193/6 санлы қарарларм 
тинкарында ашылып, лицейдиң директорлық лаўазымына университеттим 
доценти М.Аскаров бекитилли.

Лицейге 1998-99 оқыу жылында үш бағдар (гу.манитар, тәбийий хэм 
физикл-математика) бойынша оқыўшылар қабыл етилген болса, ҳәзирги 
ўақытта оқыўшылар бес бағдарда (шет тиллер, гуманитар, экономик.і.  
химия-биология, физика-математиқа) билим алып атыр. Лицейде физикіі 
, химия пэнлерн бойынша ҳэм компьютер, лингафон кабинетлери, китаіі 
хана, руўхыйлық ҳэм ағартыўшылық бөлмелери заман талапларына мууа 
пық дэрежеде үскенслснген.

Лицейде конкурс тийкарында таңлап алынған оқытыўшылар ҳэм уни- 
верситеггин, профессор-оқытыушылары оқыушыларға тәлим-тэрбия берим 
атыр. Солардан бир илим докторы, бир профессор, тоғыз илим кандидаты, 
он жоқары категориялы, он еки биринши категориялы, жэми 50 оқытыў- 
шы оқыў-тэрбия жумысларын алып бармақта. 21 оқытыўшы мзмлекетлик 
аттестациядан табыслы етип , 1998-2000 жыллар даўамында 28 оқытыуші.і 
Ташкент, Бухара. Ургениш қалаларында билимин жетилистириу инстіі 
тутларыида оқып . қайта таярлаў курсларынан өз қэнигеликлери Ьои 
ынша отип қайтты.

Академиялық лицей оқытыушылары қысқа дэўир ишинде илимий-изер  
тлеў жумыслары бойынша да жетискенликлерге еристи. 1999-2000-оқыў
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жылында физика пэни оқытыўшысы Б.Лтаиюп физикп матемитка илим.к? 
ри бойынша канлилатлық диссертациясын жақлағаи болса, усы оқыў жы 
лһиіда жане 3 оқытыуиіы илимин изертлеў жумысларыным, жуўмақлауии .1 

баскьнпында тур. Сл)идай-ақ оқытыўшылар тэрепинем бир меиіс млимий 
мақалалар ҳям методикалық қолланбалар жизылып баспадан шығарыллі.і 
Солардан лиией директоры М.Лсқаров ҳэм математика пани оқытыўил,1Сы 
К.Жакаепалар анторлыгымда „Алгебра ҳэм анішиз басламасы", тарийх мэми 
оқытыўшысы Ж.Айтмуратоптың „Ғэрезсизлик дэўирин,ае Қарақалиақстам 
мэдениятынын, раўажламыўы“, Ш.Халбаева, Н.Жумабаенлардын „Акадсмии 
лық лицейлерде ҳэм орта арнаўлы кэсип-өнер колледжлеримде оқыўшылар- 
ДЫҢ билим ҳэм қомликпелерин баҳалаўдын, рейтинг усылын үйрениў"  
бойынша методикалык қолланбаларын атап отиў орынлы.

Академиялық лицейде Озбекстан Республикасы Мимистрлср Кабинсти-  
иин 1999-жыл ЗО-аьгусттагы і6 4 -сан л ы  қарары тийкары нда, гэбийий  
пэнлер багдары бойынша лиией тэжирийбе-сынаў майляшиасыма айламлы- 
рылды. Тэжирийбе-сынаўда терем.лестирилгем иэмлсрлом іыскары ул|.|ўма 
билим бериў пэнлери багдарламалары да сымаўдан отки иілиіі аті.ір

Ҳәр тэреплеме жетик, еркин пикир жүриге алатуіі.ім, с іі іш іпдиіі  келе- 
шеги ушын „Елим деп, журтым дси жамыи жаспйтугын" жасларды гэ|)6и 
ялаўда ҳэм кадрлар таярлаўдын, миллиіі баідарламасі.мі змелгс аеырыўда 
лнцей жэмээти пидэкерлик пснсм мийнет етии келмсктс,

МЛРКІГППІГ Х Ы  ШІГГІІ ч о л и м и

Униперситетге маркетинг хызмстм болими Озбскстаи Ресиубликасыпыи 
„Билимлендириў ҳаққындағы" ҳэм „Кадрларды таярлаўдын, миллий дастүри“ 
ҳақкындагы нызам ҳэм багдарламасын, Озбекстан Ресмубликаси Ирезиден-  
тинин „Билимлендириў ҳэм кадрларды таярлаў системасын түп-тийкарынпм 
қайта қурыў, келешек эўладты тэрбиялаў“ ҳаққындағы пәрманларын орын- 
лаў, сондай-ақ билимлендириў систе.масын базар экономикасыма муўамық- 
ластырыўға, билимлендириў хызметлери базарында бэсекени раўажландырыў 
мақсетинде і998-жылдың 1-апрслинен баслап швлкемлсстирилди.

Ьолимнин тийкарғы мақсети республикадағы барлық клрхана ҳэм мэке- 
мелердин жоқары қэнигели кадрларға болган талапларын анықлаў ҳам оны 
тэмийинлеў, жоқары оқыў орнынын бзсекеге қатнасыўшылық дарсжесин  
арттырыў. 0 НЫҢ финанслык ҳэм экономикалық гэрезсизлигии гамийимлеў, 
проф ессор -оқытыўшылар, студентлер ҳэм хызметксрлсрли материаллық  
жақтан хошаметлеў ҳэм соииаллық жақтан қоргаў ислерин эмелгс ас 1.|рыў 
болып есапланады.

Ҳэр бир оқыў жылында унниерситетке ҳэм унмиерситет магисграіура  
сына кабыллаўдын муғдарлық корсеткишлсри амықланлы ҳам қабыллаў 
жобасы ислеп шығылады. Бул жоба унинерситет ректоры ирепинен тас 
тыйықланады ҳэ.м министрликке тапсырылып барыліші.і,

Университет тэрепинен корсетилип аты|)ган бмлимлснлнриў хі.имсглс 
ри ҳаққында мағлыўматлар базасы дүзилип, ол ҳяр бир оқыў жылы даўа- 
мында толықтырылып барылмақта.

Маркетинг хызмети болими факультст декамлнры ҳэм кп([)едра баслық- 
лары менен бирликте оқыу жылы даўамымда уииперситетте таирламып



атырғам жас қэнигелер ушын жумыс орымларын анықлау, оларды белгн 
ленгем тэртипте жумыс орынларына жибериў ҳэм орналастырыў ислерим 
эмелге асырады.

Университетте таярланып атырған қэниіелердиң алған теориялық би 
лимлеринин келешектеги эмелий ислерине сэйкес келиўин тэмийинлеўди 
үйрениў мақсетинде барлық буйыртпашы кэрханалар, мэкемелер менси  
турақлы түрде байламыслар орнатылған. Бул бойынша студентлердин, омди 
рислик, оқыў ҳэм диплом алды практикаларын тек ғана оқыўды питкергем 
нем қейин барып ислейтуғын кэрханаларда откериў бойынша илажлар ислсм 
шығылыўы эмелге асырылып атыр.

1999-2000-оқыў жылында 92 базалық кәрханалар менен тэжирийбе откі- 
риў бойынша мерспектииалық шэртнамалар дүзилди хэм студентлер сол 
мэкемелерге практикаға жиберилмскте

Маркетинг болими тэрепинен республикалық ҳэм халық аргиық қорла|і 
менен байланысларды беккемлеў, халық аралық қорлардың бағдарламала 
рында ҳэм жойбарларында қатнасыў, республикіілық „Устаз" ҳэм „Умид" 
қорлары менен бирге ислесиў жумыслары эмелге асырылып атыр.

Республикадағы кэрханалар, мэкемелер, шөлкемлер ҳәм физикалык  
тэрсплер менен қэнигелер таярлаў бойынша контрактлар дузиў, төлемли 
контрактлар тийкарында оқып атырган студснтлер менен оқыў бойынш;і 
ғэрежетлерин өз ўақтында төлеў ислерин эмелге асырыў бойынша бир қатпр 
жумыслар исленбекте.

Университет тэрепинен корсетилип атырған билимлендириў хызметлс 
ри ҳэм таярланып атырған қэнигелерге кэрхана, мэке.ме, шөлкем ҳэм 
физикалық тэреплерди қызықсындырыў .мақсетинде массалық хабарланды 
рыў қуралларынан пайдаланыў, сондай-ақ бул мағлыўматларды унинерси 
тет проспекти түринде таярлаў ҳэм баспадан шығарыў ислери эмелк- 
асырылмакта.

ЖАСЛАР Ш ӨЛКЕМИ

Университеттиң 25 жыллық тарийхында жаслар шелкеми коп жумыс 
ларды алып барды. Умиверситет шөлкемлескеннен сон дэслепки комсомол 
ш өлкеминиң басшысы болып Т.Нурлыбаев (1976-77) иследи. Сонғы жыл 
ларда С.Шэміііетов (1978-81),  О.Турдаков (1981-85),  О.Өтенов (1985-86),
З.Есенбаеи (1986-89),  Т.Тилеўмуратов (1989-90) т.б. жаслар шөлкеминнм  
хаткерлери болып хызмет атқарды.

Жаслар шолкеми студентлердин руўхый қэлиплесиўинде бэркулла тий 
карғы орай болды. Олардын, басламасы менен университеттиң бир топар 
ҳэўескер студент жаслары тэрепинен дүзилген „Ҳүрлиман" ансамбли 1984 
жылы Болгарияда, соңынан Чехославакияда ҳэм Германия мэмлекетлерим 
де өткерилген фестивалларға, ал 1985-жылы Москвада болып өткен Дүнь» 
жүзлик Жаслар ҳэм студентлер фестивалына, 1988-жылы Полшада өткс 
рилген Енроазия жаслар фестивалына қатнасты, 1995-96-жыллары Туркии 
мэмлекетимде откерилген түркий тиллес мэмлекетлердиң фольклорлық фс 
стивалына қатмасты. Ансамбль ағзалары озлеринин шырайлы миллий ко 
лориттеги аяқ ойынлары, сынғырлаған бүлбил ҳаўазлы қосықлары менем
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слге тіінылып Қіір;ік<іліі;іқст;ін ж;іслар ніолкеми сыйлып,піын л:іурс-агы біііі 
ды. „Ҳүрлиман" анс;імбилинин, усындай ж етискеііликлерге еріісиуиііс  
оның коркемлик жактан б;ісшысы Қарақалпақстаіі халық артистн О Мур;і 
дованын орны гирсули.

Советлер Ауқ;імынын, тарқ;ілыуы менен 1991-жылы Оібекстаіі Ресііуб- 
ликасы о)  гэрезсихіиі инс ерисиіі,  комсомол шолкемиііин, орііі.ііі;і О^бек 
стаіі жаслар ауқамы шолкеми лүзилди. Бул жыллары М.Матекееп (1990-91),  
Қ.Өтемуратоіі (1991-92),  П.Торемуратов (1993-94) жаслар іііолкемиііс б;іС' 
ты лы к сттм.

1995-жыллаіі ҳэзнрги күііге шекем жаслар шолкемияин баслыгы болым 
У.Асанои жумыс ислеп келмекте.

1996-жылы апрельде Жаслар ауқамының орнына Өзбекстан Жаслары- 
нын „Камолот" қоры дүзилди

Университет „Камолот" жэмийетлик орайы жанынд;і (|);ікулі.гстлсрдиң 
баслангыіи шолкемлери ҳэм студент жаслар менен биргеліікте „Туран“ 
жаслар орайы, „Сэубет" клубы. „Жаслық" эксперимснтал тпіір  сіудиясы,  
„Ҳүрлиман" ансамбли, „Айдынлар" эстрада топары, „Жиггітлгр" анспмб  
ли, „К ВН  ш о у “ студиясы , „ С п о р т “ клубы, „ЭкологікГ' клуііы, „Жііс 
шанар;ік“ клубы, „Ҳуқықый мәсләҳ.тг" ор:ііІы, „Зийргк студентлср мсмсіі 
ислесиу" болими ҳэм тагы басқал;ір лүлілдіі

Жаслар шолкеми униііерситет рсктораіі.і, кэсиплик аУқішы. руУчыйлық 
хэм ағартыушылық орайы, „Қарақалп;ік униікрситетіГ' іаіетпсы, униііерси 
тет илимий бөлими менсн тығыз байланыста жумыс іілыіі Гіарыулы нл ерлг  
тутқан.

Университетте дэстүргс айлангаіі „Ой-ііаики“ (ойлау, излеу, іііікирлсУ 
арқалы илим кәнин ийел еу) ,  „Зи йрек" , „Қууііақлар ҳэм зийрсклер" ,  
„Гоззаллар", „Тапқыр ж игитлср топары", „ІІІок қ ы ' ' а р “ , „Іһіурыз",  
„Озбекстан-Уатаным мениіГ’ қосыклар байр;імы хэм таіы 5:ісқа да корик 
танлаулар, байрам салтанагларына багышл;іиг;ііі кешелер, уіиырасі.іулир 
откерилип келмекте.

Студент жаслардан дүзилгсн „Жаслық“ эксііеримемтал гсптр студиясы- 
ны ң „Дуутарлы солдат", „Пүлбил уясы“ , „Ана тэгдири“ , „Масқарамнз“ , 
„Тэғдир соққысы" спектак^чьлери айрықша талаііт пснси атқирі.ілыіі. т;іма 
шагойлердин, алғысларына мия^^ар болды. 'Гсатр студияның жстискеіілик- 
лерге ерисиуиндс оның рсжиссеры А.Елмуратоіітың роли үлкен болыіі, ол 
ҳэўескер жасларға сахна сырларын үйретиУде аянбай хызмеі стип кслмсктс.

Университет студснтлериііиң кеуіілли лсм алыул:іры ушын с м о р т . і і і  
миллий гүрес, нолейбол, баскетбол, культиризм түрлери бойыііііы „Кимо 
л от“ кубогине жарыслар откерилим, жсңимпазларга „К;імолот“ кубоги,  
„Ҳүрмет жарлығьГ' ҳэм т.б. сыйлықлар берилиіі барылды.

Университет жаслары Республика колемиіідс „Қуўмақлир х»м іийрсклер" 
корик танлауынык зоиа,тық жарысыііла 1998-жі.ілы Қіірііқаліпіқстпіі Рссмуб 
ликасында биринши орынды, зоналық жарыстіі с к т і і і іи  прыіілы ийслсп,  
Ташкснт қаіасында откерилгсн фиіииілық басқышыііліі сыйлы орымды ;ілі.іуга 
миясар болды,

„Жаслық" экспериментал театр-стулиясы жнслііры Іаиіксііт қаласыііда 
откерилген жокары оқыу орынл;ірыііын тсігір-стулиіілары жэмзэтлеримиіі 
„Ниҳол-99" фестивалына .,Масқар;ііі;гз“ смскі;ікли мснсм қ;ітіиісып үшин-

97



ши орыиды, ал 2000-жылы „Ииҳол -2000“ фестиналына „Тэгдир соққі.ссы‘' 
спсктакли менен қатнасып скинши орынды жеңиіі алды.

Республика көлеминде „Өзбекстан -Ўатаным менин" қосықлар байра 
мыиа уииверситет жасларынын, ҳаўескерлер топары қатнасып !999-жі.ілі.і 
екинши орыиды, ал 2000-жылы 62 жоқары оқыў орынлары жэмээтлсри 
арасында биринши орынды жеңип алыўга .миясар болды.

2000-жылы университет „Камолот" жэмийетлик орайынын усьніыіі.і 
менен Қарақалпақстан Республикасы жас талантларының „Бул эзи:і Ўакш 
бэрш ем издики“ талантлы жаслар фестивалы үлкен котеринкилик пеиги 
откерилди.

2001-жылы яиварьда Өзбекстан жасларынын усынысы .менен хэм Ирс 
з и д е н п и н  коллап қуўатлаўында „К амолот“ қоры жаслардын „Камолоі  
ж эмийетлик ҳарекети болыи қайта дүзилди. Бул шолкемнин тийқаріі.і 
ўазыйпасы жасларды бирлсстириў, саламат турмыс талаплары тийкарыііл.і 
тэрбиялаў жэмийетте мүмэсип орын ийелеўге комеклесиўден, оз ҳуқықын 
билетуғын еркин шахсларды тэрбмялаўда мэмлекет ҳэм жас.пар ортасындаіі.і 
қатнасты тәмийнлеўдеи олардын мэплерин ҳар тэреплеме қоргаўдан, Ўатаи 
ды сүйип, елим деп журтым деп жанып жасайтуғын келешек эуладларді.і 
жетилистириўден ибарат.

2001-жы лы  2 8-29-м ай  күнлери Өзбекстан жоқары оқыў орынларм  
жэмаэтлери арасында университетте „Қуўнақлар ҳам зийрекдер" фестиналы 
болып отти. Бул фестивалда университеттин „Жайҳуи“ командасы бирин 
ши орынлы женип алды,

Университет жасларынын „Камолот” жэмийетлик хэрскети оз жумысл.і 
рын ғэрезсиз республикамыз жасларынын жетик ойлы, билимли, саламаі 
инсанлар болып жетилисиўине оз үлеслерин қосып атыр.

Ёаггійд . :2;Ьда!?>а
Ыа’т!ек5'ігк Уп!уег5й®й( 
Ғигкіаігіе і̂аі кіЬрхапазіІ

П А  Й Д А Л Л  Н Ы Л Ғ А  Н  Э Д Е І І И Я  ТЛЛ Р

' Кпримов Н.А. Ў^бскистон: мил.аі!й и стиқлол ,  иқтнсод,  сиесат.  мафкура .  Т . І ,  Т., 
Ўабекистон,  1996.-36 б
■ Рзаев К. Рыночмыс проблемы сельскоіі  экои ом ик и  Киракалиаксгама. И^д.Каракллнлк 
стам. Нукус-з»*к. С.эүк
’ Қ а р а қ а л и а қ с т л и  Р е с п у б л н к а с ы  О р а й л ы қ  М а м л е к е т л и к  а р х и в  б а с к а р м а с і . і  
Ф о н д  322. О пи с -5 .  Дсло-Х І02 -бет.
* С.Камллон.. „Уллы лламмыи илимге д ы к каты " .  Ш .Р аш идов  хаккынап хакы й ка і . іы к  
Нокис,  ..Қаракллмпкстаи" 1942, 4-беі.
’ Қ а р а к а л п а қ с т л м  Р е с п у б л и к а с ы  Ж о қ а р г ы  К е п е с к м и м  а р х и в и ,  Ф - 1 .  о п ,9  

д,304, л , л , 161-165
‘ Қ а р а қ а л м а к с т л м  Р е с п у б л и к а с ы  О р а й л ы к  М а м л е к е т л и к  а р х и а и ,  Ф о м л -3 2 2 .  
О п и сь -5 .  Дело-8 .  204-206-бст.

’ Карммов И Л 1)и:шам о^од пп обол  Ватам қолсим, Т,2,-Т, ,  У:ібекистон.  1996-25Х б
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