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Ҳакыйқатында да, тәғдирдиң, өмирдиң ҳәр қандай аўыр сынақ 
ҳәм қыйыншылықларына қарамастан, өз журтына, өз жерине, ата-
бабаларының қәбирине ҳәмийше садықлық көрсетип жасап атырған 
мәрт ҳәм жигерли қарақалпақ елиниң беккем ерк-ықрарына тән 
берип, бундай халық пенен қаншелли мақтансақ та, арзыйды.

Шавкат Мирзиёев,
Өзбекистан Республикасы 

Президенти
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Өзиниң әсирлер даўамында қәлиплескен халық даналығын, бийбаҳа тарийхый-мәдений 
естеликлерин, тәкирарланбас көркем өнерин, илим ҳәм билимлендириў ошағы болған мешит-
медреселерин көздиң қарашығындай сақлап киятырған халқымыз ушын усындай уллы ҳәм 
муқаддес дәргайлардың бири Қарақалпақ мәмлекетлик университети болып табылады. Универ-
ситет бүгинги күни республикамыздың сиясий, экономикалық, руўхый, социаллық, мәдений 
турмысының ажыралмас бөлегине, миллетимиздиң айнасына айланды. 

Өзбекистан Республикасының ғәрезсизлигине 25 жыл толған быйылғы 2016-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетиниң ашылғанына 40 жыл толыўы халқымыз ушын қос қуўаныш болды.

Мәмлекеттиң раўажланыўын күшли нызамшылық ҳәм өндиристиң дурыс жолға қойылыўы 
тәмийинлейди. Өндиристи маман қәнигелер менен тәмийинлеў, мийнет базарына бәсекиге шыдамлы 
жетик кадрларды таярлаў мәмлекет алдында турған тийкарғы ўазыйпалардың бири. Сонлықтан, 
елимизде билимлендириў, кадрлар таярлаў мәселесине мәмлекетлик сиясат дәрежесинде ити-
бар қаратылды. Бул Өзбекистан Республикасының биринши Президенти И.А.Каримовтың 
тиккелей басламасы ҳәм басшылығы астында алып барылды. «Билимлендириў хаққында»ғы 
Нызам ҳәм «Кадрлар таярлаўдың миллий бағдарламасы» ислеп шығылып, бул тараўдағы кең 
көлемли реформаларды әмелге асырыўға тийкар жаратылды. 

Ҳақыйқатында да, Президентимиз тастыйықлағанындай, бизиң ертеңги келешегимиздиң 
тийкары бүгинги билим дәргайларында жаратылады. Бир-биринен ажыратып болмайтуғын 
тәлим тәрбия мәселеси халқымыздың мәнаўиятын қәлиплестиретуғын ҳәм байытатуғын ең 
әҳмийетли дәрек болып табылады.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети республикамыздың илим ҳәм 
билимлендириў, тәлим ҳәм тәрбия тараўлары, мәнаўият, спорт ҳәм мәденият ошақларының бири 
сыпатында ғәрезсиз елимиздиң буннан былай гүллеп раўажланыўына хызмет етип келмекте. 
Әсиресе, жәмийеттиң тийкарғы жетекши күшлери есапланған жасларды жоқары интеллектуаль 
қәбилетли, дүньяда ҳәм мәмлекетимизде жүз берип атырған сиясий-экономикалық өзгерислерге 
саналы қатнас жасай алатуғын мәнаўий дүньясы бай, жетик қәнигелер етип таярлаўда саналған 

Кирисиў

Университет бас бинасы.
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тийкарғы оқыў орынларының бири. Өзиниң 40 жыллық тарийхый хызмети дәўиринде универ-
ситетимиз Өзбекистан Республикасының жоқары оқыў орынлары арасында жетекши билим 
дәргайларының бирине айланды. Университетимизде жоқары билим бериў, жаслардың руўхый 
дүньясын байытыў, оларды Ўатанға, миллий қәдириятларымызға ҳәм миллий мәдениятымызға 
садықлық руўхында тәрбиялаў, илимди раўажландырыў бағдарында әҳмийетли жетискенлик-
лер қолға киргизилди.

Университеттиң бүгингидей заманагөй келбетине, қолға киргизип атырған табысларына 
мақтаныш ҳәм шүкирлик туйғысы менен бирге усы жетискенликлердиң дәреклерине, билим 
дәргайының басып өткен тарийхый жолына нәзер таслап, оны шөлкемлестириў ҳәм аяққа 
турғызыўдағы машақатлы мийнетлерди, тынымсыз изленислерди ҳәм  усы дәргайға мийнети 
сиңген инсанлардың уллы хызметлерин еске алыў зәрүр.    

Республиканың экономикасы ҳәм мәдениятының тез раўажланыўы, ҳәр қыйлы саладағы 
қәнигелерге зәрүрликтиң артыўы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ашылыўына 
болған талапты күшейтти. Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын универси-
тетке айландырыў мәселеси 1950-жыллардың ақырында көтерилген еди. Қарақалпақстанда 
педагогикалық институт тийкарында университет ашыў мәселеси ең дәслеп Қарақалпақстан 
областлық партия комитетиниң XVI конференциясында (11-12-январь, 1958-жыл) сол дәўирдеги 
педагогикалық институт ректоры, академик С.Камалов тәрепинен қойылған еди.

1960-жыллардың екинши ярымынан баслап Қарақалпақстан ҳүкимет басшылары 
педагогикалық институт базасында университет шөлкемлестириў исине белсендилик пенен ки-
ристи. Сол ўақыттағы республика басшылары ҳәм педагогикалық институт ректоратының ты-
нымсыз ҳәрекетлериниң нәтийжесинде 1974-жылы 26-февральда Орайлық Комитеттиң «Нөкис 
мәмлекетлик университетин ашыў ҳаққында»ғы  қарарының шығыўына ерисилди. Бул қарарға 
тийкарланып 1974-жылы бурынғы аўқам  Министрлер Кеңесиниң қарары, сол жылы 7-майда 
Жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынлары министрлигиниң буйрығы, 21-майда Өзбекистан 
ҳүкиметиниң қарары дағазаланды. 1974-жылдың 14-июнинде Қарақалпақстан ҳүкимети 
тәрепинен «Нөкис мәмлекетлик университетин шөлкемлестириў хаққында» қарар қабыл етил-
ди. Бул қарар жаңа жоқары оқыў орнын шөлкемлестириўге зәрүр шараятларды нәзерде тутқан 
төмендегише 9 бәнттен ибарат болды. 

Ақылы кәмил илим зор,
Билимли ел болмайды қор.

Бердақ

Университет турмысынан көринис.
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Бириншиден, университет ашыў мәселесине республика ҳүкиметиниң басшылық етиўи 
ҳәм белгиленген илажлардың орынланыўы; екиншиден, педагогикалық институт ректо-
рына үш ай ишинде Өзбекистан Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигине жаңадан 
ашылатуғын қәнигеликлерди көрсетиў, илимий-педагогикалық кадрлар менен тәмийинлеў ҳәм 
университеттиң  материаллық-техникалық базасын беккемлеў бойынша  тийисли усыныслар 
жасаўды жүклеў; үшиншиден, 1976-жылдан баслап университеттиң келешекте раўажланыў 
жобасын ислеп шығыў; төртиншиден, республикадағы тийисли министрликлердиң талапнама-
сы тийкарында жаңа қәнигеликлерди ашыў жобасын белгилеў; бесиншиден, студентлер ушын 
қарақалпақ тилинде зәрүр оқыў-методикалық әдебиятлар таярлаў, оларды педагогикалық институт 

ректоратына ҳәм Өзбекистан Илимлер академиясының Қарақалпақстан филиалына жүклеў; ал-
тыншыдан,  университет студентлери ушын сабақлық ҳәм оқыў қолланбаларды өз ўақтында 
таярлаў, бул ўазыйпаны республикалық баспасөз ҳәм китап саўдасы мәкемелерине жүклеў; 
жетиншиден, университет имараты қурылысының комплексли жойбарын таярлаўды  ректо-
рат ҳәм №166 трестке бекитиў; сегизиншиден, профессор-оқытыўшылар ушын 1975-жылдан 
баслап 44 квартиралы турақ жай ажыратыў ўазыйпасын Нөкис қалалық атқарыў комитетине 
тапсырыў;  тоғызыншыдан, сырттан шақырылған профессор-оқытыўшыларды турақ жай менен 
тәмийинлеў ўазыйпалары көрсетилди.

Белгиленген тапсырмаларды орынлаўда сөз бенен истиң бирлиги қатаң талап етилди. Тийисли 
шөлкем ҳәм мәкемелерге көрсетпелер берилди. Қызғын басланған университет бинасының курылыс 
ислери сегиз айда питкерилип, жаңа имарат пайдаланыўға тапсырылды. 

1976-жылдың 1-сентябринен баслап Нөкис мәмлекетлик университети билим дәргайы 
сыпатында өз жумысын баслады. Ол бурынғы муғаллимлер институтының таярлық бөлими 
(1934-жылы), муғаллимлер институты (1935-жылы), педагогикалық институт (1944-жылы) 
сыяқлы басқышларды басып өтип, республикамыздағы жетекши жоқары оқыў орны сыпа-
тында бой тикледи. 1992-жылдан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң қарары 
менен Т.Г.Шевченко атындағы Нөкис мәмлекетлик университети Бердақ атындағы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети болып қайта аталды.

Егер есиктен орын тийсе данаға,
Ҳәмме жыйналады тап сол кәраға,
Булардың бәриниң себеби илим,
Жоқары өрлетер бәрҳәма билим.

Юсуп Ҳас Ҳажиб

Физика лабораториясы.
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Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Өзбекистанда Ташкент, Самарқанд 
университетлеринен кейинги үшинши университет болып ашылған еди. Университеттиң 
ашылыўы пүткил республика тарийхында үлкен ўақыя болды, ол регионымыздағы илим ҳәм 
билимлендириў, мәденият, халық хожалығы ҳәм өндиристиң раўажланыўына түпкиликли 
тәсир жасады.

Университеттиң материаллық-техникалық базасын беккемлеў, оны илимий дәрежели 
профессор-оқытыўшылар менен толықтырыў, сабақлық ҳәм оқыў әдебиятлары менен тәмийин-
леў, жаңа лабораториялар менен үскенелеў сол дәўирдиң күн тәртибиндеги машқалалары еди. 
Бул жумысларды шөлкемлестириўде университеттиң биринши ректоры медицина илимлериниң 
докторы, академик Чарджаў Абдировтың (1976-1985) хызметлери айрықша болды. 

Қарақалпақстанда илимниң раўажланыўында, илимий кадрларды таярлаўда, университеттиң  
орайлық ҳәм сырт ел жоқары оқыў орынлары менен байланысларын кеңейтиўде университет 
ректоры филология илимлериниң докторы, академик М.К.Нурмуҳаммедовтың (1985-1986) 
орны гиреўли. 

Университеттиң раўажланыўының келеси басқышларында 1986-1988 жыллары ректор 
лаўазымында ислеген, филология илимлериниң докторы, профессор К.Мәмбетовтың да 
ылайықлы орны бар.

Университеттиң екинши оқыў бинасының ҳәм талабалар турар жайларының қурылыўы, 
Бердақ миллий музейиниң ашылыўы, университет жанынан филология илимлери бойын-
ша дәслеп кандидатлық, соң докторлық диссертацияларды жақлаў бойынша Қәнигелестирилген 
кеңестиң дүзилиўи, аспирантура қәнигеликлериниң кеңейтилиўи, университет профессор-
оқытыўшыларының шет еллерде тәжирийбесин жетилистириўи ушын мүмкиншиликлер жа-
ратып бериў сыяқлы шөлкемлестириўшилик жумыслары университет ректоры, профессор 
Қ.Өтениязовтың (1989-2005) искерлигиниң нәтийжесинде әмелге асырылды. 

2005-2012 жылларда биология илимлериниң докторы, профессор Азат Матчанов ректор 
лаўазымында ислеген  дәўирде тазадан магистратура қәнигеликлери ашылды, «Бердақ атындағы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети хабаршысы» илимий журналы шөлкемлестирилди.               
Университеттиң материаллық-техникалық базасын байытыў, заманагөй әсбап-үскенелер 
ҳәм технологиялар менен тәмийинлеў, заман талабына сай жаңа қәнигеликлерди ашыўды 
университет ректоры М.Жумановтың белгили дәрежеде хызметлери болды. 2017-жылы 
июнь айында Қарақалпақ мәмлекетлик университети ректоры лаўазымына жас, талантлы 
қәниге техника илимлериниң докторы Ахмед Реймов тайынланды. Оның басшылығында 
Президентимиздиң 2017-жыл 20-апрельдеги “Жоқары билимлендириў системасын буннан 
былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында”ғы қарары тийкарында университеттиң шет 
ел жоқары оқыў орынлары, Илимлер академиясы менен байланысларын күшейтиў, оқыў 
процесине алдыңғы педагогикалық технологияларды енгизиў, бәсекиге шыдамлы жоқары 
мағлыўматлы кадрлар таярлаў бойынша кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта.

Нөкис мәмлекетлик университети. 1976-жыл. Қарақалпақ мәмлекетлик университети. 2016-жыл.

Бурқып аққан ылай суўын Әмиўдиң,
Жүзлериме сүртип жуўынар едим, 
Бунда терең тамыр урған терекпен,
Ўатан маған, мен Ўатанға керекпен.

И.Юсупов

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст
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Ғәрезсизлик жыллары мәмлекетимизде халық хожалығының, өндиристиң жедел пәт пе-
нен раўажланыўы кадрларға болған талапты күшейтти. Университетте жаңадан бакалавр 
тәлим бағдарлары ҳәм магистратура қәнигеликлери ашылып, нефть ҳәм газды қайта ислеў, 
химиялық, жеңил санаат өнимлерин қайта ислеў технологиялары, қурылыс, ихтиология, элек-
троэнергетика бағдарларына қәнигелер жетистириў көлеми ҳәм сапасы айтарлықтай өсти. Бул 
қәнигеликлердиң ашылыўы мәмлекетимиздиң гигант қурылыслары есапланған Қоңырат сода 
заводы, «Сүргил» газди қайта ислеў комплексине маман қәнигелерди таярлаў бағдарының бир 
буўыны есапланады.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2011-жыл 20-майдағы ПҚ 1533-санлы қарары тий-
карында мәмлекетимиздеги санаўлы жоқары оқыў орынлары қайта оңлаў ҳәм реконструкциялаў 
дәстүрине киритилген болып, солардың бири Қарақалпақ мәмлекетлик университети болды. 
Усы қарар тийкарында университеттиң реконструкция ҳәм қайта оңлаў ислери ушын кейин-
ги үш жылда мәмлекет тәрепинен ири қаржы ажыратылды. Бүгинги күни университеттиң бас 
бинасы ҳәм 2, 3, 4-санлы оқыў бинасы,  3-санлы студентлер  турар жайы, мәденият сарайы, 
Мәлимлеме ресурс орайы, 1, 2-санлы студентлер турар жайлары ҳәм Бердақ миллий музейи 
ири капитал оңлаў ҳәм реконструкциядан шығарылып пайдаланыўға тапсырылды. Әсиресе, 
24х42м өлшемдеги «Спорт комплекси»ниң жаңадан қурылыўы мәмлекетимизде оқыў орынла-
рына болған айрықша итибардың, жасларға жаратылып атырған кең имканиятлардың көриниси 
болып табылады. Университет бас бинасы алдының заманагөй көринисте абаданластырылыўы 
ҳәм декорацияланыўы оның жаңаланған келбетине өзгеше көрик бағышлады.   

Ҳәзирги күнде университетте жаслардың билим алыўы ушын барлық имканиятлар жара-
тылған. Заманагөй ахборот технологиялары менен үскенеленген аудиториялар, лингафон хана-
лары, лабораториялар, бийпул интернет тармағына кириўши Wi-Fi зоналары, электрон китапхана, 
компьютер класслары, электрон доскалар ҳәм басқалар студентлер хызметинде.  

Оқыў процесине Moodle системасы енгизилип, студентлердиң өз бетинше тәлим алыўына 
кең имканиятлар жаратылған. Университеттиң www.karsu.uz сайты Өзбекистан Республикасы 

Ең мақул пазыйлет-Ўатанға ҳәм 
адамзатқа көрсетилген хызметдур.                                                                                               

Ж.Дедил.

Химия лабораториясы.
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жоқары оқыў орынлары сайтлары арасында жетекши орынды ийелеп турғанлығының өзи бул 
оқыў дәргайында оқыў процесинде информациялық технологиялардан нәтийжели пайдаланып 
атырғанының дәлили есапланады.

Студентлер турар жайларында жасаўшы студентлер ушын да барлық қолайлықлар 
жаратылған. Мәлимлеме ресурс орайы бөлими, компьютер класслары, руўхыйлық ханалары, 
сабақ таярлаў бөлмелери студентлердиң хызметинде.

Студент жасларға билим бериў менен бирге оларды руўхый кәмилликке тәрбиялаўда 
университеттиң «Ҳүрлиман» халық ансамбли 40 жылдан аслам ўақыттан берли хызмет етип киятыр. 
Ансамбль республикалық байрам кешелери ҳәм халық аралық фестивальларға қатнасып, 
миллий мәдениятымызды кең ен жайдырыўға үлес қосып келмекте. Және де көркем өнерге 

уқыплы, талантлы жаслардан 
қуралған «Жайҳун» студентлер те-
атр студиясы Өзбекистан көлеминде 
өткерилген таңлаўларда жеңимпаз 
болып, университет абырайының 
артыўына үлес қоспақта.  

Миллий мәдениятымыз ҳәм 
руўхый қәдириятларымыздың тым-
салы болған Бердақ музейи тек 
университеттиң ғана емес, ал пүткил 
республикамыздың мақтанышы еса-
планады.

Студент жасларды елимизде 
жүз берип атырған өзгерислер, уни-

верситет турмысындағы жаңалықлар, илимий-техникалық жетискенликлерден хабардар етиўде 
«Қарақалпақ университети» газетасы ҳәм университет радиоузели хызмет етпекте. 

Мәмлекет тәрепинен университетке, онда тәлим алып атырған жасларға жаратылып атырған 
кең имканиятлар өз нәтийжесин бермекте. Университет жаслары арасынан Президент, Наўайы, 
Улығбек стипендиялары, Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлығы, «Ниҳол» сыйлығының ий-
елери, республикалық, халық аралық таңлаўлардың жеңимпазлары, жәҳән ҳәм Азия чемпион-
лары жетилисип шықпақта. 

Университет профессор-оқытыў-шылары педагогикалық искерлик пенен биргеликте илим-
изертлеў бағ-дарында да белгили табысларды қолға киргизбекте. 38 илим докторы ҳәм профессор, 200 
ден аслам илим кандидатлары ҳәм доцентлер жасларға тәлим-тәрбия берип келмекте. Олар арасын-
да өзлериниң педагогикалық шеберлиги ҳәм илимий-дөретиў-шилик уқыплылығы менен халық 
аралық ҳәм республикалық таңлаўлардың жеңимпазы болған профессор-оқытыўшылар бар. 
Атап айтқанда, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Жоқары билимлендириў 
мәкемесиниң ең жақсы педагогы» таңлаўында «Экология ҳәм топырақтаныў» кафедрасы баслығы 
доцент Якуб Аметов 2015-жылдың «Ең жақсы педагог-изертлеўши»си деп, 2016-жылда эко-
логия ҳәм топырақтаныў кафедрасы профессоры, биология илимлериниң докторы Светлана 
Мәмбетуллаева «Қәнигелиги бойынша ең жақсы педагог» деп табылды. Республика ҳаял-қызлар 
«Олима» шөлкеми тәрепинен өткерилген «Илим жулдызлары» таңлаўында 2013-жылы Оралхан 
Султашева, 2015-жылы Гүлназ  Бегдуллаева жеңимпаз болды.

Бүгинги күнде кадрлар таярлаўдың көп басқышлы системасын әмелге асырыўда бакалавр тәлим 
бағдары бойынша 43, магистратура басқышында 20 қәнигелик бойынша жаслар тәлим алмақта. 

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети өзиниң шөлкемлестирилгенине 
40 жыл толыў мерекесин көз қуўандырарлық заманагөй көриниси, мақтаўға ылайық табыс-

«Ҳүрлиман» халық ансамбли.

Билиўдиң өзи жеткиликли емес, 
оны әмелде қоллай билиў де керек.

Гёте
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лары менен күтип алмақта. Университет жәмәәти буннан былай да үлкен табысларды қолға 
киргизип, ғәрезсиз елимиздиң жарқын келешеги жолында хызмет етеди. Билим дәргайының 
жаңаша шырайына, онда жаратылған барлық имканиятларға, тәлим алып атырған жасларға ҳәўес 

етcе арзыйды. Өзбекистан Қаҳарманы И.Юсуповтың буннан 40 жыл илгери университеттиң 
ашылыў мәресиминде оқыған төмендеги қосық қатарлары билим дәргайының бүгингидей 
жаңаланған көринисине, жетилискен заманагөй келбетине уйғынласып, тап ҳәзир дөрелген 
сыяқлы санамызға қуйылады:

Бүгин, дослар, қарақалпақ елинде,
Журт айта жүргендей байрам болажақ.
Бир әжайып булақ шығып жеримде,
Суўын ишпегенге әрман болажақ.

Бул булақтан ишиў несип еткенлер,
Билим шыңларына қолы жеткенлер,
Биздей ертеректе оқып кеткенлер,
Бүгин ҳәўес қылып, ҳайран болажақ.

Университет лабораториясындағы оқыў процеси.

Жақсы устазға дус келиў - Ҳәзирети Қыдыр 
ата менен ушырасқанға тең.

Ҳәдистен
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Ўатанымыз ҳәм халқымыз тарийхындағы 
оғада әҳмийетли тарийхый сәне – миллий 
ғәрезсизликтиң 25 жыллығы үлкен сал-
танат пенен белгиленди. Өткен қысқа 
дәўирде мәмлекетимиз турмысының барлық 
тараўларында әсирлерге татыйтуғын түп 
өзгерислер, раўажланыўлар жүз берди. 
Өзбекистанның жәҳән шериклеслиги менен 
бирге ислесиўи барған сайын беккемленип 
бармақта. Илим, өндирис, медицина, спорт 
ҳәм басқа да тараўларда ерисилип атырған 

табысларымызды пүткил жәҳән тән алмақта. Әсиресе, журтымыздың бүгинги күни ҳәм 
келешегиниң шешиўши күши есапланатуғын жасларға айрықша ғамхорлық көрсетилмекте. 
Президентимиз Шавкат Мирзиёев «Бүгинги ҳәм ертеңги турмысымыз ҳаққында сөз болғанда, 
әлбетте, ҳәммемиз келешегимиз даўамшылары болған перзентлеримиз ҳақкында, олардың 
билимли, заманагөй кәсип-өнерге ийе болып, физикалық ҳәм мәнаўий саламат, бәркамал бо-
лып камалға келиўи ҳаққында ойланамыз. Ҳақыйқатында да, ҳәр бир бала – өсип, күшке то-
лып киятырған, күтимге мүтәж нәзик бир нәлшеге мегзейди»,‒ деп жас әўлад тәрбиясына 
айрықша итибар билдирген еди. 

Елимизде илимди раўажландырыў мәселесине терең итибар қаратылып, жас әўладтың 
билим алыўы, жоқары интеллектуал қәбийлет ийелери болыўы ушын барлық шараятлар 
жаратылмақта. Усындай илим, тәлим, мәнаўият ошақларының бири Қарақалпақ мәмлекетлик 
университети тарийхына нәзер тасласақ, 1974-жылы 26-февраль күни «Нөкис мәмлекетлик уни-
верситетин шөлкемлестириў» бойынша арнаўлы шешим қабыл етилген болса, қысқа ўақыт ишин-
де гөззал, барлық қолайлықларға ийе имарат бой тиклеп, 1976-жылы 31-август күни салтанатлы 
ашылыў мәресими болған еди. Ал, 1992-жылы 25-январьдағы Қарақалпақстан Республи-
касы Жоқарғы Кеңесиниң 274-санлы Қарарына муўапық университет «Бердақ атындағы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети» деп аталатуғын болды.

Университет оқытыўшылар жәмәәтиниң илим, тәлим, мәрипат тараўында, илимий-изертлеў, 
тәлим системасын қәлиплестириўде өзине ылайықлы орны ҳәм абырайы бар.

Бүгинги күнде университетимизде 43 бакалавр тәлим бағдарлары ҳәм 20 магистратура 
қәнигеликлери бойынша қәнигелер таярланбақта. Университетимизде 10 факультет, 40 кафедра 
ҳәм  магистратура бөлими хызмет көрсетеди.  

Мәмлекетимиздиң социаллық турмысында үлкен әҳмийетке ийе болған жаңа тәлим бағ-
дарлары, қәнигеликлер ҳәм илимниң ең баслы тараўлары белгилеп алынған. Атап айтқанда, 
кейинги жылларда университетимизде жаңадан бакалавр тәлим бағдарлары ҳәм магистратура 
қәнигеликлери ашылып, нефть ҳәм газды қайта ислеў, химиялық, жеңил санаат өнимлерин қайта 
ислеў технологиялары; қурылыс, ихтиология, электроэнергетика бағдарларында қәнигелер 
таярлаў көлеми ҳәм сапасы айтарлықтай өсти. Бул қәнигеликлердиң ашылыўы мәмлекетимиздиң 
ири қурылыслары есапланған Қоңырат сода заводы, «Сүргил» газ-химия комплексине маман 
кадрлар таярлаўға тийкар жаратады.

Ғәрезсизлик жылларында университетимизде түрли тараўлар бойынша 30 мыңнан артық 
бакалаврлар, 2 мыңға жақын магистрлер  таярланып, елимиздиң илим-пән, экономика, мәденият 
ҳәм басқа да тараўларын маман кадрлар менен тәмийинлеў исине мүнәсип үлес қосылды. 

Университетте 718 профессор-оқытыўшы, соның ишинде 2 академик, 38 илим докторы-
профессорлар, 200 илим кандидатлары-доцентлер, 500 ге шамалас үлкен оқытыўшы ҳәм 
оқытыўшы-ассистентлер ислейди. Бул илимий педагогикалық жәмәәттиң пүткил дыққат-
итибары, тәжирийбеси оқыў, оқыў-методикалық, илимий-изертлеў ҳәм мәнаўий-ағартыўшылық 
жумыслар сапасын ҳәм нәтийжелилигин көтериўге бағдарланған.

Университетте халық аралық стандартларға сай фундаментал изертлеўлер жүргизиў, сырт 
еллердеги абырайлы илим ҳәм тәлим орайлары менен өз-ара пайдалы бирге ислесиўди жолға 
қойыў бағдарында көп ғана жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, өткен жыллар 

Ректор қутлықлаўы
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даўамында АҚШ, Италия, Қубла Корея, Россия, Украина  сыяқлы мәмлекетлердиң жоқары оқыў 
орынлары хәм илимий орайлары менен еки тәреплеме байланыс орнатыў бойынша шәртнамалар 
дүзилди. Ең әҳмийетлиси, университетимиз усы күнге шекем Европа Аўқамының Темпус ҳәм 
Эразмус плюс бағдарламалары тийкарында 6 халық аралық жойбарда қатнасқан болса, бүгинги 
күни буларға қосымша ECAP жойбары өз жумысын жаңадан баслады. Усындай байланыслар 
нәтийжесинде кейинги жылларда университетимизден 30 ға жақын профессор-оқытыўшылар 
Бельгия, Германия, Польша, Қытай, Ҳиндистан, Венгрия, АҚШ, Латвия, Швеция, Португалия 
ҳәм басқа да еллердиң жоқары оқыў орынлары ҳәм илимий орайларында өз тәжирийбелерин 
жетилистирип, халықаралық конференция, семинар ҳәм тренинглерде қатнасты.

Шет елли жаслардың арасынан университетимизде оқыўды қәлеўшилер санының артып 
баратырғаны да бул оқыў орнының билим бериў дәрежесиниң жоқары екенлигинен дәрек береди. 
Ҳәзирги күнде университетимизде Түркменстан, Қазақстан, Россия ҳәм  Қырғызстан Респуб-ли-
каларынан келген шет ел студентлери тәлим алмақта. 

Кейинги жылларда бес талантлы студент қызларымыз Зулфия атындағы мәмлекетлик 
сыйлыққа миясар болды, 2 студент Өзбекстан Республикасы Президенти стипендиясы, 6 
студент Улуғбек атындағы, 11 студент Наўайы атындағы, 40 тан аслам студент Бердақ атындағы 
мәмлекетлик стипендия жеңимпазлары болды.  

Факультетлерде студент-жаслардың қызығыўы ҳәм умтылысларын есапқа алған ҳалда, түрли 
темаларда руўхый-ағартыўшылық илажлары өткерилмекте. Жасларда көркем өнерге меҳир оятыў, 
сол арқалы ўатанпәрўарлық туйғыларын күшейтиўге айрықша итибар қаратылмақта. Бундай ийги-
ликли ислердиң нәтийжеси бизди қуўандырады. 2015-жылы Ташкент қаласында «Эртанги кун биз-
ники, марра бизники» ураны астында өткерилген жаслар ҳәптелигинде «Студентлер театр студия-
сы» фестивалында университеттиң «Жайҳун» театр студиясы «Тербенбес жүреклер» атамасындағы 
спектакли менен қатнасып «Ең жақсы спектакль» деп табылды ҳәм биринши орынды ийеледи. 
Сондай-ақ, 2015-жылы май айында Қарақалпақстан Республикасы жоқары оқыў орынлары студент-
лери арасында өткерилген  «Тафаккур синовлари» таңлаўында университетимиздиң «Ғәрезсизлик 
қанатлары» командасы сыйлы I орынды жеңип алыўға миясар болды.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң ПҚ 1533-санлы қарары тийкарында мәмлекеттеги 
санаўлы жоқары оқыў орынлары қайта оңлаў ҳәм реконструкциялаў дәстүрине киритилген 
болып, солардың бири Қарақалпақ мәмлекетлик университети болды. Усы қарар тийкарында 
университеттиң реконструкция ҳәм қайта оңлаў ислери ушын мәмлекет тәрепинен көлемли 
қаржы ажыратылды. Бүгинги күни университеттиң бас бинасы ҳәм 2, 3-санлы студентлер турар 
жайы, мәденият сарайы, 3, 4-санлы оқыў бинасы, Мәлимлеме ресурс орайы, 1, 2-санлы сту-
дентлер турар жайлары ҳәм Бердақ миллий музейи ири капитал оңлаў ҳәм реконструкциядан 
шығарылып пайдаланыўға тапсырылды. 

Айрықша ғәрезсизлик дәўиринде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университе-
тинде студентлердиң интеллектуал потенциалын асырыў, жетик қәнигелер таярлаў бағдарында 
үлкен нәтийжелерге ерисилди ҳәм ерисилмекте. Лекин, келешекте исленетуғын ислердиң де еле 
көп екенлигин атап өтиў керек. Аўызбиршиликти, бирге ислесиўди, жоқары илимий потенци-
алды тийкарғы өлшем деп билген университет жәмәәти ҳәр қашан да елимиз раўажланыўына, 
Ўатанымыздың жәҳән шериклигиндеги абырайының және де көтерилиўине мүнәсип үлес 
қосады, деп исеним менен айтыў мүмкин.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети ректораты атынан халқымызды, республикамыздың 
гүллән зиялыларын, ҳәр қыйлы жылларда университетимизди питкерип бүгинги күни 
халық хожалығының барлық тараўларында пидәкерлик мийнет етип атырған заманласла-
рымызды, профессор-оқытыўшылар жәмәәтиниң ҳәр бир ағзасын, студент жасларымыз-
ды университетимиздиң торқалы тойы менен қутлықлай отырып, олардың шаңарақларына 
аманлық, өзлерине беккем ден саўлық, ийгиликли ислеринде табыслар тилеймен.   

Реймов Ахмед Мамбеткаримович
Қарақалпақ мәмлекетлик университети ректоры,

техника илимлериниң докторы.

Жигит болсаң арысландай туўылған,
Хызмет еткил удайына халық ушын.

Бердақ 
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Чаржаў АБДИРОВ
(1933-1997)

Медицина илимлериниң докторы, академик, Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети синген илим ғайраткери.

1933-жылы Қараөзек районында туўылған. 1955-жылы Ташкент медицина 
институтын тамамлаған. 1961-жылы кандидатлық, 1972-жылы «Лепра 
кеселлигиниң иммунобиологиялық реактивлилик факторлары, эпидемиоло-
гиясы ҳәм оған қарсы гүресиў усыллары» темасында докторлық диссер-
тациясын жақлады. Ол мийнет жолын 1961-жылы ӨзИА Қарақалпақстан 
бөлиминен баслады. 1964-жылдан 1969-жылға шекем Өзбекистан тери ке-
селликлери илимий изертлеў институты Қарақалпақстан филиалының 
директоры, 1969-жылдан Қарақалпақстан Денсаўлықты сақлаў министри, 
1976-1985 жыллары Нөкис мәмлекетлик университетиниң биринши рек-
торы болды.

1979-жылы ӨзИА хабаршы-ағзасы, 1989-жылы ҳақыйқый ағзасы болды. 
1985-жылы Өзбекистан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими 

Тәбийий пәнлер комплекси институтының директоры, 1985-1987-жыллары дерматология ҳәм венероло-
гия илим изертлеў институтының директоры, 1990-жылы Клиникалық хәм эксперименталлық медици-
на илим изертлеў институтының директоры, 1995-жылы Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң 
Экология бойынша Комитет баслығы, 1996-1997-жыллары ӨзИА Қарақалпақстан бөлими Президиумы 
баслығы болып иследи. 100 ден аслам илимий мийнетлер, соның ишинде 8 монография жәриялады.

Марат НУРМУХАМЕДОВ
(1930-1986)

Филология илимлериниң докторы, академик, Өзбекистан ҳәм 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери. 
Қарақалпақстаннан шыққан биринши академик.

Ол 1930-жылы 6-январьда Төрткүл қаласында туўылған. 1950-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик пединститутын тамамлады. 1953-жылы 
«Қарақалпақ әдебиятының раўажланыўына рус әдебиятының тәсири» тема-
сында кандидатлық диссертациясын жақлады.

1953-1959 жыллары ӨзИА Қарақалпақстан филиалы комплексли илим-
изертлеў институтында үлкен илимий хызметкер, бөлим баслығы, инсти-
тут директорының орынбасары, Қарақалпақстан жазыўшылар аўқамында 
мәсләҳәтши, Жазыўшылар аўқамының баслығы, «Әмиўдәрья» журналының 
бас редакторы, 1959-жылдан ӨзИА Қарақалпақстан филиалы баслығы болып 
сайланды. 1965-жылы «Қарақалпақ прозасының раўажланыў жоллары» тема-

сында докторлық диссертация жақлады. 1966-жылы ӨзИАсының хабаршы ағзасы болып сайланды ҳәм 
Академияда тарийх, тил билими ҳәм әдебияттаныў бөлимин басқарды. 1974-жылы академик атағын алды, 
Тил ҳәм әдебият институтының директоры лаўазымында иследи. Көп узамай Академияның вице-президен-
ти болып сайланды. 1979-жылдан ӨзИАсының академик секретары болып иследи. 1985-1986-жыллары 
Нөкис мәмлекетлик университетиниң ректоры болып иследи. 

Бир неше мәрте Қарақалпақстан ҳәм Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутат бо-
лып сайланды. Бердақ ҳәм Беруний атындағы мәмлекетлик сыйлықлардың лауреаты. Бир қанша мо-
нографиялар ҳәм 300 ден аслам илимий мақалалардың авторы.    

Камал МӘМБЕТОВ
(1940-2001)

Қарақалпақстан халық жазыўшысы, Қарақалпақстан Республикасына мий-
нети сиңген илим ғайраткери, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың ийеси, 
филология илимлериниң докторы, профессор.

1940-жылы 14-майда Кегейли районында туўылды. Өзбекистан Миллий 
университетиниң журналистика бөлимин питкерип, Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институтына аспирантўраға сыпатында қабыл етилди. Бун-
нан соң Камал Мәмбетов Өзбекистан ҳүжжетли фильмлер студиясының 
Қарақалпақстан филиалының директоры, Қарақалпақстан Министрлер 
Кеңеси жанын-дағы телевидение ҳәм радио комитети баслығының орынба-
сары, университеттиң қарақалпақ әдебияты кафедрасының баслығы, филоло-
гия факультетиниң  деканы, Нөкис мәмлекетлик университети ректоры (1986-
1988 жыллары), Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет 
баслығы, 1996-жылдан өмириниң ақырына шекем Ҳәзирги заман қарақалпақ 

Университет ректорлары
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әдебияты ҳәм әдебият теориясы кафедрасының баслығы лаўазымында иследи. Әдебият пәни бойынша 
жоқары оқыў орынлары ҳәм орта мектеплерге арналған бағдарламалар ҳәм сабақлықларды баспадан 
шығарды.

К.Мәмбетов еки мәрте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутаты болып сайланды.

Қуўанышбай ӨТЕНИЯЗОВ
(1941-2010)

Химия илимлериниң докторы, профессор, Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери.

Ол 1941-жылы 7-мартта Қанлыкөл районында туўылды. 1957-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтының тәбияттаныў фа-
культетине оқыўға түсти. 1960-жылы оқыўын ТашМУдың химия факуль-
тетинде даўамлап, соңынан М.В.Ломоносов атындағы Москва мәмлекет-
лик университетин питкерген.

1965-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтында 
оқытыўшы, 1967-1968-жыллары жаслар шөлкеминиң хаткери, соңынан педа-
гогикалық институттың бирлескен кәсиплик аўқамының баслығы болып 
иследи. Қ.Өтениязов 1968-жылдан Москва мәмлекетлик университетине 
аспирантураға жиберилди. 1973-жылы кандидатлық диссертациясын қорғады. 
1977-жылы химия кафедрасының баслығы болды. 1986-1987 жыллары факультет деканы, 1988-жылдан 
баслап Нөкис мәмлекетлик университети ректоры ўазыйпасын атқарыўшы, ал 1989-жылдан универси-
тет ректоры лаўазымында иследи. Қ.Өтениязовқа 1991-жылы профессор атағы берилди. 1998-жылы 
докторлық диссертациясын қорғады. Оның 4 шәкирти кандидатлық диссертациясын қорғады. 

Ол 1977-1985 жыллары Нөкис қалалық кеңеси депутаты, 1999-жылы Қарақалпақстан Республикасы 
Жоқарғы Кеңесиниң депутаты болып сайланды. Англияның Кембридж қаласында баспадан 
шыққан «XX әсирдеги 2000 көрнекли илимпазлар» китабында ол ҳаққында толық мағлыўматлар 
келтирилген. 1986-жылы оған «Ҳүрмет белгиси» ордени, «Өзбекистан Республикасы Жоқары мектеби пи-
дайысы» нышаны, 1992-жылы «Мустақиллик» естелик нышаны берилди.

Азат МАТЧАНОВ
(1952)

Биология илимлериниң докторы, профессор. 1952-жылы Хожели рай-
онында туўылды. 1977-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин та-
мамлады. 1983-1987-жыллары Нөкис мәмлекетлик университетинде зоо-
логия кафедрасының оқытыўшысы, 1987-1989 жыллары химия-биология 
факультети декан орынбасары, 1989-1991 жыллары Россия Илимлер ака-
демиясы физиология институтының илимий хызметкери, 1991-1994-жыл-
лары Россия Илимлер академиясы физиология институтының докторанты, 
1994-1996-жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик  университетиниң доцен-
ти, 1996-1999-жыллары оқыў ислери бойынша проректоры, 1999-2001 
жыллары руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша проректоры. Ал 
2001-2005 жылларда Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының 
ректоры, 2005-2012 жылларда Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң 
ректоры лаўазымларында иследи. 2004-2009 жыллары Қарақалпақстан Ре-
спубликасы Жокарғы Кеңесиниң депутаты болды.

А.Матчановтың 100 ден аслам илимий мақалалары, 5 сабақлығы баспадан шықты. Ол 3 аспи-
ранттың илимий жумысына басшылық етти ҳәм бир докторлық жумыстың мәсләҳәтшиси болды. Ка-
нада, Туркия, Голландия ҳәм Австрия мәмлекетлерине илимий сапарларға барды.

Ол Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў ҳәм Өзбекистан халық билимлендириў ағласы. 
«Билимлендириў қәўендери» көкирек белгиси ҳәм «Дослық» ордени менен сыйлықланды. 

Ҳәзирги күнде Биология кафедрасының профессоры болып ислеп келмекте.

Билимди уллы, оқыўды жоқары бил.
Юсуп Хас Ҳажип
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Муратбай  ЖУМАНОВ 
(1970)

Биология илимлериниң кандидаты, доцент. 1970-жылы 
11-сентябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1995-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2007-жылы «Сырдәрья 
бассейниниң орта ағымындағы балықшылық хожалықларындағы суўда 
жүзиўши ҳәм суў жағаларында жасаўшы қуслардың фаунасы» темасын-
да кандидатлық диссертация жақлады. 100 ге жақын илимий жумыслар, 
соннан 2 монография ҳәм 10 нан аслам оқыў ҳәм оқыў-методикалық 
қолланбалардың авторы.

2008-жылдан баслап Өзбекистан қусларын қорғаў жәмийети 
атқарыў комитети ағзасы, сондай-ақ, ол усы жәмийеттиң искерли-
гин халыққа көрсетип турыўшы «Дайджест» хабарнамасының ред-
коллегия ағзасы. «Өзбекистанның әхмийетли орнитологиялық 
аймақлары» ҳәм «Дренаж ҳәм ирригациялық инфрақурылысты 
реконструкциялаў, вэтландлерди қайта тиклеў» халық аралық 

жойбарларының орынлаўшысы. Усы жойбар тийкарында Өзбекистанның бир неше қорықханалары 
ҳәм Қарақалпақстанның ҳәр қыйлы ландшафтларына студентлердиң илимий экспедицияларын 
шөлкемлестирди. 2010-2011-жыллары Биология кафедрасы баслығы, 2011-2013-жыллары 
Тәбияттаныў ҳәм география факультетиниң деканы лаўазымында иследи.

2013-2017-жыллары Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети рек-
торы лаўазымында иследи. 2013-жылы Россия, Латвия ҳәм Венгрия мәмлекетлеринде хызмет 
сапарында болды. 2014-жылдан баслап Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депу-
таты, Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириўи ағласы. 2016-жылы «Өзбекистан 
Ғәрезсизлигиниң 25 жыллығы» естелик нышаны менен сыйлықланды. «Илим ҳәм жәмийет» 
журналының редколлегия ағзасы. 

Ахмед РЕЙМОВ
(1977)

Техника илимлериниң докторы. 1977-жылы 17-сентябрьде Қараөзек районында туўылды. 1994-
жылы Қарақалпақ мәмлекетлик универси-тетине оқыўға түсип, 1999-жылы Ташкент химия-техно-
логия инсти-тутын тамамлады. 1999-2002-жыллары Өзбекистан Республикасы Илимлер академи-

ясы Улыўма ҳәм органикалық емес химия институтының аспиранты, 
2002-2005-жыллары Өзбекистан Республикасы Илимлер академия-
сы Улыўма ҳәм органикалық емес химия институтының киши илимий 
хызметкери, 2005-2006-жыллары Өзбекистан Республикасы Илимлер 
академиясы Улыўма ҳәм органикалық емес химия институтының 
үлкен илимий хызметкери, 2006-2009-жыллары Өзбекистан Респу-
бликасы Илимлер академиясы Улыўма ҳәм органикалық емес хи-
мия институтының докторанты, 2006-2012-жыллары Өзбекистан 
Республикасы Илимлер академиясы Улыўма ҳәм органикалық емес 
химия институтының үлкен илимий хызметкери, 2012-2014-жыл-
лары Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Улыўма ҳәм 
органикалық емес химия институты директорының илимий ислер 
бойынша орынбасары ўазыйпасын атқарыўшы, 2014-2017-жылла-
ры Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Улыўма ҳәм 
органикалық емес химия институты директорының илимий ислер 
бойынша орынбасары болды. 2017-жылдан Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетиниң ректоры лаўазымында ислеп келмекте.

А.Реймовтың 210 нан аслам илимий мақалалары, 1 монография, 1 сабақлығы баспадан 
шықты. 2008-жылы «Өзбекистан белгиси» көкирек нышаны менен сыйлықланды. «Бердақ атындағы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети Хабаршысы» журналының бас редакторы.

Университет ректорлары
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Сабыр КАМАЛОВ
(1924-2009)

Тарийх илимлериниң докторы, профессор, академик.
1924-жылы Қараөзек районында туўылған. (1942-1944-жыллары 

армия қатарында хызмет етти). 1948-жылы Қарақалпақ мәмлекет-
лик педагогикалық институтының тарийх факультетин тамамлаған. 
1953-жылы кандидатлық, 1969-жылы докторлық диссертациясын 
жақлады. 

1957-1961 жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық 
институтының ректоры, 1961-1996 жыллары ӨзИА Қарақалпақстан 
бөлими Президиумы баслығы лаўазымында. 1961-1965 жыллары 
Қарақалпақстан «Билим» жәмийетиниң баслығы, 1961-жыл-
дан 1996-жылға шекем Өзбекистан Илимлер академи-
ясы Қарақалпақстан бөлиминиң «Хабаршысы» илимий журналының бас редакторы, ал 
1996-жылдан баслап, бас редактордың орынбасары болды. 1994-жылы С.К.Камаловтың тик-
келей басшылығында ӨзИА Қарақалпақстан бөлими Тарийх, археология ҳәм этнография ин-
ституты жанында тарийх илимлеринен кандидатлық диссертацияларды жақлаў бойынша 
Қәнигелестирилген Кеңес ашылып, сол жылдан баслап  усы Кеңеске басшылық етти.

Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң «Ҳүрмет Жарлығы», «Жасорат» ҳәм 
«Шухрат» медаллары менен сыйлықланған. 1995-жылы халық аралық Нью-Йорк академиясының  
ҳақыйқый ағзасы болды. 2002-жылы илим ҳәм техника тараўы бойынша Қарақалпақстан 
Республикасының Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлығы берилди. 2003-жылы «Ел журт 
ҳүрмети» ордени менен сыйлықланды.  

Турсынбай ЕЩАНОВ
(1940-2004)

Медицина илимлериниң докторы, профессор, академик, 
Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына мийнети сиңген 
илим ғайраткери.

1940-жылы Кегейли районында туўылған. 1965-жылы 
Самарқанд мәмлекетлик медициналық институтын тамамлаған. 
1970-жылы Москва қаласында кандидатлық диссертациясын 
қорғады. 1971-жылы Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты 
сақлаў Министрлигиниң бас терапевти болды. 1984-жылы 
докторлық диссертациясын жақлады. 1972-1985 жыллары 
дерматология ҳәм венерология илим-изертлеў институтының 
Қарақалпақстан филиалын басқарды. 1985-жылы Нөкис медициналық 
училищесиниң директоры. 1990-1997-жыллары Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты 
сақлаў министри болды. Буннан соң өмириниң ақырына шекем ӨзИА Қарақалпақстан бөлими 
Президиумы баслығы лаўазымында иследи. 

Академик устазлар
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Абатбай ДӘЎЛЕТОВ
(1942-2015)

Филология илимлериниң докторы, профессор, академик, 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери.

1942-жылы 20-сентябрьде Кегейли районында туўылды. 
1964-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институ-
тын тамамлады. 1972-жылы Санкт-Петербург университетинде 
«Ҳәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң вокализми (эксперименталь-
фонетикалық изертлеў)» темасында кандидатлық, 1994-жылы 
Қазақстан Илимлер академиясының Тил билими институтында 
«Ҳәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң сеслик дүзилиси» темасында 
докторлық диссертациясын жақлады. 1991-жылы профессор или-
мий атағын алды. 1995-жылы Өзбекистан Илимлер академиясының 
академиги болып сайланды.

Ол «Қарақалпақ тилинде сингармонизм», «Ҳәзирги қарақалпақ 
әдебий тилиниң сеслик дүзилиси» атлы монографиялардың, жоқары оқыў орынларына арналған 
«Ҳәзирги қарақалпақ тили. Фонетика», «Тил билимине кириспе», «Ҳәзирги қарақалпақ тили. 
Морфология», «Ҳәзирги қарақалпақ тили. Синтаксис», «Қарақалпақ тил билиминиң тарийхы», 
«Тил билими тийкарлары», «Қарақалпақ тил билими», «Ҳәзирги қарақалпақ тилиниң фоне-
тикасынан практикум» сабақлық ҳәм оқыў қолланбаларының авторы. Авторлар жәмәәти ме-
нен бирликте оның академиялық лицейлердиң 1, 2, 3-курслары, кәсип-өнер колледжлери, 5, 
7, 10-қарақалпақ класслары ушын, оқыў басқа тиллерде алып барылатуғын 5, 6, 7, 8-класслар 
ушын «Қарақалпақ тили» сабақлықлары баспадан шықты. Оның басшылығында 10 аспирант 
илим кандидаты, 1 шәкирти илим докторы илимий дәрежелерин алды. А.Дәўлетов 40 жылға 
шамалас ўақыт усы оқыў орнында мийнет етти. 

                                                  Амин БАХИЕВ
(1937-2014)

Биология илимлериниң докторы, профессор, академик, 
Қарақалпастан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери.

1937-жылы 12-майда Кегейли районында туўылды. 1961-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлады. 
1961-1964 жыллары Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы 
Қарақалпақстан бөлими ботаника секторы киши илимий хызметкери, 
1964-1976-жыллары Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы 
Қарақалпақстан бөлими аспиранты, 1968-1972-жыллары Өзбекистан 
Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақтан бөлими бота-
ника секторының үлкен илимий хызметкери, 1972-1983-жыллары 
Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан 
бөлими Президиумы баслығы орынбасары, 1990-1994-жыллары 
Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан 
бөлими Медицина илимлер бирлескен Институтының директо-

ры, 1994-жылдан өмириниң ақырына шекем Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы 
Қарақалпақстан бөлими Биоэкология институты директоры лаўазымында иследи.

Оған 1965-жылы Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Ҳүрмет жарлығы, 1985-жылы 
«Мийнет ветераны», 1996-жылы Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлық берилди.

Академик устазлар
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Жуманазар БАЗАРБАЕВ
(1933)

Философия илимлериниң докторы, профессор, академик, 
Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына мийне-
ти сиңген илим ғайраткери.

1933-жылы Мойнақ районында туўылған. 1955-жылы Қара-
қалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 
1964-жылы кандидатлық, 1973-жылы докторлық диссерта-
циясын жақлаған. 1990-2001-жыллары Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалық институтының ректоры, 2001-2014 жыллары 
усы институттың Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм 
ҳуқық тәлими кафедрасының баслығы лаўазымында иследи. 
Ҳәзирги ўақытта усы кафедраның профессоры.

ӨзИА Қарақалпақстан бөлими тарийх ҳәм археология 
институтында шөлкемлестирилген кандидатлық диссертаци-
ялар бойынша Қәнигелестирилген Кеңеси ағзасы болды. Оның басшылығында 7 шәкирти 
кандидатлық диссертация жақлады.

300 ден аслам илимий мийнетлер ҳәм мақалалардың авторы, Бердақ атындағы 
мәмлекетлик сыйлықтың ийеси.

Ол  «Илим ҳәм жәмийет», «Тафаккур», «Сәният» ҳәм «Билим булағы» 
журналларының редколлегия ағзасы.

Хуснитдин ХАМИДОВ
(1935)

Филология      илимлериниң        докторы,    академик.  Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери. 1935-жылы Шым-
бай районында туўылған. 1953-1955 жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик 
муғаллимлер институтының рус тили ҳәм әдебияты факультетиниң 
студенти, 1955-1959-жыллары Шымбай районында мектеп 
муғаллими, 1960-жылы ”Қарақалпақстан” баспасы редакто-
ры, 1960-1967 жыллары ӨзИА Қарақалпақстан    бөлими  илимий 
хызметкери, 1964-1965   жыллары  Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институтында араб тили оқытыўшысы 
болған. 1967-1971 жыллары ӨзИА Қарақалпақтан бөлими 
қолжазбалар секторында үлкен илмий хызметкер, 1971-1983 
жыллары ӨзИА Қарақалпақстан филиалы қолжазбалар секторы баслығы, 1983-1986-жылла-
ры ӨзИА Қарақалпакстан бөлими Тил хәм әдебият институтының үлкен илимий хызметкери, 
1990-1995 жыллары Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети араб филологи-
ясы кафедрасының баслығы, 1999-2002 жыллары Қарақалпақстан Республикасы Министрлер 
Кеңесиниң дин ислери бойынша ўәкили, 2003-2009-жыллары Бердақ атындағы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети жанындағы қарақалпақ тили ҳәм әдебияты бойынша докторлық дис-
сертация жақлайтуғын Қәнигелестирилген Кеңес баслығы, 2006-жылдан ҳәзирги күнге ше-
кем Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети түркий филология кафедрасының 
профессоры лаўазымында ислеп келмекте. «Шуҳрат» медалы менен сыйлықланған.

...Елимиздиң илим-пәниниң раўажланыўына мүнәсип үлес қосқан марҳум 
академиклер Марат Нурмуҳаммедов, Сабыр Камалов, Чаржаў Әбдиров, 
Абат Дәўлетов, Әмин Бахиев, Турсынбай Ещановлардың өмирин ҳәм 
мийнет жолын жәмийетшилигимиз бәрқулла ҳүрмет пенен еслейди. ...

Ш.Мирзиёев
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Тәжен ИЗИМБЕТОВ
(1931-2007)

Философия илимлериниң кандидаты, профессор, Өзбекистан 
Республикасына мийнети сиңген халық билимлендириў хыз-
меткери, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим 
ғайраткери.

1931-жылы Шымбай районында туўылды. 1951-жылы Нөкис 
мәмлекетлик педагогикалық институттың тарийх факультетин 
айрықша диплом менен тамамлап, усы институтта окытыўшы бо-
лып мийнет жолын баслады.

1962-жылы кандидатлық диссертациясын жақлады. 1961-1962-жылла-
ры Т.Изимбетов Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының 
проректоры лаўазымында иследи.  

Т.Изимбетов 1966-1976 жыллары педагогикалық институттың 
ректоры лаўазымында иследи. 1976-жылы университеттиң оқыў 

ислери бойынша проректоры етип тайынланды.
Бир қанша монографиялар менен оқыў-методикалық қолланбаларды баспадан шығарды, үш 

жүзден аслам мақалалар жәриялады. 1982-жылы Т.Изимбетов философия кафедрасы баслығы 
лаўазымына өткерилди. 1989-жылы профессор илимий атағы берилди. Соңғы жыллары 
Т.Изимбетов К.Убайдуллаев атындағы республикалық халық билимлендириў хызметкерлериниң 
қәнигелигин жетилистириў ҳәм қайта таярлаў институтында оқытыўшы болып иследи.

Тәжен Изимбетов елимиздиң жәмийетлик турмысына да белсене қатнасты. Ол үш рет 
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутаты болды. Өзбекистан Республикасының 
Конституциялық бақлаў комитетиниң ағзасы болып сайланды. «Ҳурмет белгиси» ордени, «Мийнетте 
айрықшалығы ушын» медалы менен сыйлықланған. 

                         Алғазы БЕКБАСОВ
(1923-1993)

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

1948-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик пединститутының тарийх 
қәнигелигин тамамлаған. 1940-1943-жыллары Мойнақ районында 
муғаллим, мектеп директоры болып ислеген. 1943-1946-жыллары 
Мойнақ районлық ХББ баслығы болып иследи. 1953-1956-жыллары 
Ташкент мәмлекетлик педагогикалық институтында аспирантура-
да окыды. 1956-жылы педагогика илимлериниң кандидаты илимий 
дәрежесин, соң доцент илимий атағын алды. 1957-жылы ҚҚМПИ 
да оқытыўшы, соң педагогика кафедрасы баслығы жумысларын 
атқарды. 1976-1985-жылларда университеттиң илимий ислер бой-
ынша проректоры болып иследи. «Мийнетте айрықшалығы» ме-
далы менен сыйлықланды.

Ол бир неше монографиялар ҳәм илимий мақалалардың авто-
ры. Көп жыллар даўамында оқыўшы жасларға билим бериў ҳәм тәрбиялаўдың психологиялық 
тийкарлары бойынша изертлеўлер жүргизген. Сол илимий изертлеўлериниң нәтийжеси бой-
ынша халық аралық ҳәм пүткил аўқамлық илимий теориялық әнжуманларда баянатлар иследи.

Проректорлар
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Жолдас МАТМУРАТОВ
(1934-1992)

География илимлериниң кандидаты, Өзбекистан Республи-
касына мийнети сиңген муғаллим, Қарақалпақстан Республика-
сына мийнети синген илим ғайраткери.

1934-жылы Қоңырат районында туўылды. 1956-жылы Орта 
Азия мәмлекетлик университетин питкерип, Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалық институтына оқытыўшы болып жумысқа алынды.

1963-жылы «Қарақалпақстан Республикасының агроклимат-
лық ресурсларының өзгешелиги» темасында кандидатлық дис-
сертация жақлады. 1963-1967-жыллары Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалық институтының география кафедрасының аға 
оқытыўшысы, 1967-жылдан баслап кафедра доценти болды. 
1963-1976-жыллары аралығында усы институттың география 
кафедрасының баслығы болып иследи. 1976-1985-жылларда 
Нөкис мәмлекетлик университетиниң сырттан оқыў бөлими бой-
ынша проректоры болып иследи. 1985-жылдан өмириниң  акырына дейин физикалық геогра-
фия кафедрасына басшылық етти.

Ол тәрепинен жазылған қолланба, сабақлық ҳәм монографиялар тараў қәнигелериниң 
күнделикли пайдаланатуғын  китапларына айланды. Соның менен бирге, ол республикалық 
“Билим” жәмийетиниң  «Жер ҳаққындағы илим» илимий-методикалық  секциясын басқарды.  
Өзбекистанның география жәмийети Президиумының ағзасы, оның бир неше съездлерине де-
легат болып қатнасты.

Ж.Матмуратовтың республикамыздың илимин, билимлендириў системасын ҳәм 
мәдениятын раўажландырыўға қосқан үлеси жоқары баҳаланды. Оған жемисли илимий ҳәм 
илимий-педагогикалық хызметлери ушын 1990-жылы профессор илимий атағы берилди.

Көп жыллық изертлеўлери нәтийжесинде 70 ке жақын илимий мийнетлери баспада 
жәрияланды. Ж.Матмуратов Өзбекистан энциклопедиясының Қарақалпакстан бойынша мате-
риаллары авторларының бири.

Нурмухаммед ПИРИМБЕТОВ
(1945)

1945-жылы Кегейли районында туўылған. 1969-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын 
тамамлаған. Мийнет жолын 1969-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институтының математика кафедрасында 
оқытыўшылықтан баслады. 1969-1971-жылларда Өзбекистан 
Республикасы Илимлер академиясына қараслы Кибернети-
ка институты стажёр-излениўшиси, 1971-1974-жылларда усы 
институттың аспирантура бөлиминде оқыды. 1974-1976-жыл-
лары усы институттың илимий хызметкери, 1976-1979-жыл-
лары Нөкис мәмлекетлик университети есаплаў математикасы 
кафедрасының оқытыўшысы, 1979-1982-жыллары есаплаў мате-
матикасы кафедрасының аға оқытыўшысы, 1982-1985-жыллары 
университеттиң оқыў ҳәм тәрбия ислери бойынша проректоры болып иследи. 1985-1990-жыл-
лары есаплаў математикасы кафедрасының аға оқытыўшысы, 1990-1995-жыллары Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети жанындағы зийрек балалар мектеп интернатының директоры, 
1995-1998-жылларда әмелий математика ҳәм информатика кафедрасының доценти, 1998-жыл-
дан ҳәзирги ўакытқа шекем «Нөкис балық» ЖШЖ қоспа кәрханасы директоры лаўазымында 
ислеп атыр. 20 дан аслам илимий ҳәм методикалық жумыслары баспадан шықты.

Жақсы адамлар бул дүньяның тиреги,
Ҳасла сен олардан бурма жүзиңди,
Ҳақ нийет, ҳадаллық толы жүреги,
Сен оларға қарап дүзе өзиңди. 

И.ЮСУПОВ
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Юрий КУЛАКОВ
(1936)

Доцент. Өзбекистан Республикасына мийнети сиңген дене-
тәрбия ҳәм спорт хызметкери, Қарақалпақстан Республикасына мий-
нети синген мәденият хызметкери. 1966-1978-жыллары Қарақалпақ 
мәмлекетлик педагогикалық институтының дене тәрбиясы факультети 
деканы, 1978-1979-жыллары Нөкис мәмлекетлик университети спорт 
кафедрасының баслығы. 1979-1981-жыллары Қарақалпақстан Респу-
бликасы Министрлер Кеңеси жанындағы Дене тәрбия ҳәм спорт исле-
ри бойынша комитет баслығы, 1983-1986, 1991-1992-жыллары тәрбия 
ислери бойынша университет проректоры, 1992-2007-жыллары Спорт 
пәнлери кафедрасының баслығы, 2007-жылдан баслап усы кафедраның 
доценти лаўазымында ислеп келмекте. 

Жамурат ҚУТЛЫМУРАТОВ
(1922-2000)

Физика-математика илимлериниң кандидаты, профессор. 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери, 
Өзбекистан Республикасына мийнети сиңген халық билимлендириў 
хызметкери. 1922-жылы Кегейли районында туўылған. 1951-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогика институтының физика-математика 
факультетин  тамамлады ҳәм сол ўақыттан баслап педагогикалық ин-
ститутта, соңынан университетте оқытыўшылық хызметинде иследи. 
Ол 5 жыл кафедра баслығы, 17 жыл физика-математика ҳәм математика 
факультети деканы, 5 жыл сырттан оқыў бөлиминиң проректоры, 4 жыл 
Қарақалпақстанда биринши шөлкемлестирилген есаплаў орайының  ди-
ректоры лаўазымында жемисли мийнет етти.

Хайдар БАБАЖАНОВ
(1935-1993)

Экономика илимлериниң докторы, профессор. 1978-1982-жыл-
лары Нөкис мәмлекетлик университети сиясий экономика кафедра-
сы доценти, 1982-1985-жыллары Нөкис мәмлекетлик университети 
сиясий экономика кафедрасы баслығы, 1985-1987-жыллары Нөкис 
мәмлекетлик университетиниң оқыў ислери бойынша проректоры. 
1987-1989-жыллары университеттиң илимий ислери бойынша про-
ректоры, 1989-1990-жыллары аўыл хожалығы экономикасы факуль-
тети деканы, 1990-1993-жыллары сиясий экономика кафедрасының  
баслығы лаўазымында жумыс иследи.

Жалғасбай ХОЖАМЕТОВ
(1949)

Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў ағласы. 
1949-жылы Мойнақ районында туўылды. 1985-жылы Нөкис мәмле-
кетлик университетиниң аўылхожалығы факультетин табыслы тамам-ла-
ды. 1987-1996-жыллары Нөкис мәмлекетлик университетиниң экономи-
ка ҳәм қаржы ислери бойынша проректор лаўазымында жумыс иследи.

Проректорлар
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Жаңабай НАРЫМБЕТОВ
(1937-2003)

Филология илимлериниң кандидаты, профессор. Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери ҳәм мәденият хызмет-
кери, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты.

1937-жылы Кегейли районында туўылды. 1956-жылы Нөкис аўыл 
хожалық техникумын питкерип, 1962-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институтының рус тили ҳәм әдебияты факультетин тамам-
лады. Усы билим дәргайында оқытыўшы болды. Көп узамай Өзбекистан 
Республикасы Илимлер Академиясының Қарақалпақстан филиалының 
Н.Дәўқараев атындағы Тарийх, тил ҳәм әдебият институтына жумысқа 
өтеди. 1970-жылы «Қарақалпақ романы: жанрдың қәлиплесиўи ҳәм 
раўажланыўы» темасында кандидатлық диссертациясын табыслы жақлады. 
Нөкис мәмлекетлик университетинде 1985-1986, 1988-1989-жылларда сыртқы бөлим бойынша про-
ректор лаўазымында иследи. 

Бахтияр АБДИКАМАЛОВ
(1951)

Физика-математика илимлериниң кандидаты, профессор. Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери.

1951-жылы Шымбай қаласында зыялылар шаңарағында туўылды. 
1971-жылы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамла-
ды. 1978-жылы Россия Илимлер академиясының Қатты денелер физи-
касы институтының аспирантурасын питкерди ҳәм кандидатлық диссер-
тациясын жақлады. 1991-жылы улыўма физика кафедрасы профессоры 
илимий атағын алды. 

Ол 1978-жылдың ақырынан баслап Нөкис мәмлекетлик университетиниң 
рентген нурлары менен металлар физикасы кафедрасының ассистенти, 1981-жылы кафедра 
баслығы, 1988-жылы физика факультети деканы, Ол 1989-жылдан университеттиң оқыў исле-
ри бойынша проректоры болды. 1996-1999-жыллары Қарақалпақстан Республикасы Жокарғы 
Кенесиниң комитети баслығы, 2005-2008 жыллары Қарақалпақстан Республикасы Министрлер 
Кеңесиниң орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў басқармасы баслығы лаўазымында иследи. 
2002-жылға шекем оқыў ислери бойынша проректор, информациялық технологиялар бойынша про-
ректор, буннан кейинги жыллары физика факультетиниң деканы, физика-техника факультетиниң 
деканы, техника факультети деканы лаўазымларында иследи. 2008-2011-жыллары Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетиниң улыўма физика кафедрасын басқарды. Ол 60 тан аслам илимий 
ҳәм илимий-методикалық мақалалар, китаплар баспадан  шығарды. Оның жеке басламасы менен 
электрон микроскопиясы рентген дифрактометриясы, ренгенструктуралық анализ лабаториялары 
шөлкемлестирилди. 

Ҳәзирги күнде университет нураныйлар Кеңеси баслығы ҳәм физика кафедрасы профессоры 
лаўазымында ислеп келмекте.

1995-жылы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кенесиниң «Ҳүрмет жарлығы», 
«Меҳнат шуҳрати» ордени, Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 1,5,10 ҳәм 20 жыллық 
естелик нышанлары менен сыйлықланды.     

Ҳәр ким ҳәр қандай исти қолға алса, ол жумысты жақсы билсин ҳәм 
оның менен көп шуғыллансын, тап сол истен көп мәп көргей. 

«Қабуснама»дан
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Аманбай ОТАРОВ
(1939)

Физика-математика илимлериниң кандидаты, профессор. 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери.

1963-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын  
«математика ҳәм сызыў» қәнигелиги бойынша табыслы тамамлады. 
Ол 1963-1966-жыллары усы институттың улыўма математика кафе-
драсында оқытыўшы, 1966-1972-жыллары Киев университетиниң 
кибернетика факультетиниң «Есаплаў математикасы» кафедра-
сында илимий изертлеўши ҳәм сол жерде аспирантурада оқыды. 
Аспирантураны тамамлағаннан соң 1972-1974-жыллары ӨзИАның 
Қарақалпақстан филиалының тәбийий пәнлер Комплексли институ-

тында киши илимий хызметкер лаўазымында жумыс иследи. 1974-жылы Киев университетиниң 
кибернетика факультетиниң Қәнигелестирилген илимий кеңесинде есаплаў математикасы 
бойынша кандидатлық  диссертациясын жақлап, Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық 
институтының улыўма математика кафедрасында дәслеп аға оқытыўшы, ал 1976-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетинде «Есаплаў математикасы» кафедрасы шөлкемлестирилип, 1976-
1987, 1992-2000-жыллары усы кафедраның баслығы лаўазымында жумыс иследи. А.Отаровқа 
1983-жылы доцент, ал 1992-жылы «Есаплаў математикасы» кафедрасы бойынша профессор 
илимий атақлары берилди. Ол 1989-1997-жыллары университеттиң илимий ислери бойынша 
проректоры, экономика ҳәм математика факультетлериниң деканы лаўазымларында жумыс ис-
леди.

А.Отаров жәмийетлик басламада университеттиң есаплаў орайының директоры, ишки қа-
дағалаў бойынша шөлкемлестириў методикалық комиссиясының баслығы, физика-математика 
илимлери бойынша муўапықластырыўшы кеңес баслығының орынбасары болды.

                                         Махсуд  ИБРАГИМОВ
(1947)

Аўыл хожалығы илимлериниң докторы, профессор. Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери.

1989-1994-жыллары университеттиң сыртқы бөлим бой-
ынша проректоры, 1994-1995 жыллары ТашМАУ Нөкис филиа-
лы директоры, 1995-жылы факультет деканы, 1995-2000-жыллары 
Қарақалпақстан Республикасы Тәбиятты қорғаў бойынша мәмлекетлик 
комитеттиң баслығы, 2000-2004-жыллары Қарақалпақстан Республи-
касы Жоқарғы Кеңесиниң илим, билимлендириў, мәденият, социаллық 
раўажланыў ҳәм жаслар менен ислесиў мәселелери бойынша Комитет 
баслығы, 2004-2011-жыллары Нөкис агроэкономика кәсип өнер колледжи 
директоры, 2011-жылдан баслап университеттиң биология кафедрасының 

профессоры. 1996-2004 жыллары Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты бол-
ды. 2010-жылдан баслап Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы ағзасы.

Проректорлар
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Жубатқан САҒЫНДИКОВ
(1948)

Философия илимлериниң кандидаты, доцент. Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген халық билимлендириў хызметкери.

1948-жылы Қоңырат районында туўылған. 1973-жылы Ташкент 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қарақалпақ  мәмлекетлик 
педагогикалық институтында мийнет жолын баслаған. 1980-1987- 
жыллары Нөкис мәмлекетлик университети философия кафедрасы 
оқытыўшысы болып иследи.

1985-жылы И.М.Муминов атындағы философия ҳәм ҳуқық инсти-
тутында кандидатлық диссертациясын жақлады. 1987-1990-жыллары 
Нөкис мәмлекетлик университети философия кафедрасы, философия тарийхы кафедрасы үлкен 
оқытыўшысы, 1991-1992-жыллары усы кафедрада доцент болып иследи.

1992-1995-жылларда университеттиң тәрбия ислери бойынша проректоры, 1995-1996 
жыллары руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық  ислери бойынша проректоры лаўазымында иследи. 
1996-2002-жыллары Өзбекистанда демократиялық жәмийет қурыў теориясы ҳәм әмелияты ка-
федрасы баслығы, 2003-2006 жыллары Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында мил-
лий ғәрезсизлик идеясы, ҳуқық ҳәм руўхыйлық тийкарлары кафедрасы доценти ҳәм соның ме-
нен бирге институттың «Илим ҳәм жәмийет» журналының бас редакторы болып иследи. 

2001-жылы Өзбекистан Ғәрезсизлигиниң 10 жыллық естелик нышаны менен 
сыйлықланды.

2006-2008 жыллары педагогикалық институттың жәмийетлик пәнлер кафедрасы баслығы, 
2008-жылдан Қарақалпақ мәмлекетлик  университети миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм 
ҳуқық тәлими кафедрасы доценти лаўазымында ислеп атыр.

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

Теңел СИТМУРАТОВ
(1955)

Экономика илимлериниң кандидаты, доцент. 1977-1978-жыл-
лары Нөкис мәмлекетлик университети экономика кафедрасында 
оқытыўшы. 1978-1991-жыллары бухгалтерия есабы кафедрасында 
оқытыўшы, 1991-1992-жыллары бухгалтерия есабы хожалық хызмети 
ҳәм аудит теориясы кафедрасының доценти, 1992-1994-жыллары бух-
галтерия есабы кафедрасының баслығы, 1994-1996-жыллары сыртқы 
ҳәм кешки оқыў бөлими проректоры, 1996-1999-жыллар экономика 
ҳәм исбилерменлик ислери бойынша проректор, 1995-2000-жылы 
бухгалтерия есабы ҳәм аудит кафедрасының баслығы, 1999-2001- 
жыллары экономика факультетиниң деканы, 2001-2005-жыллары фи-
нанс факультетиниң деканы, 2005-2008-жыллары бухгалтерия есабы ҳәм аудит кафедрасының 
баслығы, 2008-2011-жыллары бизнес ҳәм басқарыў факультетиниң деканы лаўазымында иследи. 
Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 20 жыллық көкирек нышаны менен сыйлықланды. 
2011-жылдан баслап бухгалтериялық есап ҳәм аудит кафедрасында доцент болып ислеп атыр.

Ойлы жигит, жақсы билимпаз келер,
Айтқан гәплериңе түсимпаз келер.

Бердақ
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Қанатбай ИСМАЙЛОВ
(1959)

Физика-математика илимлериниң докторы, профессор. 1988-жылы 
кандидатлық, 1995-жылы докторлық диссертациясын жақлаған. 300 ден ас-
лам илимий-методикалық жумыслары болып, соннан 5 оқыўлық, 7 оқыў-
методикалық қолланба, 1 монография, 4 авторлық гүўалық. Оның илимий 
басшылығында 1 докторлық ҳәм 4 кандидатлық диссертациялар жақланды. 
1995-1997 жыллары илимий ислер бойынша проректор, 1997-1998 жыллары 
руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша проректор, 1998-1999- 
жыллары ӨзИА Қарақалпақстан бөлими Тәбият илимлериниң комплекси 
институтының директоры, 1999-2000-жыллары Қарақалпақстан Республикасы 
Жоқарғы Кеңеси Комитет баслығы, 2000-2002-жыллары Қарақалпақстан 
Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасары, 2002-2005 
жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң оқыў ислери бойын-

ша проректоры, 2005-2011-жыллары физика факультетиниң деканы лаўазымында иследи. Сондай-ақ, 
2015-жылы Өзбекистан Республикасы көлеминде өткерилген «Ең жақсы оқыўлық ҳәм оқыў қолланба» 
конкурсында сыйлы 1-орынды алған «Нанобөлекшелер физикасы, химиясы ҳәм технологиялары» 
оқыў қолланбасының авторларының бири. 2011-жылдан ҳәзирге шекем Ярым өткизгишлер физикасы 
кафедрасының баслығы лаўазымында ислеп келмекте.

Еки мәрте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутат болып сайланды. 
Қарақалпақстан Республикасының билимлендириў ағласы.

Нийетбай УТЕЎЛИЕВ
(1953)

Физика-математика илимлериниң докторы, профессор. 1953-жылы 
Қоңырат районында туўылған. 1977-жылы Ташкент мәмлекетлик уни-
верситети математика факультетин тамамлаған. 1978-1982-жылларда 
ҳәм 1988-1991-жылларда Нөкис мәмлекетлик университети Есаплаў ма-
тематикасы кафедрасының окытыўшысы, 1991-1992-жылларда Есаплаў 
математикасы кафедрасының доценти. 1995-1996-жылларда кафедра до-
центи, 1996-1997-жылларда усы университетте математика факультети 
деканы, 1997-2005-жылларда Қарақалпақ мәмлекетлик университети 
илимий ислер бойынша проректоры болып иследи. 2005-2011-жылларда 
Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалының 
директоры, 2011-жылдан баслап бүгинги күнге шекем Информатика ҳәм 
информациялық технологиялар кафедрасының профессоры.

Шамурат ХУДАЙБЕРГЕНОВ
(1948-2015)

 1948-жылы Нөкис қаласында туўылған. 1971-жылы Ташкент аўыл 
хожалығы ирригация ҳам механизация институтын тамамлаған.

1971-1973-жыллары Нөкис 2-санлы қурылыс басқармасында механик, 
1973-1975-жыллары Қарақалпақ суў қурылыс трестиниң мийнет ҳәм айлық 
бөлими инженери, 1975-1977-жыллары Қарақалпақ суў курылыс трестиниң 
режелестириў бөлими баслығы орынбасары, 1977-1978-жыллары Қарақалпақ 
суў қурылыс трестиниң оқыў комбинатының үлкен механиги, 1978-1979- 
жыллары Қарақалпақ суў қурылыс трестиниң бас инженери, 1979-1994-жыл-
лары қурылыс өндирисин механизацияластырыў комплексиниң хызмет-
кери, 1995-1996-жыллары бас инженер, 1996-1998-жыллары Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети хожалық бөлими баслығы, 1998-2008-жыллары 

Қарақалпақ мәмлекетлик университети экономика ҳәм қаржы ислери бойынша проректоры, 
2008-жылдан өмириниң ақырына шекем бас механик лаўазымында иследи. 

Проректорлар
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Батыр МАТМУРАТОВ
(1960)

Юридика илимлериниң кандидаты, доцент. 1960-жылы Нөкис 
қаласында туўылды. 1982-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин 
тамамлады. 1989-жылы Киев қаласында кандидатлық диссертаци-
ясын жақлады 50 ден аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 3 оқыў 
қолланба, 5 методикалық қолланбасы баспадан шықты, 2 сабақлықты 
өзбек тилинен қарақалпақ тилине  аўдарды. 1993-2001-жыллары юри-
дика-тарийх факультети деканы, 2001-2015-жыллары руўхыйлық ҳәм 
әдеп-икрамлылық тәрбия ислери бойынша проректоры лаўазымында 
иследи. 1999-2009-жыллары Нөкис қалалық Халық депутатлары 
Кеңесиниң депутаты, 2014-жылдан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы 
Кеңесиниң депутаты, 2013-2015-жыллары Өзбекистан «Миллий ти-
кланиш» демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы Кеңесиниң баслығы болды. 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген жаслар устазы, Өзбекистан Республикасы 
Ғәрезсизлигине 20 ҳәм 25 жыл естелик нышанлары менен сыйлықланды. Ҳәзирги ўақытта 
Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Нызамшылық ҳәм суд-ҳуқық мәселелери 
Комитетиниң баслығы болып ислеп атыр.

Балташ ГАИПОВ
(1952)

Аўыл хожалық илимлериниң кандидаты, доцент. 1952-жылы 
туўылды. 1975-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық инсти-
тутын тамамлаған. 1984-жылы кандидатлық диссертациясын жақлады. 
Ол 60 тан аслам илимий методикалық жумыстың, соның ишинде 6 или-
мий методикалық қолланба ҳәм 1 монографияның авторы. 1983-жылы 
Дийханшылық кафедрасы ассистенти, 1990-жылы Агрономия кафедрасы 
доценти, 1991-жылы Агрохимия ҳәм топырақтаныў кафедрасы баслығы, 
1993-жылы сырттан оқыў бөлиминиң деканы, 1995-жылы аўыл хожалық 
хызметкерлериниң қәнигелигин жетилистириў факультети дека-
ны, 1998-жылы Маркетинг бөлими баслығы, 2005-жылы академиялық 
лицей ҳәм кәсип өнер колледжи менен ислесиў бойынша проректоры, 
2008-2011-жыллары Тәбияттаныў факультети деканы, 2011-2013-жыллары биология кафедрасының 
баслығы,  2013-2015-жыллары биология кафедрасының доценти, 2015-жылдан экология кафедрасының 
доценти болып ислеп атыр.     

Хайрулла УБАЙДУЛЛАЕВ
(1954)

Экономика илимлериниң докторы, профессор. Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген экономист. 1954-жылы Тахтакөпир 
районында туўылды. 1976-жылы Ташкент мәмлекетлик университетин 
тамамлады. 1991-жылы кандидатлық, 2005-жылы докторлық диссертаци-
ясын жақлады. 60 тан аслам мақала ҳәм тезислери, 4 монография, 2 оқыў 
қолланба, 3 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 1992-1997-жыл-
лары Экономика ҳәм менеджмент кафедрасы баслығы, 1997-2007-жыл-
лары Бизнес мектеби директоры, 2007-2010-жыллары университеттиң 
илимий ислер бойынша проректоры, 2010-2012-жыллары экономика ка-
федрасы баслығы болып иследи. 2013-жылдан Қарақалпақ мәмлекетлик 
университети жанындағы педагог кадрларды қайта таярлаў ҳәм олардың 
қәнигелигин жетилистириў аймақлық орайының директоры.

Уламалар сәўбетинде бол, пәк, сап нийетли инсанларға талпын.
Әмир Темур
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Қуўанышбай ОРАЗЫМБЕТОВ
(1962)

Филология илимлериниң докторы, профессор. 1962-жылы 
Тахтакөпир районында туўылған. 1989-жылдан баслап ол универ-
ситетте лаборант, аспирант, окытыўшы, декан орынбасары, кафедра 
баслығы ҳәм факультет деканы лаўазымларында хызмет атқарды. 
1996-2008-жыллары филология факультети деканы болды. 1993-
жылы кандидатлық, 2005-жылы докторлық диссертациясын жақлап 
шықты. Оған 1996-жылы доцент, 2008-жылы профессор илимий 
атақлары берилди.  Жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларына 
арналған 2 сабақлықтың ҳәм 100 ден аслам илимий мийнетлердиң ав-
торы.

2008-2014-жыллары университеттиң академиялық лицей ҳәм кәсип 
өнер колледжлери менен ислесиў бойынша проректоры болып иследи. 2014-2016-жыллары 
Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў 
басқармасы баслығы лаўазымында иследи. 2016-жылдан Әжинияз атындағы НМПИ ректоры 
болып ислеп атыр. 

Марат МЫРЗАНОВ
(1961-ж)

1961-жылы Нөкис қаласында туўылған. 1984-жылы Ташкент 
Политехника институтын тамамлаған. 

1985-1986-жыллары «Қарақалпақ газ» кәрханасы инженери, 
1987-1992-жыллары «Өзавтоқурылыс» кәрханасы басқарыўшысы. 
1987-2001-жыллары «Ыссылық газ монтаж» кәрханасы директоры, 
2001-2006-жыллары Әжинияз атындағы НМПИ экономика ис-
лери бойынша проректор, 2006-2008-жыллары университеттиң 
эксплуатация техника хожалығы бөлими баслығы, 2006-2011 
жыллары университеттиң экономика ҳәм қаржы ислери бойынша 
проректоры лаўазымында иследи. 

Жуманияз АЛЛАНАЗАРОВ
(1959)

Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1959-жылы 
Шоманай районында туўылған. 1982-жылы Нөкис мәмлекетлик универ-
ситетин питкерди. Университеттиң есаплаў математикасы кафедрасы-
на 1982-жылы оқытыўшы лаўазымына жумысқа алынды. 1992-жылы 
кандидатлық диссертациясын жақлады, 1997-жылы доцент атағы берилди. 
1993-1997-жыллары университеттиң математика факультети деканы орын-
басары, 1997-1999-жыллары университеттиң оқыў бөлиминиң баслығы, 
2007-2009-жыллары Әмелий математика ҳәм информатика кафедрасының 
баслығы, 2009-2011-жыллары университеттиң математика факультетиниң 
деканы, 2011-2015-жыллары  университеттиң финанс ҳәм экономика ис-
лери бойынша проректоры лаўазымында жумыс иследи.

Проректорлар
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Мухтар ИБРАГИМОВ
(1972)

Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1972-жылы 
Хожели районында туўылды. 1994-жылы Ташкент мәмлекетлик 
педагогикалық институтын тамамлады.

1994-1997-жыллары Низамий атындағы ТМПИ математикалық ана-
лиз кафедрасының аспирантурасында академик Ш.А.Аюпов илимий 
басшылығында оқыды ҳәм 2000-жылы кандидатлық диссертациясын 
жақлады.  Ол 2003-жылы доцент илимий атағын алды. 2003-2004-жылла-
ры ишки қадағалаў ҳәм мониторинг бөлими баслығы, 2004-2005-жылла-
ры Математикалық анализ кафедрасы баслығы, 2005-2007-жыллары ма-
тематика факультети деканы, 2007-жылдан баслап окыў ислери бойынша 
проректор лаўазымында ислеп келмекте.

2002-жылы Санкт-Петербург техника университетинде, 2007-жылы 
Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Мәмлекет ҳәм жәмийет қурылысы Академиясын-
да қәнигелигин асырды. 2010-жылы Алмата қаласында өткерилген Темпус дәстүриниӊ «Орайлық 
Азия мәмлекетлеринде университет басқарыўы мәселелери» атамасындағы семинарда қатнасты. 
2012-жылы АҚШтыӊ Ташкенттеги елшиханасыныӊ мирәтнамасы бойынша Өзбекистанныӊ 
жоқары оқыў орынлары ўәкиллеринен шөлкемлестирилген делегация қурамында АҚШта хыз-
мет сапарында болып, Америка  тәлим системасы менен жақыннан танысып келди.   

2007-жылы «Билим» баспасынан «Функционаллық анализден мысаллар» атамасында, 2009-жылы 
академик Ш.Аюпов ҳәм физика-математика илимлериниң докторы К.Кудайбергеновлар 
менен биргеликте «Функционал анализдан мисол ва масалалар» атамасында китаплары баспа-
дан шықты. Бул китабы «2010-жылдыӊ еӊ жақсы оқыўлығы ҳәм оқыў қолланбасы» таӊлаўында 
2-орынды ийеледи. 

М.Ибрагимов илимий излениўлери нәтийжесинде 16 оқыў ҳәм оқыў-методикалық қолланба 
ҳәм 56 илимий мақалалар жәриялады. 

Марат ТАГАЕВ
(1959)

Техника илимлери докторы, профессор, Қарақалпақстанға мийне-
ти сиңген илим ғайраткери. 1959-жылы Шымбай районында туўылды. 
1981-жылы Нөкис мәмлекетлик университетиниң физика факуль-
тетин тамамлады. 1985-1988-жыллар аралығында Украина Миллий ака-
демиясына қараслы ярым өткизгишлер физикасы институтында 
аспирантураны тамамлап, 1990-жылы кандидатлық диссертациясын та-
быслы жақлады. 1992-1995-жыллар аралығында Ярым өткизгишлер фи-
зикасы кафедрасының ассистенти, кейин доценти лаўазымында жумыс 
иследи. 2001-жылы докторлық диссертациясын жақлады. 2002-2008-жыл-
лары  университеттиң улыўма физика кафедрасының баслығы болды. 
Оның илимий басшылығында еки шәкирти кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 2003-жылдан С.А.Азимов атындағы Физика-техника институты 
жанындағы докторлық диссертация жақлаў бойынша қәнигелестирилген илимий кеңестиң ағзасы. 
2007-2011-жыллар аралығында «Акустохимия дефектов полупроводников» ҳәм 2012-2016 жыллары 
«Особенности лазерно-индуцированных нелинейных процессов дефектообразования в полупрово-
дников» атамасындағы фундаменталь илим изертлеў жойбарларының илимий басшысы.

2008-2010-жыллары магистратура бөлиминиң баслығы болды. 170 тен аслам оқыў-
методикалық қолланба ҳәм илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 2010-2011-жыллары 
техника факультетиниң деканы, 2011-жылдан ҳәзирги күнге шекем университеттиң илимий 
ислер бойынша проректоры лаўазымында ислеп келмекте. Ол «Бердақ атындағы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетиниң хабаршысы» илимий журналы бас редакторының орынбасары. 

Ер болсаң, елиңди бақла,
Елдиң берген дузын ақла.

Бердақ
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Ҳамдам ТУРСУНБОЕВ
(1976)

Биология илимлериниӊ кандидаты, доцент. 1976-жылы 
Әмиўдәрья районында туўылған. 

2004-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. Қәнигелиги биолог. 2011-жылы кандидатлық диссер-
тациясын жақлады. 40 тан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 2 
оқыў қолланба, 3 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 
2014-2015-жыллары Биология кафедрасының баслығы болды. 

2015-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетин-
де руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша проректоры  
лаўазымында ислеп атыр.

Онгарбай УТЕГЕНОВ
(1983)

Юридика илимлериниң кандидаты, доцент. 1983-жылы 
23-мартта Нөкис қаласында туўылған. 

2004-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. 2010-жылы кандидатлық диссертациясын жақлады. 
40 тан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 1 монография, 1 
оқыў қолланбасы ҳәм 2 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан 
шықты. 2014-2015-жыллары Ҳуқықтаныў кафедрасының баслығы 
болды.

2015-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң 
академиялық лицей ҳәм кәсип өнер колледжлери менен ислесиў 
бойынша проректоры лаўазымында ислеп атыр.

Азамат КУДАЙБЕРГЕНОВ
(1979)

Экономика илимлериниң кандидаты, доцент. 1979-жылы 
Нөкис қаласында туўылған. 

2003-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. 2006-жылы кандидатлық диссертациясын жақлаған. 
10 нан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 2 оқыў қолланба, 1 
методикалық қолланба ҳәм 1 монографиясы баспадан шықты. 
2011-жылдан Экономика кафедрасының доценти. 

2015-жылдан Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң фи-
нанс ҳәм экономика ислери бойынша проректоры лаўазымында  ислеп 
атыр.

Проректорлар
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УНИВЕРСИТЕТТЕ 
ОҚЫЎ ИСЛЕРИ

Билимди уллы, оқыўды жоқары бил.
Юсуп Хас Ҳажип



30

Оқыў орнының тийкарғы жумысы болған оқыў процесин шөлкемлестириў ҳәм оның сапа-
сын қадағалап барыў университеттиң оқыў-методикалық басқармасының ўазыйпалары болып 
есапланады. Оқыў-методикалық басқармасының тийкарғы ўазыйпалары қатарында мәмлекетлик 
стандартта келтирилген режеге муўапық оқыў барысының жумыс кестесин дүзеди; оқыў проце-

син шөлкемлестиреди ҳәм оның методика-
лық тәмийинлениўи менен шуғылланады. 
Сондай-ақ, университеттиң структурасы ҳәм 
студентлер санына байланыслы тастыйық-
ланған илимий-педагогикалық, техник-жәр-
демши хызметкерлер менен шәртнама жой-
барларын дүзиўге басшылық етеди, илимий 
кеңеске таза кафедралар, факультетлер, 
қәнигеликлер ашыў бойынша материал-
лар таярлайды, регионның талапларын 
ҳәм айырмашылықларын есапқа алып 
қәнигелик ушын оқыў режелерине, исши 

оқыў бағдарламаларына өзгерислер киргизиў бойынша усыныс береди ҳәм тастыйықлатады, 
университет студентлериниң билимин рейтинг системасы бойынша баҳалаў ислерин ҳәм оның 
әдил баҳаланыўын қадағалайды. 

Қарақалпақстан Республикасы базар экономикасы жағдайына сай жоқары дәрежедеги ма-
ман, билимли, халық аралық бәсекиге шыдамлы кадрлар менен тәмийинлеўдиң стратегиялық 
мақсети етип, 2001-2002-оқыў жылында барлығы болып 24 бакалавр бағдары ҳәм 19 магистра-
тура қәнигелиги болған болса, 2016-2017-оқыў жылына келип 43 бакалавр тәлим бағдары ҳәм 
20 магистратура қәнигеликлеринде талабалар билим алмақта.

2000-2001-оқыў жылында универси-
тетте барлық бакалавр тәлим бағдарлары 
ҳәм магистратура қәнигеликлеринде жәми 
6137 студент билим алған болса, ал 2016-
2017-оқыў жылына келип, университет 
қурамында 8058 студент болып, соннан ба-
калавр тәлим бағдары бойынша 7948 ҳәм 
магистратура қәнигелиги бойынша 110 ма-
гистрант билим алмақта.

2000-2001-оқыў жылында профессор-
оқытыўшылардың саны 429 болса, ал 
бүгинги күнге келип, 2016-2017-оқыў жы-
лында университеттиң 40 кафедрасында 
жәми тийкарғы штатта 628 профессор-

оқытыўшы хызмет етпекте. Олардан 1 академик, 26 илим докторлары ҳәм профессорлар, 186 
илим кандидаты ҳәм доцентлер, ал қалғанлары үлкен оқытыўшы ҳәм тәжирийбели ассистент 
оқытыўшылар болып табылады. Университет бойынша улыўма илимий дәрежелилик 35,5% ти 
қурайды.

Ғәрезсизлигимизге ерискеннен кейин,  әсиресе кейинги жылларда сабақларды заманагөй 
технологиялардан пайдаланған ҳалда өтиў жақсы жолға қойылды.

2000-2001-оқыў жылында 16 студентке бир компьютер туўра келген болса, ҳәзир универси-
тетте аудио-видео техникаларды есапламағанда  8 студентке 1 компьютерден туўра келеди.

Университетте информациялық-коммуникациялық технология қураллары менен тәмийин-

Университетте оқыў процеси ҳәм
оқыў-методикалық басқармасы ҳаққында

Студентлер сабақ барысында.

Химия лабораториясындағы әмелият
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ленгенлик дәрежеси ҳәзирги күнде компьютер, принтер, сканер, Wi-Fi, электрон доска, серверлер ҳәм 
тағы басқалар иске түскен болып, сабақлардың заманагөй информациялық технологиядан пайдаланған 
ҳалда сапалы өтилиўине кең имканиятлар жаратылған. Сондай-ақ, университеттиң 9 үлкен аудито-
риясына видео-проекторлар, видео-камералар ҳәм басқа заманагөй әсбап-үскенелер орнатылған.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2011-жыл 20-майдағы ПҚ-1533-санлы қарары 
тийкарында Қарақалпақ мәмлекетлик университетине 2015-жылы тазадан 14 оқыў лаборатория-
сының берилиўи де студентлердиң сапалы билим алыўы ушын қаратылған мәмлекетлик дыққат-
итибардың көриниси болып табылады.

2000-2001-оқыў жыллары профессор-оқытыўшылардың билимин ҳәр 3 жылда бир мәрте 
жетилистириў ушын жыл сайын билимин жетилистириў мәкемелерине 120-130 профессор-
оқытыўшылар жиберилген болса, 2016-2017 оқыў жылына келип Өзбекистан Республика-
сы Президентиниң 2015-жыл 12-июньдеги «Жоқары оқыў орынларының басшы ҳәм педагог 
кадрларды қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин жетилистириў системасын және де жеделлестириў 
ис-иләжлары ҳаққында»ғы ПҚ-4732-санлы пәрманы, Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим 
министрлигиниң 2015-жыл 29-декабрьдеги 504-санлы буйрығы ҳәм 2016-жыл 14-июльде-
ги профессор-оқытыўшылар қурамының қәнигелигин жетилистириў дәстүринде көрсетилген 
ўазыйпалардың орынланыўы бойынша 190-200 профессор-оқытыўшылар билимин жетилистирилиўи 
жолға қойылды.

Сондай-ақ, 2013-2016-жылларда университетимизден 30 ға жақын профессор-оқытыўшылар 
Бельгия, Германия, Польша, Қытай, Ҳиндистан, Венгрия, АҚШ, Латвия, Швеция, Россия, 
Украина, Новосибирск,  Португалия, Қазақстан ҳәм Түркменстан Республикаларының жоқары 
оқыў орынларында өз тәжирийбелерин жетилистирип, халық аралық конференция, семинар 
ҳәм тренинглерде қатнасты.

Cөз етпекши едим және билимди,
Жолдас болғай саған бәрҳә билимли.
Билим менен бахыт жолы ашылар,
Ел ғамын ойлаған оған асығар.

Ахмет Югнакий

Оқыў ислери бойынша проректор М.Ибрагимов сабақ процесинде.
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Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2012-жыл 10-декабрдеги «Шет тиллерди үйрениў 
системасын және де жеделлестириў ис-иләжлары ҳаққында»ғы ПҚ-1875 санлы қарарының 
орынланыўы бойынша Таяныш Жоқары оқыў орны есапланған Қарақалпақ мәмлекетлик уни-
верситетинде қарақалпақ филологиясы, қазақ филологиясы ҳәм түркмен филологиясы тәлим 
бағдарларына 1-курслар ушын тийисли 2 шет ел әдебияты (A Companion to Folklore ҳәм Linguistic 
Universals and Language Change) қарақалпақ тилинде аўдарылды.

Питкериўши жоқары мағлыўматлы жас кадрлардың барып ислейтуғын жумыс орынла-
рын анықлаў ҳәм оларды жумыс орынларына бөлистириў жоқары оқыў орнының ең әҳмийетли 
ўазыйпаларының бири болып есапланады.

Университет бакалавриатурасын питкериўшилер, тийкарынан, Халық билимлендириў ми-
нистрлигине қараслы районлық ҳәм қалалық халық билимлендириў бөлимлери, орта арнаўлы 
кәсип-өнер билимлендириў басқармасына қараслы академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжле-
ри, республикадағы министрликлер, кәрханалар ҳәм мәкемелер менен жумысқа орналасыў 
бойынша дүзилген шәртнамалар тийкарында сол мәкеме ҳәм кәрханаларға ҳәр жылы жумысқа 
жиберилип атыр.

2001-2002-оқыў жылында университет бакалавриатурасында 85,1% питкериўшилер жумысқа 
орналасқан болса, бул көрсеткиш ҳәзирги күнге келип 96,8% ти қурады, яғный 11,7% ке өсим 
болды, ал магистратура питкериўшилери бойынша бул көрсеткиш 2001-2002 оқыў жылында 
91,5% болған болса, ҳәзирги күнге келип 98,2% ти қурады, яғный 6,7% ке өсти.

Ҳәр бес жылдан Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети Мәмлекетлик тест 
орайы тәрепинен өткерилетуғын Мәмлекетлик аттестация ҳәм аккредитациядан 2014-жылы уни-
верситет бакалавр бағдарлары ҳәм магистратура  қәнигеликлери 83% пенен табыслы өтип 
университетимиз Өзбекистан Республикасы жоқары оқыў орынлары арасында биринши орын-
ды ийеледи. Бул жетискенлик университетте оқыў процесиниң жақсы жолға қойылғанлығынан 
дәрек береди.
Оқыў-методикалық басқарма тарийхы. Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик уни-
верситети дүзилген дәўирден баслап бөлим шөлкемлестирилген. Усы күнге шекем бөлимге 
Л.П.Саламатина, филология илимлери докторы, профессор Юнис Пахратдинов,  экономика илим-
лери кандидаты Қалбай Жиеналиев, филология илимлериниң докторы, профессор Мамбеткерим 
Қудайбергенов, физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Жуманияз Алланазаров, 
тарийх илимлериниң кандидаты Жолмурза Ҳәкимниязов, физика-математика илимлериниң 
кандидаты, доцент Уалий Насыров, филология илимлериниң кандидаты Аманжол Аяповлар 
басшылық етти.

2016-жыл октябрь айынан баслап филология илимлериниң кандидаты, доцент Олимжон 
Исмаилович Дүйсенбаев оқыў методикалық басқарманы басқарып келмекте.

Оқыў-методикалық басқарма студентлердиң контингенти 9000 нан асқан ўақытта оқыў 2006-
жылы бөлими негизинде шөлкемлестирилди.

2009-жыл ушын Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги тәрепинен тастыйықланған 
штат бирликлери бойынша бүгинги күнде оқыў методикалық басқармада 10 хызметкер, солар-
дан, оқыў-методикалық басқарма баслығы Дуйсенбаев Олимжон, методистлерден Ғайбуллаева 
Бийбижан, Қалбаева Мийўагүл, Төрешова Улмекен, Алимбетова Рано, Нағметуллаев Марат, 
Қутлымуратов Садық, диспетчерлер Ибадуллаева Арзайым менен Кутимова Сарбиназ ҳәм  ис 
жүритиўши лаўазымында Алланазаров Азиз аянбай хызмет етпекте.

МӘЛИМЛЕМЕ РЕСУРС ОРАЙЫ

Университет мәлимлеме-ресурс орайы (МРО) дәслеп 1934-жылы Төрткүл қаласында 
Муғаллимлер институтының жанында 2 штат пенен китап қоры 3000 дана болып, китапхана 

Молла болсаң илимди тут,
Жалғыз өзиң болмайсаң журт.

Бердақ
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сыпатында  ашылды. Соңынан 1976-жылы ол Қарақалпақ мәмлекетлик университети китапханасы 
болып қайта шөлкемлестирилди. Сол дәўирде фундаментал китапхана 240000 нусқа китап қорына 
ийе болып, 24 хызметкер жумыс иследи. 

1990-жылға келип арнаўлы қурылған таза имаратқа көшти. Таза имараттың иске түсиўи 
китапхана жумысының раўажланыўына унамлы тәсирин тийгизди.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2006-жыл 20-июньдағы «Республика халқын 
Мәлимлеме-китапхана менен тәмийинлеўди шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарары ҳәм 
Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў Министрлигиниң 2006-жыл 
26-декабрьдеги 295-санлы буйрығына тийкарланып, китапхана 1 ҳәм 2 санлы мәлимлеме-ресурс 
орайы болып қайта шөлкемлестирилди.

МРО ның дүзилиси төмендеги 6 бөлимнен ибарат:
     1. Илимий методикалық бөлим; 
     2. Әдебиятларды қабыллаў, топлаў ҳәм каталогластырыў бөлими; 
     3. Маркетинг ҳәм информатикалық хызмет көрсетиў бөлими; 
     4. Әдебиятлар ҳәм электрон мәлимлеме ресурслар бөлими; 
     5. Китап сақлаў бөлими; 
     6. Информациялық технология бөлими.   
Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети МРО профессор-оқытыўшылар, 

студентлер, магистрант, докторант ҳәм университет әтирапындағы халыққа өз хызметин 
көрсетпекте. Орайдың тийкарғы ўазыйпасы оқыў барысын оқыў әдебиятлары менен толық ҳәм 
нәтийжели тәмийинлеў менен бир қатарда, жаңа әдебиятлар ҳәм жаңалықларды өз ўақтында 
оқыўшыларға жеткерип бериўден ибарат. МРО да оқыў әдебиятлардан пайдаланыў ушын 
барлық шараятлар жаратылған. Улыўма китап фонды 509000 дан аслам, соннан сабақлық 
ҳәм оқыў қолланбалар 329398, электрон сабақлық, оқыў-методикалық қолланбалар 25824, 
илимий әдебиятлар 94420, көркем әдебиятлар 34718, жәмийетлик-сиясий әдебиятлар 50863 
нусқадан ибарат.

МРО да жыл даўамында оқыўшылардың мәлимлемеге болған қызығыўшылықларын  ҳәм 
мүтәжликлерин үйрениў тийкарында ҳәр қыйлы темадағы илажлар, китаплар презентациясы, 
библиографиялық шолыўлар, мәлимлеме күнлери, руўхыйлық күнлери, семинарлар, илимий кон-
ференциялар ҳәм басқа да тематикалық көргизбелер өткериледи. 

Университет МРО Республикамыздағы басқа жоқары оқыў орынларына методикалық орай 
есапланады. Академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледж китапханашылары ушын арнаўлы се-
минар ҳәм тренинглер өткериледи. 

Мәлимлеме-ресурс орайының Өзбекистан Республикасы жоқары оқыў орынлары ҳәм сырт 
ел китапханалары менен байланысы жақсы жолға қойылған. 2009-жыл орай директоры Қаршыға 

Мәлимлеме ресурс орайы бинасының 
2011-жылдағы көриниси. 

Мәлимлеме ресурс орайы бинасының 
2016-жылдағы көриниси. 

Китап – барлық дѳретиўшлилик, жаратыўшылық ҳәм 
ақыллылықтың, илимий данышпанлылықтың  тийкары. 

Әмир Темур
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Наўрызбаева Египеттиң Каир қаласында шөлкемлестирилген еки ҳәптелик семинарға 
қатнасып, Каир университети китапханасы, Александрия китапханасы ҳәм китапларды 
реставрациялаў жумыслары менен танысып, тәжирийбе алмасып қайтты.

Мәлимлеме-ресурс орайының электрон китапханасында АРМАТ бағдарламасы бойынша 
жумыс алып барылмақта. АРМАТ автоматластырылған электрон каталоглар базасына 59282 
атамадағы оқыў әдебиятлардың библиографиялық жазыўы киритилди. Мәлимлеме-ресурс 
орайының «Электрон китапхана» сайты elibrary.karsu.uz қайта ислеп шығылды, онда тийкары-
нан оқыў ресурсларының электрон вариантлары, китаплар каталогы, МРО жаңалықлары ҳәм 

басқа да мағлыўматлар киритилген. Бул сайт арқалы Мәлимлеме-ресурс орайы фондында бар 
болған китаплар каталогы ҳәм айырым китаплардың толық текстли нусхалары менен интернет-
ке кирип сол жердиң өзинде ҳәм аралықтан турып та танысыў мүмкиншилигине ийе.

Буннан тысқары, Wi-Fi тармағы арқалы Мәлимлеме-ресурс орайынан 50 метр қашықлық-
тағы орынларда да ноутбук, уялы телефон, ямаса планшетлер арқалы интернеттен бий-мәлел 
пайдаланыў мүмкиншилиги бар. Мәлимлеме-ресурс орайындағы штат бирлиги 58 адамды 
қурайды.  Мәлимлеме-ресурс орайының китап қорын байытыўда ҳәм өз оқыўшыларына сапалы 
хызмет көрсетиў тәжирийбелерин ен жайдырыўда китапхана директоры А.Абдимуратов хыз-
меткерлерден Қ.Наўрызбаева, Т.Мәмбетназарова, Г.Матакова, Г.Дәнибекова, Н.Шаригатова, 
Г.Сейтмамутова, Ж.Сайпова, Х.Аблакимова, Г.Алланиязова, Г.Казакова, Р.Базарбаева, 
Т.Баймурзаева,  Ж.Жуманиязова, Қ.Сейтжанова, К.Тағабергенова, Р.Қалмурзаева, 
А.Алучиевлар мийнет етпекте.                                    

ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАНЫНДАҒЫ 
ПЕДАГОГ КАДРЛАРДЫ ҚАЙТА ТАЯРЛАЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ҚӘНИГЕЛИГИН 

ЖЕТИЛИСТИРИЎ АЙМАҚЛЫҚ ОРАЙЫ 

Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы халық хожалығы ҳәм билимлендириў 
хызметлериниң қәнигелигин жетилистириў орайы 1999-жылы шөлкемлестирилип, оған 
Б.Гаипов (1999) А.Раджабов (1999-2005), Ш.Абдиназимовлар (2005-2012) басшылық етти. 
Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 26-сентябрьдеги «Жоқары оқыў 
орынлары педагог кадрларын қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин жетилистириў системасын және 

Мәлимлеме-ресурс орайының жамаати.

Китапсыз билим жоқ, 
Билимсиз илим жоқ. 

Халық нақылы
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де жетилистириў бойынша ис-илажлар ҳаққында» ғы 278-санлы Қарары тийкарында бул орай 
педагог кадрларды қайта таярлаў ҳәм олардың қәнигелигин жетилистириў аймақлық орайына 
айландырылды.

Аймақлық орай Қарақалпақстан Республикасындағы жоқары оқыў орынлары профессор-
оқытыўшылары, академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери педагогларының қәнигелигин 
жетилистириў ҳәм қайта таярлаўға бағдарланған. Аймақлық орайдың тийкарғы жөнелиси- 
қарақалпақ филологиясы. Орайда жоқары оқыў орынлары профессор-оқытыўшыларын 2013-
жылдың 2-январынан 2015-жыл 1-июнине шекем: гуманитар пәнлер, математика; тәбийий 
пәнлер; социология ҳәм психология, ҳуқық, қоршаған орталықты қорғаў, социал-гуманитар ҳәм 
тәбийий-математика блок пәнлери, жоқары тәлимниң норматив-ҳуқықый тийкарлары, кәсиплик 
көнликпелер ҳәм педагогикалық шеберлик, руўхыйлық тийкарлары бойынша қәнигелигин 
жетилистириў курслары, педагогикалық қайта таярлаў ҳәм басқа да арнаўлы курслары бойынша  
қәнигелигин жетилистирип ҳәм қайта таярлаўдан өткизип келди.

Аймақтағы ири кәрханалардың жетекши қәнигелерин педагог кадрларды қайта таярлаў 
ҳәм олардың қәнигелигин жетилистириў процесслерине кеңирек тартыў мақсетинде еки 
жоқары оқыў орны  ҳәм еки жоқары оқыў орны филиаллары, Өзбекистан Республикасы 
Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң  2 илим-изертлеў институты, Тәбиятты 
қорғаў  Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик инспекциясы, Қоңырат сода заводы уни-
тар кәрханасы, Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик Санитария ва эпидемиология 
қадағалаў орайы, Өзбекистан Республикасы педагогика илимлери илим изертлеў институты 
Қарақалпақстан филиалы, К.Убайдуллаев атындағы ХТПКҚТ ҳәм ҚЖ институтлары менен  өз-
ара әмелий бирге ислесиў шәртнамалары дүзилди ҳәм усы шәртнамалар тийкарында жумыслар 
алып барылмақта. 

Аймақлық орайда хызмет көрсетип атырған профессор-оқытыўшылар тәрепинен қайта 
таярлаў ҳәм қәнигелигин жетилистириў системасы ушын усы дәўирге шекем 2 оқыў қолланба, 
16 оқыў-методикалық қолланба, 63 лекция текстлери, 10 электрон сабақлықлар жаратылды. 

Аймақлық орайда, профессор-оқытыўшылар саатпай тийкарында сабақ береди. Қайта 
таярлаў ҳәм қәнигелигин жетилистириў курсларына жәми 25 профессор-оқытыўшы, соннан 3  
илим докторы, профессорлар, 17 илим кандидаты, 5 үлкен оқытыўшылар тартылған болып, 
илимий көрсеткиш 80 % ти қурайды.

2013-жылдан баслап турақлы түрде ҳәр жылы илимий-методикалық ҳәм әмелий конферен-
циялар өткерилип, олардың материаллары өз ўақтында баспадан шығарылып келмекте. 

Соның менен бирге, орай хызметкерлери ҳәм профессор-оқытыўшылары республика-
мыздағы түрли семинар ҳәм де илимий-методикалық ҳәм әмелий конференцияларда өз баянат-
лары, мақалалары менен турақлы қатнасып келмекте. Соннан, 2014-жылдың 22-23 январь күнлери 

Қәнигелик жумысын қорғаў процеси.

Уллылыққа жетиссең – алжаспа, 
атлас кийсең – бөз көйлегиңди умытпа.

Ахмед Югнакий.
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Ташкент қаласында өткерилген «Өзбекистан жоқары тәлим системасы кадрлары ресурсларын 
басқарыў ҳәм раўажландырыў» атамасындағы Республикалық семинарда, 2014-жыл 24-апрель 
күни “Педагог кадрларды қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин жетилистириўде инновациялық техно-
логияларды қолланыў мәселелери” атамасындағы Республикалық илимий-әмелий конференция, 
2014-жыл 28-29 август күнлери “Қәнигелигин жетилистириў оқыў процесинде педагогикалық 
технологиялар” атамасында Бас илимий-методикалық орайда өткерилген семинар, 2014-жыл 
9-декабрь күни Орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў системасы кадрларын қайта таярлаў ҳәм 
қәнигелигин жетилистириў институтында өткерилген семинарда, 2015-жылы 27-март күни Бу-
хара ўәлаятында өткерилген “Орта арнаўлы ҳәм Жоқары билимлендириў системасында хызмет 
көрсетип атырған педагог кадрлардың кәсиплик компетентлигин жетилистириў” атамасындағы 
конференцияларда қатнасты ҳәм баянатлары материаллар топламында жәрияланды. 

Атап өтилген қарардың тийисли қосымшасына муўапық аймақлық орайлардың структура-
сы тастыйықланған. Орайды Убайдуллаев Қайрулла 2012-жылдан ҳәзирги күнге шекем табыс-
лы басқарып келмекте. 

ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ОРАЙЫ

1968-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик институты жанынан Есаплаў орайы ашылды. Оның 
жумысын шөлкемлестириў ҳәм басшылық етиўди физика-математика илимлериниң кандидаты 
Ж.Қутлымуратов алып барды. Сол жылы физика-математика факультетин питкериўши жаслар 
жумысқа алынып, кейин ала Ташкент қаласына оқыўға жиберилди. «Урал-2» биринши әўлад 
лампалы цифрлы электрон есаплаў машинасы орнатылды.

1972–1976–жыллары Есаплаў орайына физика-математика илимлериниң кандидаты 
Ш.Қаниязов басшылық етти. Сол ўақытта екинши әўлад электрон есаплаў машинасы «Минск-32» 
орнатылды. 1975-жылдан баслап Есаплаў орайында кәрхана, басқарма, мәкемелер менен 
хожалық шәртнамалары тийкарында жумыслар алып барылды. Бул жумысларды орынлаўда 
инженер хызметкерлер К.Нургалиев, А.Кеунимжаев, Ш.Ахмедовлар, бағдарламашылар то-

Орай мәжилисинен көринис

Илим ҳәм билимлендириўге қызыўшылығы 
төмен миллеттиң келешеги де болмайды.

Ислам Каримов
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парынан Б.Султанов, Б.Жанназаров, Т.Қутлымуратов, Ю.Урымбаевлар, информацияны 
таярлаўшылар Г.Қаниязова, Л.Умаровалар белсене хызмет етти.

1976-жылы Нөкис мәмлекетлик университети ашылғаннан кейин есаплаў техникасына та-
лап және де күшейди.

«Минск-32» ЭЕМда «Фортран-IV» алгоритм тилинде оқыў әмелияты, курс жумыслары, 
өндирислик әмелияты ҳәм диплом ислери орынланды. 1976–1979–жыллары Есаплаў орайына 
техника илимлериниң кандидаты А.Брюханов басшылық етти. 1979–1981–жыллар аралығында 
экономика илимлериниң кандидаты Д.Мендалиев басшылық етти. 1982-жылы бағдарламашылар 
топары баслығы Ю.Урымбаев директор етип тайынланды.

Жаңа машина заллары физика, экономика факультетлеринде ашылып персонал оқыў ком-
пьютерлери менен тәмийинленди. Электрон есаплаў машиналарына техникалық жақтан хызмет 
көрсетиў ҳәм оңлаўда бас инженер В.Н.Пак, инженерлер Ю.Хан, А.Кабулов, А.Галинлердиң хыз-
мети үлкен болды. Ташкент политехника институты АСУ факультети питкериўшилери А.Қалилаева, 
Г.Сержанова, Алма-ата экономика институтын питкериўши А.Инятов, Москва қаласында оқып кел-
ген программист Т.Бектурсыновалар есаплаў орайының жумысына өз үлеслерин қосты. 1993-жыл-
дан баслап тест сынақларын өткериўши бағдарламалар дүзилип, студентлердиң шегаралық ҳәм де 
жуўмақлаўшы бақлаўын компьютерлерде өткериў әмелге асырылды. Есаплаў орайының техникалық 
базасы «Pentium» типиндеги компьютерлери 
менен толтырылып, жаңа оқыў заллары ашыл-
ды. Тест сынақлары университеттиң барлық 
факультетлеринде, сол ўақытта универ-
ситет қурамында болған медицина, аўыл 
хожалығы факультетлеринде де өткерилип 
баслады. Компьютер технологиясын кеңнен 
енгизиў мақсетинде есаплаў орайының 
жас бағдарламашылары К.Муханов, 
А.Реимбаев, Б.Якубовлар «тест сынақлары» 
бағдарламасын қурамаластырыў менен 
биргеликте, «Электрон китапхана», «элек-
трон каталог», «электрон әдебиятлар» 
бағдарламалары дүзилди ҳәм де университет 
китапханасында 2 компьютер залы ашыл-
ды. Бул жумысларға оқыў ислери бойынша проректоры Б.Абдикамалов, есаплаў орайы баслығы 
Ю.Урынбаевлар тиккелей басшылық етип оны иске қосты.

Бюджеттен тысқары қаржы табыў мақсетинде Есаплаў орайында төлемли 3 айлық ком-
пьютер курслары шөлкемлестирилип, тыңлаўшылар питкергеннен соң сертификатлар алды. 
Компьютер класслары факультетлерден тысқары жатақханаларға орнатылып, студентлердиң 
сабақтан бос ўақытларында шуғылланыўы ушын мүмкиншилик жаратылды.

Жаңа компьютер технологияларын оқыў процесине енгизиў мақсетинде алдын ала 
ректоратқа электрон почта хызмети шөлкемлестирилди.

Ташкент қаласындағы «UzPAK» агентлиги менен шәртнама дүзилип, жоқары тезликтеги ин-
формацияларды жеткерип бериўши қурылмалар университетке орнатылып мәлимлеме көпир 
қурылды. Китапхана имаратының 2-қабатында Интернет орайы шөлкемлестирилди. Бул жумыс-
ларды ӨзМУ де магистратураны питкерип келген жас қәнигелер Б.Самандаров, Э.Бабажановлар 
алып барды. Интернет орайында аралықтан окытыў, «Электрон доска» комплектлери орнатылды. 

Информациялық технологиялар орайының 
хызметкерлери А.Аллаханов ҳәм Б.Тәжетдинов серверде 

профилактика жумысларын алып бармақта.

Уллы ислер, әлбетте әпиўайы 
ислерден басланады.

Лао Цзи.
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Өзбекистан Республикасы телеграф агентлигинен интернеттен пайдаланыў ушын ҳәм оны басқа 
пайдаланыўшыларға жеткерип бериў ушын «Провайдерлик»ке лицензия алынды.  Университеттиң 
№1, №2 оқыў биналарына орнатылған компьютер класслары, кабинетлери, кафедралары интер-
нетке байланыстырылды. 2005-жылға келип университетте 28 компьютер класслары ҳәм каби-
нетлери оқыў процесине ҳәм илимий жумысларды алып барыўға хызмет қылды.

2005-жылы университеттеги структуралық өзгерислерге байланыслы Есаплаў орайы са-
плас-тырылып, оның орнына Мәлимлеме технологиялық орайы ашылды. Онда оқыў процесин 
компьютер техникалары менен тәмийинлеў ҳәм жаңа информациялық технологияларды енгизиў 
хызметлери орынланды.

Университеттиң барлық факультетлери менен бөлимлеринде 700 ден аслам заманагөй 
типтеги компьютер техникалары хызмет көрсетпекте. 

Ҳәзирги ўақытта мәлимлеме технологиялық орайына Алишер Реимбаев басшылық етпекте. 
Орайдың хызметлери профессор-оқытыўшылар ҳәм студентлер ушын бир қатар қолайлықларды 
жаратып берди. 

Университетимизде электрон сабақлықлар, электрон әдебиятлар, мултимедиялы курсларды 
арнаўлы бетке киргизиў, интернет ҳәм локал тармақ арқалы университетте жаратылған элек-
трон сабақлықлардан www.karsu.uz сайтынан алып пайдаланыў имканияты жолға қойылған. 
Ал elibrary.karsu.uz. веб бети базасында шет ел китапханаларынан пайдаланыў имканиятлары 
бар болып, бул бетте мәлимлеме ресурс орайымыздағы 8 000 нан артық әдебиятлар ҳаққында 
мағлыўмат берилген. 

Сондай-ақ, оқыў орнының www.karsu.uz рәсмий веб-сайты республикадағы жоқары оқыў 
орынларының веб-сайтлары рейтингинде жоқары орынларды ийелеп келмекте. Заманагөй 
мәлимлеме технологияларын  кеңнен пайдаланыўды жолға қойыў ҳәм оны оқыў процеси-
не енгизиў бойынша көплеген жумыслар алып барылмақта. Атап айтқанда, оқыў процесин 
автоматластырыўға қаратылған «Электрон тәлим системасы» студентлердиң пәнлерге қатнасы 
ҳәм олардың пәнлер бойынша алған баҳаларын қадағалаў электрон тәризде әмелге асырылмақта. 
Сондай-ақ, профессор-оқытыўшылардың студентлер менен үзликсиз шуғылланып барыўын 
тәмийинлеў мақсетинде халық аралық әҳмийетке ийе Moodle системасында оқытыў жолға 

Мәлимлеме технологиялық орайының мәжилиси

Өткир ақыл, терең ҳәм ҳадал пикирлер ийеси бахытлы.
Сократ
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қойылды.  Усы жумысларды әмелге асырыўда оқыў процесине тәлим ресурсларын енгизиў 
бөлиминиң баслығы Баҳадыр Үсенов үлкен үлес қосты. Соның менен бирге, инженер-
бағдарламашылар: Айтолған Қалилаева, Расберген Калеков, Салтанат Джугинисова, инженер 
электроншы Райса Туржанова, системалы бағдарламашылар - Гулжахан Сержанова, Шарап 
Шерниязов, тармақ администраторы Азамат Алламбергенов, техниклер: Таңатар Назарха-
нов, Бахтияр Тажетдинов хызмет етпекте.

Илимлердиң ең зәрүри – керек емес 
нәрселерди умытыў илимидур.

Антисфен.
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МӘНАЎИЯТ ҲӘМ МӘРИПАТ 
ЖУМЫСЛАРЫ

«… мәнаўият – инсанды руўхый пәклениўге, жетилисиўге шақыратуғын, 
адамның ишки дүньясы, ерк-ықрарын беккемлейтуғын, ийман-исенимин 
пүтинлейтуғын, ҳүжданын оятатуғын теңсиз күш, оның бәрше көз-
қарасларының өлшеми». 

Иcлам Каримов
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Ғәрезсизлик жылларында мәмлекетимизде руўхыйлық тараўына мәмлекетлик сиясат 
дәрежесинде итибар қаратылып, жас әўладты ҳәр тәреплеме жетик кәмил инсан етип тәрбиялаўда 
руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық жумысларының әҳмийети күшейтилди. Жәмийетлик 
раўажланыўдың барлық тараўларында алып барылып атырған реформалардың бир көриниси 
сыпатында руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық тараўында да түпкиликли өзгерислер, бурылыслар 
жүзеге келди. Бул жаңаланыўлар, өзгерислер Өзбекистан Республикасының биринши Прези-
денти Ислам Абдуғаниевич Каримовтың тиккелей басламасы ҳәм қоллап-қуўатлаўы астында 
әмелге асырылды. 

Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық тараўында айрықша әҳмийетке ийе болған «Билимлендириў 
ҳаққында»ғы нызам, «Кадрларды таярлаў миллий бағдарламасы» сыяқлы әҳмийетли 
мәмлекетлик ҳүжжетлер бир-биринен ажыратып болмайтуғын тәлим ҳәм тәрбия процесин 
раўажландырыўға бағдарланған. Руўхыйлық тараўындағы мәмлекетлик реформалардың избе-
из әмелге асырылыўының нәтийжесинде бүгинги күни бул тараўда бир қанша жетискенликлер, 
табыслар қолға киргизилди. 

Мәмлекетимиздиң барлық оқыў орынларында, аймақларда руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық 
орайлары дүзилип, күнделикли турмыс ҳәм оқыў процесинде жас әўлад тәрбиясына қаратылған 
нәтийжели жумыслар жолға қойылған. Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университе-
тинде жасларды миллий ғәрезсизлик идеологиясы тийкарында жоқары интеллектуаль қәбилетли, 
Ўатанымызға ҳәм миллий қәдириятларымызға садық, бүгинги глобалласыў дәўиринде ҳәр қыйлы 
зыянлы иллетлерге, ағымларға қарсы идеологиялық иммунитетке ийе жоқары мәнаўиятлы шахс 
етип тәрбиялаўда руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими жуўапкерли ўазыйпаларды атқарып 
келмекте.

Университеттиң руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими Өзбекистан Республикасы 
Президентиниң 2006-жыл 25-августтағы «Миллий идеяны үгит-нәсиятлаў ҳәм руўхый-
ағартыўшылық жумысларының нәтийжелилигин асырыў ҳаққында»ғы ПҚ-451-санлы қарарына 
тийкарланып, 1996-жылы «Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайы» сыпатында дүзилип, 
1997-жылдан «Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими» деп қайта шөлкемлестирилди.

Бөлимниң тийкарғы ўазыйпасы – университетте тәлим атып атырған жасларды мил-
лий ғәрезсизлик руўхында тәрбиялаўға қаратылған руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық илаж-
ларын шөлкемлестириў, факультет ҳәм кафедраларда алып барылатуғын руўхыйлық ҳәм 
ағартыўшылық жумысларын муўапықластырыў, олардың искерлигин турақлы қадағалап барыў, 
жаслардың жеке қызығыўшылығын есапқа алып, олардың оқыўдан тыс ўақытларын мазмунлы 
өткериў, жаслардың сиясий-жәмийетлик белсендилигин арттырыў, оларды Шығыс халықлары 
қәдириятларын ҳәм дүнья цивилизациясы жетискенликлерин өзинде жәмлеген кәмил инсанлар 
етип тәрбиялаўдай әҳмийетли ўазыйпаларды әмелге асырыўда жетекшилик етиў болып табылады. 

Бул ўазыйпаларды орынлаўда университет руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими 
хызметкерлери инабатлы хызмет атқарып келмекте. Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық исле-
ри бойынша университет проректорлары философия илимлериниң кандидаты, доцент, 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген халық билимлендириў хызметкери Жубатқан 
Сағындықов (1992–1996), физика-математика илимлериниң докторы, профессор Қанатбай 
Исмайлов (1997–1998), биология илимлериниң докторы, профессор, «Дослық» ордени ийе-
си Азат Матчанов (1999–2001), юридика илимлериниң кандидаты, доцент, Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген жаслар устазы Батыр Матмуратов (2001–2015), руўхыйлық 
ҳәм ағартыўшылық бөлими баслықлары доцент Дәўлетбай Бекбаўлиев (1997–1999), доцент 
Қонақбай Турдыбаев (1999–2008), филология илимлериниң кандидаты Аманжол Аяповлардың 
(2008–2010) басшылығында бул бөлим жумыслары жақсы жолға қойылып, университеттиң 
Өзбекистан жоқары оқыў орынлары арасында өз орнын ийелеўинде салмақлы үлес қосты.

Бүгинги күнде университет руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша проректо-
ры ўазыйпасын доцент Ҳамдам Турсынбаев, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими баслығы 

РУЎХЫЙЛЫҚ ҲӘМ АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ 
БӨЛИМИ 
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ўазыйпасын Икрамбек Джуманиязов атқарып келмекте. Бөлимниң ўазыйпаларын әмелге 
асырыўда қәнигелер Расул Утениязов, Саламат Мираметов, Элмира Ахметова ҳәм Нурабулла 
Ибрагимовлар жумыс алып бармақта.

Университетте руўхый-ағартыўшылық жумысларын жетилистириў бойынша бағдарлама 
исленип шығылып, ол белгиленген режелер тийкарында әмелге асырылып келмекте. 

Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими тийкарында университет руўхыйлық ҳәм ағар-
тыўшылық Кеңеси шөлкемлестирилген. Кеңес факультетлерде алып барылып атырған руўхый-
лық-ағартыўшылық жумысларын қадағалаўға арналған болып, бул бағдардағы жумысларды 
турақлы талқылап барады. 

Университет руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими университеттеги басқа да жәмийетлик 
шөлкемлер – Ҳаял-қызлар кеңеси басланғыш шөлкеми, «Камолот» ЖЖҲ басланғыш шөлкеми, 
Кураторлар кеңеси, Кәсиплик аўқамы ҳәм «Нураныйлер» кеңеси менен биргеликте нәтийжели 
жумысларды әмелге асырып киятыр.

 Университетте ҳәр айдың соңғы ҳәптеси «Мәнаўият ҳәптелиги» деп белгиленип, бун-
да руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық илажлары тиккелей әмелге асырылады. Атап айтқанда, 
Республикамыздың тарийхый орынлары, мәденият орайлары, музейлер, көргизбелер, театрларға 
барыў, түрли кешелер, таңлаў ҳәм спорт жарыслары шөлкемлестириледи. Сондай-ақ, ҳәптелик 
шеңберинде «Китапты үгит-нәсиятлаў күнлери» өткерилип, бунда университет МРО менен бир-

Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислерин алып барыў бойынша мәжилисти проректор Ҳ.Турсунбоев басқарып атыр.

Илим, билим, мәденият ҳәм спорт тараўлары бойынша бир қанша жетискенликлерге ерискен студент жаслар.

Әдеп-икрамлылық ҳәр бир адам ушын өзин-өзи басқарыў илимидур.
Абу Али Ибн Сино
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геликте шайыр ҳәм жазыўшылар менен ушырасыў, бир шығарманы үйрениўге қаратылған илаж-
лар орынланады. Бул илажларды әмелге асырыўда кураторлар кеңеси белсендилик көрсетип, ҳәр 
ҳәптеде тәрбия саатлары  кураторлар тәрепинен сапалы алып барылады. Илажлар даўамында 
студентлер турар жайында кафедралар күнлери шөлкемлестирилип, кесте тийкарында бир 
ҳәпте даўамында руўхый-ағартыўшылық илажлары алып барылады. 

Педагог оқытыўшылардың студентлер менен жеке тәрбия жумысларын алып барыўына 
айрықша итибар бериледи. Университет кураторлар кеңеси, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими 
менен биргеликте топар басшылары жумысларын методикалық тәмийинлеў, олардың жумысла-
рын жетилистириў мақсетинде семинар-тренинглер шөлкемлестириледи. 

Студентлер арасында ҳуқықбузарлық ҳәм жынаятшылықтың алдын алыў мақсетинде орын-
ларда турақлы түрде үгит-нәсият жумыслары алып барылып, қәнигелер менен ушырасыўлар, 
сәўбетлер өткериледи.

Студентлердиң кийиниў мәдениятына ҳәм сөйлеў мәдениятына, интернет глобал тармағынан 
нәтийжели пайдаланыўына, бос ўақытларын мазмунлы өткериўине кураторлар тиккелей 
жуўапкер болып, бул бағдарда үгит-нәсиятлаў, түсиндириў жумыслары жолға қойылған. 

Студентлер турар жайында студентлерге барлық жасаў шараятларын жаратылған. Уни-
верситет студентлер турар жайлары Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2011-жыл 
20-майдағы ПҚ-1533-санлы қарары тийкарында режеге киритилип, ири оңлаўдан шығарылды 
ҳәм 2016-жылдың февраль айынан пайдаланыўға тапсырылды. Бүгинги күни студентлер турар 
жайында турыўшы жаслар кең ҳәм азада, барлық қолайлықларға ийе ханаларда жасап атыр. 
Студентлер турар жайында 500 ден аслам студент жасамақта. Олардың бос ўақытларын маз-
мунлы өткериў мақсетинде 14 руўхыйлық ҳәм дем алыў ханалары, 11 оқыў ханалары, компью-
терханасы, мәлимлеме ресурс орайы бөлими, 1 шаштәрезхана, 1 аяқ кийим оңлаў устаханасы 
хызмет  көрсетпекте. 

Студентлер турар жайында студентлер тәрепинен өз-өзин басқарыў ислери жолға қойылған 
болып, бүгинги күнде бул студентлер кеңеси өзиниң унамлы нәтийжесин көрсетпекте.

2014-жылы Қарақалпақстан Республикасы Ҳаял-қызлар комитетиниң «Ең үлгили студентлер ту-
рар жайы» таңлаўында университет студентлер турар жайы Қарақалпақстан Республикасы жоқары 
оқыў орынлары арасында ең үлгили студентлер турар жайы деп табылды.

Бүгинги күнде университетте улыўма 
59 ҳәр түрли бағдардағы дөгерек, клуб 
ҳәм спорт секциялары нәтийжели жумыс 
алып бармақта. Солардан 31 пән дөгереги, 
12 спорт секциясы ҳәм 16 руўхый-
ағартыўшылық дөгереги ислеп тур. Бул 
дөгереклер ҳәм клублар студентлердиң бос 
ўақтын мазмунлы өткериўге қаратылған 
болып, оларға университет студентлериниң 
дерлик көпшилиги қамтып алынған. 

Университеттиң руўхыйлық ҳәм 
ағартыўшылық бағдарындағы жумыс-
лары «Ҳүрлиман» халық ансамбли ҳәм 
«Студентлер театр студиясы» жумыслары 
менен тығыз байланыслы. Университет 

талантлы жасларынан қуралған бул еки көркем өнер ошағы тек ғана университетте емес, ал 
Қарақалпақстан ҳәм Өзбекистан көлеминдеги байрам илажларына, көрик таңлаўларға белсене 
қатнасып келмекте. Ҳәр жылы мәмлекетимизде, соның ишинде университетте көтериңки 
руўхта белгиленетуғын Өзбекистан Республикасының ғәрезсизлик күни, Наўрыз улыўма 

«Жалғызсаң, сен, муқаддес Ўатан!» республикалық 
таңлаўында жеңимпазлары.

Алғыл меннен нәсият, перзентим, илим-әдеп үйрен,
Болып билимли уллы, басқаға илим-әдеп үйрет.

Маҳмуд Қашқарий
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халықлық байрамы, Өзбекистан Республикасы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы консти-
туциясы күни байрамларында «Ҳүрлиман» ансамбли өзиниң талантлы жаслары менен көзге 
түсип келмекте. 

Университетте «1-октябрь – Муғаллимлер ҳәм устазлар күни», «21-октябрь – Өзбек тили-
не Мәмлекетлик тил бийлиги берилген күни», «1-декабрь – Қарақалпақ тилине Мәмлекетлик 
тил бийлиги берилген күни», «14-январь – Ўатан қорғаўшылары күни»  ҳәр жылы  айрықша 
көтериңки руўхта белгиленеди. 2015-жылда Ўатан қорғаўшылары күнин жоқары дәрежеде 
өткергенлиги ушын Қарақалпақ мәмлекетлик университети Өзбекистан Республикасы Жоқары 
ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң «Ҳүрмет жарлығы» пенен сыйлықланды.

Өзбекистан Республикасы жоқары оқыў орынлары арасында дәстүрий өткерилетуғын 
«Жалғызсаң, сен, муқаддес Ўатан!» республикалық таңлаўында университетимиздиң 
«Ҳүрлиман» ансамбли ҳәр жылы сыйлы орынларды ийелеп келмекте. Республикамызда 
көркем өнерди раўажландырыўға қосқан үлеси ылайықлы баҳаланып, 2012-жылы «Ҳүрлиман» 
ансамблине «Халық ансамбли» атағы берилди ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы 
Кеңесиниң «Ҳүрмет жарлығы» менен сыйлықланды.

2015-жылы ноябрь айында Ташкент қаласында болып өткен жаслар ҳәптелигиниң «Студентлер 
театр студиясы» фестивалында университеттиң «Жайҳун» театр студиясы «Тербенбес жүреклер» 
атамасындағы спектакли менен қатнасып, «Ең жақсы спектакль» деп табылды ҳәм Өзбекистан 
көркем өнер ғайраткерлери тәрепинен унамлы баҳалаўға еристи.  Усы спектакли менен университет 
театр студиясы 2016-жылы Өзбекистан «Камолот» ЖЖҲ Орайлық Кеңеси тәрепинен «Биз – уллы 
журт перзентлеримиз!» ураны астында өткерилген жаслар фестивалында Қарақалпақстан Республи-
касы ҳәм барлық ўәлаятларда белсене қатнасты. Ғәрезсизликтиң 25 жыллық байрамы қарсаңында 
усы театр студияның режиссёры, университет мәденият сарайы директоры Әжинияз Исмайловтың 
«Шуҳрат» медалы менен сыйлықланыўы университетимиз жәмәәти ушын айрықша қуўаныш болды.  

Өзбекистан Республикасының жаслар сиясатын әмелге асырыў бағдарында 2012-жылы 
Ташкент қаласында жоқары оқыў орынларының студентлери арасында өткерилген «Тафаккур 
сынақлары» таңлаўының жуўмақлаўшы басқышында университеттиң «Ғәрезсизлик қанатлары» 
командасы 2-орынды ийеледи. Бул команда соңғы үш жыл даўамында Қарақалпақстан 
Республикасы жоқары оқыў орынлары арасында өткерилген таңлаўдың аймақлық басқышында 
жеңимпаз болды. Сондай-ақ, студент жаслардың бос ўақтын мазмунлы өткериў ҳәм талантлы 

«Наўрыз» байрамы көринислеринен.

Муғаллим – бул жақсылық ҳәм билимлендириў 
жолының бийминнет шырақшысы.

Алишер Наўайы.



46

жасларды қоллап-қуўатлаў мақсетинде шөлкемлестирилген «Жайҳун» қуўнақлар ҳәм зий-
реклер командасы 2005-жылы Өзбекистан жоқары оқыў орынлары арасында жеңимпаз болды 
ҳәм кейинги жыллары да бул команда жоқары көрсеткишлерди ийелеп келмекте.

Университте руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық жумысларына қаратылған дыққат-итибар, 
тәлим-тәрбия процесин бирликте алып барыўға қаратылған илажлар, талантлы жасларды 
қоллап-қуўатлаў бағдарындағы әмелге асырылып атырған жумыслар өз нәтийжесин бермекте. 
Университет жаслары арасынан «Ниҳол» сыйлығы ҳәм Зульфия атындағы мәмлекетлик 

сыйлығы лауреатларының жетилисип шығыўы 
буның айқын дәлили болып табылады. 2010-
жылы Лола Махаматдинова ҳәм Жәнибек Пи-
язовлар «Ниҳол» сыйлығын, 2012-жылы педа-
гогика факультети студенти Замира Алиева ҳәм 
2013-жылы қарақалпақ филологиясы факуль-
тети студенти Айшолпан Оразымбетова Зульфия 
сыйлығын алыўға еристи. 2012-жылы Ж.Пиязов 
Түркменстанда өткерилген халық аралық фе-
стивальда 1 орынды ийеледи ҳәм усы жылы 
Түркияның Анкара қаласында болып өткен «Түрк 
тиллес халықларының 100 жыллық» фестивалының 

лауреаты болды.
2014-жылы Республикалық Руўхыйлық үгит-нәсиятлаў орайы тәрепинен Ташкент қаласында 

өткерилген «Жоқары мәнаўиятлы әўлад» республикалық таңлаўында «Ең жаңа тарийх 
билимданы» номинациясы бойынша тарийх ҳәм ҳуқық факультети студенти Жаңабаев Жума-
бек 1-орынды ҳәм «Президент шығармалары билимданы» номинациясы бойынша усы факуль-
тет студенти Насиба Қутлымуратова 2-орынды ийеледи.

2015-жылы Өзбекистан Республикасы жоқары оқыў орынлары арасында өткерилген 
«Китапқумарлар байрамы» мәдений-ағартыўшылық таңлаўында қарақалпақ филологиясы факуль-
тети студенти Гулзада Өтениязова 2-орынды, педагогика факультети студентлери Саламат Аяпов 
ҳәм Ерисбай Асқаровлар «Шығармалардан жаралған намалар» номинациясын жеңип алды.

Мәмлекетимизде ел мәпи, халық пәраўанлығы ушын хызмет етиў руўхыйлық ҳәм 
ағартыўшылық тараўындағы тийкарғы ўазыйпалардың бири болып, өткерилип атырған барлық 
илажлар ҳаял-қызларымыздың қатнасысыз әмелге асырылмайды. Сол сыяқлы университет 
руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими тәрепинен алып барылып атырған жумыслар, әсиресе, 

«Китапқумарлар байрамы» мәдений-ағартыўшылық 
таңлаўы жеңимпазлары. 

ыааф афафа

Мийнетсиз уллылық жок.
Гёте
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студент қызлар тәрбиясы университет Ҳаял-қызлар комитети басланғыш шөлкеминиң белсен-
дилиги менен әмелге асырылмақта. 

Студентлерди руўхый кәмилликке тәрбиялаўда, жаслардың жәмийетлик белсендили-
гин арттырыўда, сиясий көзқарасларын байытыўда «Камолот» жаслар жәмийетлик ҳәрекети 
айрықша әҳмийетке ийе сиясий күш болып есапланады. «Камолот» ЖЖҲ университет басланғыш 
шөлкеми усы бағдардағы алдынғы идеяларды жаслардың санасына толық сиңдириўде уни-
верситет руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими менен биргеликте жумыс алып бармақта. 
2013-жылы Хорезм ўәлаятында болып өткен «Талабалар баҳори» жаслар фестивалында уни-
верситет «Камолот» ЖЖҲ басланғыш шөлкеминиң «Ең үлгили басланғыш шөлкем» номина-
циясын жеңип алыўы ҳәм Өзбекистан «Камолот» ЖЖҲ Орайлық Кеңесиниң Ҳүрмет жарлығы 
менен сыйлықланыўы усы шөлкемниң алып барып атырған нәтийжели жумысларына берилген 
унамлы баҳа болды.

Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық жумысларын еле де жетилистириў, оқыў орынлары, 
аймақларда, кең жәмийетшилик арасында үгит-
нәсиятлаў ўазыйпасын атқарыўда университет 
профессор-оқытыўшылары мәкан пуқаралар 
жыйынлары менен тығыз байланыста жумыс 
алып барады. Усы бағдардағы жумыслардың 
нәтийжелилигин арттырыў мақсетинде 
Өзбекистан Республикасының жоқары оқыў 
орынлары профессор-оқытыўшылары арасын-
да шөлкемлестирилген «Ең белсенди мәнаўият 
үгит-нәсиятлаўшысы» таңлаўының  2011-жылғы 
республикалық басқышында университет до-
центи Алмагүл Байрыева, 2013-жылы доцент Умида Худайбергенова сыйлы орынды ийеледи.

Өзбекистан Республикасы биринши Президенти И.А.Каримовтың «Ҳеш бир нәрсе 
мәмлекетти спорт киби тез дүньяға таныта алмайды» деп тастыйықлағанындай, елимизде спорт 
тараўына айрықша мәмлекетлик итибар қаратылған. Буның айқын көриниси сыпатында уни-
верситет студентлериниң спорт бойынша ерисип атырған жетискенликлерин мақтаныш пенен 
тилге алса арзыйды. 

Университетте заманагөй түрде бой көтерген спорт залы ҳәм спорт майданшаларында сту-
дент жасларымыз спорттың 13 түри бойынша шуғылланыў мүмкиншилигине ийе. «Өзбекистан 
Республикасында 2014-жылда жасларға тийисли мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыўға 

ыааф афафа

ыааф афафа

Ҳасыл тастан, ақыл бастан шығады.
Халық нақылы
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қаратылған қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы ПҚ-2124-санлы Қарарында белгиленген 
ўазыйпаларды орынлаў мақсетинде университетте спорттың жаңа түрлери «Бадминтон»ҳәм 
«Регби» бойынша секциялар ашылып, бүгинги күнде  жумыс алып бармақта. Жаңадан бой 
көтерген 24х48 өлшемдеги Өзбекистан Республикасы жоқары оқыў орынлары арасында бирден-
бир спорт комплекси ҳүкиметимиз тәрепинен бизиң университетимизге, әсиресе, жасларға 
жаратылған шексиз имканиятлардың, айрықша ғамхорлықтың бир көриниси болып табылады.   

Усындай жаратылған кең имканиятлардан утымлы пайдаланған университет студентлери 
арасынан Өзбекистан, Азия ҳәм жәҳән чемпионлары жетилисип шықпақта. Еки мәртебе жәҳән 
чемпионы Жәҳәнгир Юлдашев, Азия чемпионлары Сәнеайым Еркинбаева, Нилуфар Гадаева, 
Ерназар Ҳамидуллаев, Абубакир Узақбаев ҳәм басқалар университетимиз мақтанышы есапланады.

Ферғана қаласында болып өткен «Универсиада - 2016» республикалық спорт ойынларынан 
университет спортшылары үлкен жетискенликлерге еристи.

Қарақалпақ мәмлкетлик университетинде тәлим алып атырған жасларға илим, билимлен-
дириў, руўхыйлық, мәденият ҳәм спорт тараўларында кең имканият ҳәм мүмкиншиликлер 
жаратылған. Университет руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими тәрбия жумысларын оқыў 
процеси менен теңдей алып барыўда аянбай хызмет ислеп, Өзбекистанның жарқын келешегин 
жаратыўға өз үлесин қосып барады. 

УНИВЕРСИТЕТ ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР КОМИТЕТИ БАСЛАНҒЫШ ШӨЛКЕМИ

Ғәрезсизликке ерискеннен кейин мәмлекетимизде ҳаял-қызларға болған ғамхорлық ҳәм 
итибар жоқары басқышқа көтерилди. Өткен 25 жыл ишинде ҳаял-қызлардың жәмийеттеги абы-
райын асырыўға, мәмлекет қурылысындағы қатнасын тәмийинлеўге, оларды ҳуқықый, сия-
сий ҳәм мәнаўий жақтан қоллап-қуўатлаўға қаратылған оғада үлкен әҳмийетке ийе 80 нен ас-
лам ҳүжжетлер қабыл етилди. Өзбекистан Республикасы биринши Президентиниң 1995-жыл 

2-марттағы «Өзбекистан Республикасы мәмлекет 
ҳәм жәмийет қурылысында ҳаял-қызлардың ро-
лин асырыў ис-илажлары ҳаққында»ғы, 2004-
жыл 25-майдағы «Өзбекистан Республикасы 
ҳаял-қызлар Комитети жумысларын қоллап-
қуўатлаў бойынша қосымша ис-илажлары 
ҳаққында»ғы ПФ3434-санлы Пәрманлары ҳаял-
қызлардың жәмийеттеги ролин асырыўға, ҳуқық 
ҳәм мәплерин қорғаўға, оларды ҳәр тәреплеме 
қоллап-қуўатлаўға хызмет етип келмекте. 

Ҳаял-қызлар комитетиниң орынлардағы бас-
ланғыш шөлкемлериниң тийкарғы ўазыйпасы‒ 
ҳаял-қызлардың жәмийетте сиясий, экономикалық, 
социаллық тараўлардағы  белсендилигин күшейтиў, 
ҳаял-қызларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, 
олардың социаллық-экономикалық жағдайын 

жақсылаў, ҳуқық ҳәм мәплерин қорғаў, миллий ҳәм руўхый қәдириятларымызға тийкарланған 
ҳалда шаңарақ мүнәсибетлерин беккемлеў, жасларды руўхый бәркамал, идеялық гүресшең, 
миллет ҳәм мәмлекеттиң раўажланыўы жолында өз күшин аямайтуғын бәркамал инсанлар 
етип тәрбиялаў, саламат турмыс қалпин қәлиплестириўден ибарат.

Бул ўазыйпаларды әмелге асырыўда Қарақалпақ мәмлекетлик университет ҳаял-қызлар 
комитети басланғыш шөлкеми тәрепинен профессор-оқытыўшы ҳаял-қызлар, айрықша сту-

Өзбекистан Республикасы Бас Министриниң
орынбасары, Өзбекистан Ҳаял-қызлары 

Комитетиниң Баслығы Э.Васитханова «Ең үлгили 
ҳаял-қызлар шөлкеми» таңлаўының жеңимпазы 

И.Сейтназарованы сыйлықламақта.

Жер жүзиндеги ҳәр қайсы жәмийеттиң мәдений дәрежеси 
оның ҳаялларға болған мүнәсибети менен белгиленеди.

Шавкат Мирзиёев
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дент қызлар арасында тәлим-тәрбия жумысларын жетилистириўге қаратылған руўхый-
ағартыўшылық ҳәм шөлкемлестириў жумыслары изшиллик пенен әмелге асырылмақта. 

Қарақалпақ мәмлекетлик университети Ҳаял-қызлар Кеңеси 1976-жылы университет 
ашылғаннан баслап шөлкемлестирилип өз жумысын баслады. 

Университет ҳаял-қызлар шөлкемин 1976-жылдан 1990-жылға шекем Зернегүл Султано-
ва басқарды. Буннан соң 1991-жылдан 2007-жылға бул шөлкемге Мариям Якупова, Гулистан 
Дәўлетова, Тамара Өсербаева, Патима Алламбергенова ҳәм Гулнара Өтемуратовалар басшылық 
етти.

2008- жылдан баслап университет Ҳаял-қызлар шөлкемин филология илимлери кандидаты, 
доцент Инжайым Сейтназарова басқарып келмекте. 

2011-жылы 16-июль күнги Өзбекистан Ҳаял-қызлар комитетиниң Президум Қарары ме-
нен тастыйықланған «Өзбекистан Ҳаял-қызлар комитети басланғыш шөлкеми искерлиги 
ҳаққында»ғы Нызамға муўапық, 2011-жылдың август айынан баслап, универ-ситет Ҳаял-қызлар 
шөлкеми «Ҳаял-қызлар комитети басланғыш шөлкеми» сыпатында қайта дүзилип, өз жумысын 
табыслы даўам етип киятыр.

Университетимиздиң профессор-оқытыўшы 
ҳаял-қызлары жасларға ҳәр тәреплеме илим-би-
лим, тәлим-тәрбия бериўде, республикамызда 
илимди раўажландырыўда, спорт, мәденият са-
ласында сондай-ақ, республикамыздың сиясий 
турмысында үлкен нәтийжелерге ҳәм абырайға 
ерисип келмекте. Университетте 700 ге жақын 
профессор-оқытыўшының 250 ге шамаласы 
ҳаял-қызларды қурайды. Солардан 8 илим док-
торлары ҳәм профессорлар,70 ке шамаласы илим 
кандидаты ҳәм доцентлер.

Университетте тәлим алып атырған 8 
мыңға жақын студент жасларымыздың 4 
мыңға шамаласын қызлар қурайды. 

Студент-қызлар арасында тәлим-тәрбия жумысларының нәтийжели әмелге асырылыўы 
ушын басланғыш шөлкем жанында «Зулфия қызлары», «Қәбилетли қызлар» клублары, «Азада 
қызлар», «Шебер қоллар» дөгереклери, «Ибн Сино» саламатлық орайы, «Шаңарақта миллий 
қәдириятларды үгит-нәсиятлаў», «Психология» орайлары ҳәм «Саламатлық» спорт клублары 
шөлкемлестирилген.

Басланғыш ҳаял-қызлар шөлкеми жанындағы клублар ҳәм дөгереклерге ағза болған 
қызларымыз арасында Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың жеңимпазлары, «Ниҳол» 
сыйлығының ийелери, Президент, Наўайы, Улығбек, Беруний ҳәм Бердақ атындағы мәмлекетлик сти-
пендия ийелери, «Журт келешеги» таңлаўының жеңимпазлары, Өзбекистан, Азия ҳәм Жәҳән чем-
пионлары бар. 

Соңғы бес жылдың өзинде университет студент-қызлары арасынан 2 Зулфия атындағы 
мәмлекетлик сыйлық жеңимпазы, 3 Президент стипендианты, 6 Наўайы, 3 Улығбек ҳәм 1 Беруний 
атындағы ҳәм көплеген Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендия ийелери жетилисип шықты.

2012-жылы ҳаял-қызлар шөлкеми жанындағы «Зулфия қызлары» клубы ағзасы Замира Алиева 
Зулфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың ийеси болған болса, 2013-жылы Айшолпан Ора-
зымбетова билимлендириў бағдары бойынша Зулфия атындағы мәмлекетлик сыйлықты алды. 

Быйылғы 2016-оқыў жылында университетимиздиң магистратура бөлиминде тәлим алып 
атырған 2 магистрант қызымыз Гүлжаҳан Сейтназарова ҳәм Малика Палымбетова Президенттиң 

Студент қызлардың көргизбеси.

Бир саатлық илим үйрениў бир 
күнлик ибадаттан жақсы.

Ҳәдистен
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мәмлекетлик стипендия ийеси болды. 
Университетте ҳаял-қызлар шөлкеми тәрепинен «Жәмийеттиң раўажланыўында ҳаял-қызлардың 

орны» атамасында республикалық конференциясын өткериў дәстүрге айланған. 2015-жыл ноябрь 
айында бул конференция Өзбекистан 
Республикасы көлеминде үлкен 
көтериңкилик пенен өткерилди.

Өзбекистан Ҳаял-қызлар комитети 
«Олима» шөлкеми тәрепинен 2013-жыл-
дан баслап ҳәр еки жылдан шөлкем-
лестирилетуғын «Илим жулдызлары» 
жас илимпаз ҳаял-қызлар таңлаўында 
2013-жылы университеттиң геогра-
фия кафедрасы доценти О.Султашова 
жеңим-паз болған болса, усы 
таңлаўдың 2015-жылғы өткерилген 
басқышында биология кафедрасы до-
центи Г.Бегдуллаева «Ең жақсы мил-
лий қәдириятлар үгит-нәсиятлаўшы-
сы» номинациясы жеңимпазы болды. 
Сондай-ақ, ҳәр жылы дәстүрий түрде 
республикалық илимий-әмелий кон-
ференциясы шөлкемлестириледи. 
Мине, усы конференцияға универ-
ситет ҳаял-қызлар шөлкеми зийрек 
студент-қызларды белсендилик пе-
нен қатнастырып келмекте. Ҳәр 
жылы студент-қызларымыз бул 
конференцияға өзлериниң баянат-
лары менен қатнасып I, II дәрежели 
дипломлар менен сыйлықланып кел-
мекте. Бул конференцияның 2015-
жылы өткерилген басқышында 2 сту-
дент қызымыз Айымбетова Замира 

I дәрежели, Сейтмуратова Арыўхан II дәрежели дипломлар менен сыйлықланды. Тек ғана 
өзимиздиң Қарақалпақстан республикасында емес, қоңсылас ўәлиятларда өткерилип атырған (Таш-
кент, Жиззақ, Андижан) илимий конференцияларға бизиң студент қызларымыз ҳәм профессор-
оқытыўшы ҳаял-қызларымыз өз илимий мақалалары менен қатнасып I дәрежели диплом менен 
ҳәм «Ең жақсы мақала авторы» номинациялары менен сыйлықланып келмекте. 

2011-жыл 13-октябрде Өзбекистан Республикасы ҳаял-қызлар Комитетиниң басламасы, 
Республикадағы барлық оқыў орынларында «Азада қызлар» дөгерегин дүзиў бойынша Қарар қабыл 
етилгенин айрықша атап өтиўимиз тийис. Университетимизде бул дөгеректиң жумыслары да жүдә 
жақсы жолға қойылған. Басланғыш шөлкем тәрепинен усы дөгерек ағзаларының қатнасында 
«Қарым-қатнас, сөйлесиў әдеби, кийим ҳәм биз», «Саламатлық сырлары», «Ўатан – шаңарақтан 
басланады» атамаларында таңлаўлар, семинар ҳәм ҳәптелик шынығыўлар ҳәр бир факультетте 
өткерилип барылады. 

Сондай-ақ, университетте студент-қызларымыз арасында «Президент шығармалары билим-
данлары» беллесиўи, «Дәўир қызлары», «Зийрек қызлар», «Балалар қуўанышы-дүнья қуўанышы», 

Зулфия Исраилованың 100 жыллығы мүнәсебети менен өткерилген 
ушырасыў. Сүўретте Зулфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың 
жеңимпазлары Н.Мамбетризаева, З.Алиева, А.Оразымбетова ҳәм 

университет «Зулфия қызлары» клубы ағзалары

Зулфия Исраилованың 100 жыллығы мүнәсебети менен 
өткерилген ушырасыў. Сүўретте университет ректоры 
М.Жуманов, Өзбекистан Республикасы Олий мажилиси 

депутаты Г.Аннақылышова, Қарақалпақстан Республикасы 
Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары, Хаял-қызлар 

Кеңесиниң Баслығы З.Ибрагимова ҳәм елимизге белгили инсанлар.

Ақыл-ойды байытыўға ҳәрекет ет. Ол мал-дүньядан абзалырақ. 
Ақылды жетилдириў ушын ядлап алыў емес, көбирек пикирлеў лазым.

Р.Декарт
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«Студентлер үйи - өз үйим», «Үлги алың ҳәм үлги болың», «Мәдениятлы кийиниў-әдеплилик белги-
си», «Өнерлиниң колы алтын» «Гүлзарға айлансын бул гөззал дияр» ҳәм т.б. атамаларда таңлаўлар 
өткериледи.

Университет басланғыш ҳаял-қызлар шөл-кеми жанындағы «Ибн-Сино» орайы жаслардың 
медициналық мәдениятын көтериў бойынша ең жақсы мәсләҳәт орайы есапланады. Бул орай-
да аналық ҳәм балалықты қорғаў, репродуктив 
саламатлық, яғный туўыў жасындағы аналардың 
денсаўлығын беккемлеў, иод жетиспеўшилиги 
синдромы, нәшебентликке, жуқпалы кеселликлер 
есапланған туберкулез, СПИД кеселликлериниң 
тарқалыўына қарсы гүресиў бойынша тийисли 
қәнигелердиң қатнасыўында ушырасыўлар, сораў-
жуўап кешелери өткерилип, лекциялар оқып ба-
рылады. Сондай-ақ, Өзбекистан Республикасы 
«Саламатлық ҳәм медициналық статистика» ин-
ституты Қарақалпақстан Республикасы филиалы 
ҳәм Республикалық «Саламат әўлад ушын» қайыр-
сақаўат фонды менен бирликте университет сту-
дент жаслары арасында саламат турмыс тәризин 
жүргизиўдиң тийкарғы бағдарлары бойынша ҳәр 
қыйлы илажлар өткерилип барылмақта. 

Ҳаял-қызлардың саламат болыўында спорт 
пенен шуғылланыўдың әҳмийети күшли. Ҳаял-
қызлар шөлкеми жанында «Спорт» клубы 
шөлкемлестирилген. Көп ғана студент қызларымыз 
ҳәм профессор-оқытыўшы ҳаял-қызларымыз 
усы клубтың белсенди ағзалары. Клубтың шөлкемлестириўи менен студент қызлар ҳәм профессор-
оқытыўшылар арасында ҳәр түрли спорт жарыслары тез-тезден шөлкемлестирилип келмекте. 

Университетте ҳәр жылы 8-март байрамы алдынан студент-қызларымыз арасында «Дәўир 
қызлары», «Зийрек қызлар», таңлаўлары ҳәм ҳәр жылы «Мәдениятлы кийиниў – әдеплилик белгиси» 
атамасында заманагөй ҳәм миллий кийимлер көрик таңлаўы өткериледи. 

Студент-қызларымыздың 600 ге шамаласы студентлер турар үйинде жасайды. Басланғыш ҳаял-
қызлар комитети ҳәм университет Камолот ЖЖҲ ҳәм басқа да жәмийетлик шөлкемлер тәрепинен 
студентлер турар үйинде «Талабалар турар жайының ең азада қызы» «Билимданлар беллесиўи», 
«Студентлер турар үйи – өз үйим», «Ең азада бөлме», «Ең үлгили студентлер турар үйи» таңлаўлары 
өткерилип барылады. 

Сондай-ақ, ҳаял-қызлар шөлкеми тәрепинен студентлер турар үйинде ҳәптениң ҳәр сәршемби ҳәм 
жума күнлери түрли спорт жарыслары, тигиўшилик ҳәм қол өнерине  қызығатуғын  қызларымыз ара-
сында «Өнерлиниң қолы алтын» көргизбе-таңлаўы, «Аспазлық сырлары», «Кәсибим – мақтанышым» 
ҳәм т.б. атамаларда таңлаўлар өткериў дәстүрге айланған. 

Студент қызларымызға экологиялық тәрбия бериў мақсетинде ҳәр жылы бәҳәр айында «Гүлзарға 
айлансын бул гөззал дияр» атамасында гүллер көргизбе таңлаўы, «Балалар қуўанышы – дүнья 
қуўанышы» атамасында қайыр-сақаўат акциясы өткерилип келмекте. Бул акцияға университетте ҳәр 
бир студент қызымыздың өз қоллары менен тигип таярланған жумсақ ойыншықлары алып келинеди. 
Бундағы тийкарғы мақсет‒студент-қызларымызды билим алыў менен бирге оларды турмысқа таярлаў, 
меҳир-мириўбет сезимлерине тәрбиялаў, саўаплы ислер ислеўге, балаларды, кишкенелерди сүўиўге, 
оларға ғамхорлық көрсетиўге шақырыў. Студент-қызларымыздың таярлаған ойыншықлары қоңсы 

«Жәмийеттиң раўажланыўында ҳаял-қызлардың 
тутқан орны» атамасындағы республика илимий-

әмелий конференциясының көриниси.

Илим ийелеп оған әмел етпеген, дәнин 
шашып, зүрәәт алмағанға мегзейди.

Алишер Наўайы
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мәҳәллелердеги, кем тәмийинленген шаңарақ балаларына, Хожели «Меҳрибанлық үйи», Тақыятас 
«Балалар үйи» тәрбияланыўшыларына, сондай-ақ алыс районлардағы кем тәмийинленген, майып, 
имканияты шекленген балаларға бериледи.

Студент қызлар арасында тәлим-тәрбия 
жумысларының дурыс жолға қойылыўы ҳәм 
ҳаял-қызлар арасында алып барған жумыс-
ларының нәтийжеси бойынша университет 
ҳаял-қызлар комитети басланғыш шөлкеми 
баслығы Инжайым Сейтназарова 2012-жылы 
Өзбекистан Ҳаял-қызлар комитети тәрепинен 
шөлкемлестирилген «Ең үлгили ҳаял-қызлар 
комитети басланғыш шөлкеми» таңлаўының 
Өзбекистан Республикасы басқышында жоқары 
оқыў орынлары арасында I орын жеңимпазы 

болып I дәрежели диплом менен сыйлықланды. Усы таңлаўдың 2015-жылғы өткерилген 
басқышында университет Шет тиллери факультети ҳаял-қызлар шөлкеми баслығы Дилбар 
Ҳаджиева 2-орынды ийелеп келди. Ал 2016-жылы тағы да университетимиз Ҳаял-қызлар коми-

тети басланғыш шөлкеми баслығы Инжайым 
Сейтназарова «Ең үлгили ҳаял-қызлар комите-
ти басланғыш шөлкеми» таңлаўының Өзбекистан 
Республикасы басқышында I орынды ийелеп I 
дәрежели диплом менен сыйлықланды. 

 Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университети ҳаял-қызлар комитети 
басланғыш шөлкеми тәрепинен студент-
қызларды ҳәр тәреплеме билимли, илим-
ли, әдеп-икрамлы, руўхый жақтан жетик, 
кәмил инсанлар етип тәрбиялаўға қаратылған 
руўхый-ағартыўшылық, шөлкемлестириў жу-
мыслары ҳәр оқыў жылында белгиленген ис-

илажлар тийкарында изшиллик пенен әмелге асырылып келинбекте.

 «КАМАЛАТ» ЖАСЛАР ЖӘМИЙЕТЛИК ҲӘРЕКЕТИНИҢ 
УНИВЕРСИТЕТ БАСЛАНҒЫШ ШӨЛКЕМИ

«Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети университет басланғыш шөлкеминиң тийкарғы 
мақсети – қәбилетли, талапшаң жасларды қоллап-қуўатлаў, олардың дөретиўшилигин 
хошаметлеў, студент жаслардың машқалаларын  шешиў, олардың ҳуқықый билимле-
рин арттырыўға   қаратылған  ғалабалық илажлар,  түрли  таңлаўлар  ҳәм  ушырасыўлар   
шөлкемлестириў, студент жаслар арасында үгит нәсиятлаў жумысларын алып барыўдан ибарат. 
Университет басланғыш шөлкеми жетекшилери Орайлық Кеңеси тәрепинен тастыйықланған 
Устав ҳәм дәстүрге муўапық, сегиз бағдар бойынша талабалар турар жайы ҳәм ҳәр бир факуль-
тетте жумыс алып бармақта. Соның менен бирге, ҳәзирги күнде басланғыш шөлкем жанында 
дүзилген клублар ҳәм секциялар жумыс алып бармақта. Олардан «Жайҳун» театр-студиясы, 
«Жайҳун» футбол клубы, «Бунёдкор», «Билим ринг»,  «Стол тенниси», «Мунозара», 
«Шахмат-шашка», «Жас пасбанлар» клублары нәтийжели жумыс алып бармақта. «Билим 
ринг» клубы ағзалары «Заковат» интеллектуал ойынының Қарақалпақстан чемпионатында 
қатнасып, жоқары орынларды ийелеп келмекте. 

«8-Март халық аралық ҳаял-қызлар байрамы» 
мүнәсебети менен өткерилген таңлаў.

Университет ҳаял-қызлар шөлкеминиң мәжилиси.

Ҳаял бахытлы болса, шаңарақ бахытлы, 
шаңарақ бахытлы болса, жәмийет беккем.

Ислам Каримов
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Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2014-жыл 6-февральдағы «Жасларға байланыс-
лы мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыўға қаратылған қосымша ис-илажлар» ҳаққындағы 
2124-санлы қарарына муўапық 2016-жыл Қарақалпақстан Республикасы жоқары оқыў орынла-
ры арасында өткерилген «Тафаккур сынақлары» көрик таңлаўында «Ғәрезсизлик қанатлары» 
командасы 1-орынды ийелеп, Хорезм ўәлаятында өткерилген аймақлық басқышында белсене 
қатнасып, арнаўлы диплом менен сыйлықланды. «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети 
Орайлық Кеңеси тәрепинен өткерилип киятырған «Журт келешеги» республикалық таңлаўына 
университет студентлери ҳәр жылы белсендилик пенен қатнасып келмекте. Усы таңлаўда тех-
ника факультети архитектура тәлим бағдары студентлеринен Махмудов Хусниддин 2014-жылы, 
Абекеев Ниетбай 2015-жылы, Илхамов Жан-
болат 2016-жылы архитектура ҳәм ландшафт 
дизайн жөнелиси бойынша жеңимпаз бол-
ды. Қарақалпақ филологиясы факультетиниң 
журналистика тәлим бағдары студентлери 
Ҳурлиман Нуржанова, Фурхат Юсуповлар 
2014-жылы Өзбекистан көлеминде өткерилген 
«Жылдың ең жас журналисти» номинация-
сы жеңимпазлары, Есемуратова Сахыпжамал 
2015-жыл Өзбекистан көлеминде өткерилген 
«Жылдың ең жас журналисти» номинациясы 
жеңимпазы болды.  «Камолот стипендиясы» 
таңлаўында 2014-жылы А.Садиков, 2015-жылы 
Садиков Аллаяр, Ермакова Индира ҳәм Түрешова 
Сарбиназлар жеңимпаз болды, сондай-ақ, магистрант Жолдасбаев Парахат «Өзбекистан белгиси» 
көкирек нышаны менен сыйлықланды. 

Жасларға қайырқомлық ҳәм сақаўатлық 
ислерин алып барыўда «Камолот» ЖЖҲ 
Орайлық Кеңеси тәрепинен ҳәр жылы жоқары 
оқыў орынларында шәртнама тийкарында би-
лим алып атырған шын жетим, меҳрибанлық 
үйи тәрбияланыўшылары, сондай-ақ, ата-ана-
сы аналық, аталық ҳуқықынан айрылған сту-
дентлер ушын «Камалат тәлим» гранты жой-
бары шөлкемлестирилип, студент жасларға 
имканиятлар жаратылмақта. Олардан 2015-
2016-оқыў жылында «Камалат тәлим» гран-
ты жойбары жеңимпазы болған 11 студенттиң 
бир жыллық шәртнама пулының 50% Орайлық 
Кеңеси тәрепинен төлеп берилди. 

Сондай-ақ, басланғыш шөлкем тәрепинен университемизде оқып атырған шын жетим, же-
тим, кем тәмийинленген ҳәм белсенди деп табылған студентлерге ең кем ис хақының 2 есеси 
муғдарында материаллық жәрдем көрсетилип келинбекте. 

Студент жаслардың жазғы дем алыс ўақытларын мазмунлы өткериў мақсетинде ҳәр жылы 
«Бунёдкор» мийнет топары шөлкемлестириледи. Студент жасларымыз өз қәлеўлери менен 
ўақтыншалық пайдалы мийнет пенен шуғылланып, республикамызда бой тиклеп атырған 
қурылыс ислеринде өзлериниң перзентлик көмеклерин берип келмекте. 

Студент жасларымыз спорт ҳәм дене тәрбия тараўында жаслар арасында үгит нәсият  жу-

«Камолот» ЖЖҲ жетекшилери университетке 
абитуриентлер қабыллаўда белсендилик көрсетип атыр.

«Бунёдкор» мийнет топары қурылыс жумысларында.

Өз жумысыңды исле ҳәм өзиңди үйрен. 
Платон
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мысларын алып барыў бойынша салмақлы нәтийжелерге ерисип келмекте.
Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2005-жыл 31-октябрьдеги «Өзбекистан 

Республикасы Қураллы күшлериниң мүддетли әскерий хызметтеги әскерий хызметкерлерге 
берилетуғын жеңилликлер бағдарын еле де раўажландырыў ис-илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-213-санлы 
қарарына тийкарланып, университетимизге мүддетли әскерий хызметти өтеп оқыўға кирген сту-
дентлерди ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлап, оларды жәмийетлик жумысларға көбирек тартыў 
ислери алып барылмақта. Оқыўға шәртнама тийкарында қабыл етилген, оқыўда,  жәмийетлик 
жумысларда белсене қатнасқан студент жасларға ҳәр жылы «Камалат» жаслар жәмийетлик 
Ҳәрекети Орайлық Кеңеси тәрепинен 35% муғдарында шәртнама пулы төленип келинбекте. 

Мүддетли әскерий хызметти өтеп оқыўға кирген студентлерден «Жас пасбанлар» клу-
бы шөлкемлестирилип, олар университетке тийисли болған имаратлардың қәўипсизлигин 
тәмийинлеўде нәўбетшилик етип жақыннан жәрдем берип келмекте. 

1991-жылы Өзбекистан Республикасы өз ғәрезсизлигине ерисип, Өзбекистан жаслар аўқамы 
шөлкеми дүзилди. Бул жыллары Қ.Өтемуратов , П.Төремуратов жаслар шөлкемине басшылық етти.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң  1996-жылы 17-апрельдеги пәрманына муўапық 
Жаслар аўқамының орнына Өзбекистан Жасларының «Камалат» қоры мәмлекетлик емес қайыр-
сақаўат жәмәәт бирлеспеси сыпатында шөлкемлестирилди. 

Мәмлекетимизде Президент басламасы менен «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетин дүзиў 
ҳаққында карар қабыл етилип, 2001-жыл 25-апрель күни өзин-өзи басқаратуғын, мәмлекетлик емес, 
коммерциялық емес шөлкем, «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети дүзилди.   

Бул шөлкемниң тийкарғы мақсети – жасларды бирлестириў, оларды саламат турмыс талап-
лары тийкарында тәрбиялаў, жәмийетте мүнәсип орнын ийелеўине жәрдем бериў, олардың 
мәплерин қорғаў, жаслардың өз ақылы күш-ғайратын толық әмелге асырыў ушын шәрт-
шәраятлар жаратып бериў, жас әўладтың таянышы ҳәм сүйениши болыўдан ибарат.

Усы тийкарда 2001-жыл 4-декабрь күни Ҳәрекеттиң университет басланғыш шөлкеми сы-
патында Нөкис қалалық ҳәкимлигинен дизимнен өтип, бул шөлкемди У.Асанов, Қ.Юсупов, 
К.Қудияров басқарған болса, Ҳәзирги күнде 2016-жыл февраль айынан баслап С.Ганиев 
басқарып келмекте.

«Камолот» ЖЖҲ университет басланғыш шөлкеми ағзалары университет бас бинасы алдында 
Мәмлекет Байрағын сәўлелендирди.

Өнерсиз адам менен дос болма, себеби ол 
дослыққа да, душпанлыққа да ылайық емес. 

«Қабуснама»дан
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УНИВЕРСИТЕТТИҢ КӘСИПЛИК АЎҚАМЫ КОМИТЕТИ
Қарақалпақ мәмлекетлик университети кәсиплик аўқамы комитети – өндирислик ҳәм өндирислик 

емес тараўларда кәсиплик аўқам ағзаларын мийнет ҳәм социал-экономикалық ҳуқық ҳәм мәплерин  
биргеликте әмелге асырыў ҳәм қорғаў ушын кәсиплик аўқам шөлкемлери тәрепинен ықтыярлы 
рәўиште дүзилген.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети кәсиплик аўқамы комитети өткен 40 жыл (1976-
2016) ишинде өз жумысларын дәўир талабына сәйкес алып бармақта. Университет кәсиплик 
аўқамы комитетин 1976-1979 жыллары  М.Якубов, 1979-1981 жыллары А.Тлеўбергенов, 
1981-1983 жыллары Р.Г.Библис, 1983-1986 жыллары Ю.И.Кулаков басқарды. 1986-1989 жыл-
лары университет кәсиплик аўқам комитети екиге – студентлер кәсиплик аўқамы комитети 
ҳәм хызметкерлер кәсиплик аўқамы комитети болып бөлинип, студентлер кәсиплик аўқамы 
комитетине дәслеп Р.А.Абдурахманов, соңынан Қ.Қощанов, хызметкерлер кәсиплик аўқам 
комитети баслығы болып Б.С.Баев, соңынан Қ.Қыятов, 1989-2010 жыл-лары Ю.Серекеев, 
2010-2016 жыллары З.Есенбаев ҳәм 2016-жылдың июнь айынан баслап М.Нуранов басшылық 
етип келмекте.     

Университет кәсиплик аўқамы комитетиниң тийкарғы жумыс бағдары профессор-оқытыў-
шылар, хызметкерлер ҳәм студентлер ушын билим бериў, билим алыў ҳәм тәрбия жумысла-
рына шараят жаратыў, мийнет ҳәм дем алыс ўақытларын нызам тийкарында сақлаў, социал-
экономикалық мәплерин қорғаў, кәсипке таярлаў ҳәм қайта оқытыў, бос ўақытларын кеўилли 
өткериў, спорт, мәдений дем алыў ҳәм ден саўлығын беккемлеўге бағдарланған жумысларын 
шөлкемлестириў болып табылады. Бул жумысларды әмелге асырыўда ректорат ҳәм кәсиплик 
аўқам комитети арасындағы дүзилген жәмәәтлик шәртнама тийкарғы бас ҳүжжет есапла-
нады. Жәмәәтлик шәрнама тийкарында ҳәр жылы 250-300 ден аслам профессор-оқытыўшы, 
техникалық хызметкер ҳәм студентлер материаллық ҳәм ҳәр қыйлы муғдардағы сыйлықлар 
менен хошеметленип келинбекте. Соның менен бирге, студентлерге қосымша стипендия бериў 
мәселеси өз шешимин таппақта.

Университет ректораты, кәсиплик аўқам комитети ҳәм жәмәәтлик шөлкемлер менен бир-
геликте профессор-оқытыўшылар, хызметкерлер, студентлер ҳәм напақадағы профессор-
оқытыўшы ҳәм хызметкерлердиң социал-экономикалық мәплерин қорғаў менен бирге олардың 
бос ўақытларын мазмунлы өткериў бойынша ҳәр қыйлы ис илажлар исленип атыр. Студент-
лер турар үйинде, факультетлерде байрам сәнелери, түрли мәдений тәрбиялық илажлар, 
ушырасыўлар, кешелер, таңлаўлар өткерилип барылады. Ҳәр жылы дәстүрге айланған «Ашық 
есиклер күни»нде университет ҳәм факультет көлеминде оқыў процесслеринде, жәмийетлик 
жумысларда белсене қатнасқан студентлер баҳалы саўғалар ҳәм ҳүрмет жарлықлары менен хо-
шеметленеди. Университет спорт клубы менен биргеликте профессор-оқытыўшылар ҳәм сту-
дентлер арасында спорттың ғалабалық түрлери бойынша жарыслар өткерилип, жеңимпазларды 
баҳалы саўғалар менен хошеметлеў жолға қойылған.

Университет кәсиплик аўқамы комитети ғәрезсизлик байрамын, муғаллимлер ҳәм устазлар 
күнин, наўрыз ҳәм жаңа жыл байрамларын, конституция күнин көтериңки руўхта күтип алады. 
Байрам күнлери мүнәсибети менен ҳәр қыйлы мәдений ҳәм спорт жарыслары, ушырасыўлар 
шөлкемлестириледи ҳәм жеңимпазлар естелик саўғалар менен сыйлықланады. 

«ҲҮРЛИМАН» – РУЎХЫЙ ТӘРБИЯ МЕКТЕБИ
Өзбекистан Республикасының биринши Президенти И.А.Каримов «Қарақалпақ халқы өзи-

ниң әййемги тарийхы, үрп-әдетлери, дәстүри, тили, көркем әдебияты, көркем өнери, мәденияты-
на тән тәкирарланбас белгилери менен ажыралып турады. Қарақалпақлардың өзине тән аяқ 

Кәсиптиң ең жақсысы адамның өз қолы менен 
орынланатуғын жумысы ҳәм ҳадал саўатыдур. 

Ҳәдистен
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ойын өнери, нама қосықлары, атқарыўшыларының жағымлы ҳәм жоқары лапызы бәршени лал 
қалдырады. Мине, сондай әдебияты, мәденияты бар екен, қарақалпақ халқы ҳеш қашан ҳеш ким-
нен кем болмайды», ‒ деп миллий мәдениятымызды жоқары баҳалаған еди. Әсиресе, өткен дәўир 
ишинде миллий мәдениятымыздың, миллий көркем өнеримиздиң республика ҳәм халық аралық 
көлемде танылыўында университет жанынан шөлкемлестирилген «Ҳүрлиман» ансамблиниң хызмети 
айрықша болды. Студент жасларды миллий мәдениятымызды қәстерлеў, улыўма инсаныйлық 
қәдириятларды сүйиўге тәрбиялаў, олардың көркем-эстетикалық талғамын байытыў ансамбльдиң 
тийкарғы ўазыйпасы болып есапланады.

«Ҳүрлиман» ансамбли 40 жылдан аслам ўақыттан берли университет жәмәәтиниң ҳәм мил-
лий мәдениятымыздың мақтанышы болып келди. Ансамбль өзиниң миллий аяқ ойынлары ҳәм 
қосықлары менен елге танылды. Республикамызда көркем өнерди раўажландырыўға қосқан 
үлеси ылайықлы баҳаланып, 2012-жылы «Ҳүрлиман» ансамблине «Халық ансамбли» атағы 
берилди ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң «Ҳүрмет жарлығы» менен 

сыйлықланды.
«Ҳүрлиман» ансамбли халық ансам-

блине айланыўы ушын бир неше тарий-
хый басқышларды басып өтти. Өткен 
әсирдиң  60-жылларында Республикадағы 
бирден-бир жоқары оқыў орны болған 
педагогикалық институттың барлық фа-
культетлеринде көркем өнер жәмәәтлери 
дүзилип, Нөкис каласының дем алыс пар-
кинде ҳәр жылы май айында «Бәҳәр» 
фестивалын өткериў дәстүрге айланған 
еди. Факультетлердеги қосықшы, аяқ ой-
ыншы ҳәм ҳәўескер актёрлардан ибарат 
жәмәәтлер фестивальға қатнасатуғын еди. 
Бундағы жаслардың дөретиўшилик та-
ланты тамашагөйлердиң ҳәм республика 
басшыларының дыққатын тартты. 

1968-жылы Ташкентте өткерилген 
Қарақалпақстан әдебияты ҳәм көркем 

өнер ҳәптелигинде сол ўақыттағы республика басшыларының тилеги бойынша педагогикалық 
институттың талантлы жаслары қатнасады. Ҳәптеликтиң бағдарламасы бойынша «Акапел-
ла» хор коллективи дүзиледи. Усындай жәмийетлик талаплар тийкарында көркем өнерге 
уқыплы, талантлы жасларды жәмлеген ансамбль дүзиўдиң зәрүрлиги туўылады. Ансамбльди 
шөлкемлестириў ҳәм басқарыў педагогикалық институттың сол ўақыттағы кәсиплик аўқамы 
шөлкеми баслығы Әбдикерим Тилеўбергеновқа тапсырылады. Хор жәмәәтиниң ишинен 
қосықшы ҳәм ойыншы қызлар таңлап алынып, «Қырық қыз» ансамбли дүзиледи. 1969-жылдан 
баслап бул ансамбль «Ҳүрлиман» аты менен өз репертуарын даўам еттиреди. 

Ансамбльдиң раўажланыўында, профессионал қәнигелер менен бирге ислесиўинде, керек-
ли әсбап-үскенелер, кийим-кеншеклер ҳәм сапар қәрежетлери менен тәмийинлениўинде, та-
лантлы жаслардың дөретиўшилик пенен шуғылланыўына кең имканиятлар жаратыўда универ-
ситет ректорлары Чарджау Абдиров, Қ.Өтениязов ҳәм басқалардың хызметлери уллы болды. 

«Ҳүрлиман» халық ансамбли қарақалпақ халық қосықларын ҳәм миллий аяқ ойынларын 
заманға сай түрлендириўши, студент жасларымызды миллий көркем өнерди сүйиўге, миллий 
мәдениятымызды ҳүрметлеўге тәрбиялаўшы  руўхый тәрбия ошағына айланды. Ансамбльдиң 

«Ҳүрлиман» халық ансамбли. 

Көркем өнер адамларды басқа 
өнерлерден көре көбирек исендиреди.

Горкий
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бундай дәрежеге ерисиўинде Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артист Орынгүл Мурадо-
ва, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Байрам Мурадов, белгили қомпозиторлар 
Н.Мухамметдинов, Қ.Заретдинов, балетмейстр 
З.Пирлепесова, режиссёр А.Елмуратов ҳәм басқа-
лардың устазлық хызметиниң орны үлкен болды. 

Университеттиң ҳәм «Ҳүрлиман» ансамбли-
ниң 40 жыллық тарийхында Қарақалпақстанға 
хызмет көрсеткен артист Орынгүл Мурадованың 
исмин алтын ҳәриплер менен жазса арзыйды. 
Ол 1975-жылдан баслап өмириниң ақырына ше-
кем ансмабльди көркемлик жақтан басқарды. 
Бул дәўир ишинде ансамбльдиң репертуарын 
байытыў жолында тынымсыз мийнет етти. 
Орынгүл Мурадованың тиккелей көркемлик 
басшылығында университет студентлери Москва 
қаласында өткерилген XII дүньяжүзлик жаслар 
ҳәм студентлер фестивалына, Европа ҳәм Азия еллеринде өткерилген фестивалларға, ҳәзирги  
ҒМДА мәмлекетлеринде бир неше мәртебе өткерилген жаслар фестивалларына қатнасып, олар 
менен мәдений байланыслар  орнатты, университеттиң халық аралық абыройын көтериўге үлес 
қосты. Республикамызда өткерилетуғын байрам кешелеринде ансамбль жигит-қызларының 
сап дизилисип, гөззал аяқ ойынларды атқарыўы – бул Орынгүл апаның бир неше айлап жан 
күйдирип таярлаған мийнетлериниң жемиси еди.  Сондай-ақ, «Ҳүрлиман» ансамбли мийнет 
жәмәәтлеринде, әскерий гарнизонларда, кең халық массасы арасында дөретиўшилик концерт-
лерин қойып, халқымыздың көркем өнерге болған руўхый шөлин қандырыўда тынымсыз қалыс 
хызметлер иследи. 

«Ҳүрлиман» халық ансамбли студент жасларды Ўатан сүйиўшиликке, миллий мәдениятты 
қәдирлеўге тәрбиялаўда, миллий көркем өнерди раўажландырыўда университетти еле де 
дүньяға танытыўда айрықша хызметлер атқарады.

БЕРДАҚ МИЛЛИЙ МУЗЕЙИ

Уллы шайыр ҳәм ойшыл Бердақ Ғарғабай улының 170 жыллық юбилейин жоқары дәрежеде 
өткериў мақсетинде 1998-жыл 20-майда Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң  
220-санлы қарары қабыл етилди. Қарарда Бердақтың Ўатанында оған арналған музей салыныў 
кереклиги атап көрсетилген еди. Усы қарар тийкарында сол жылы Бозатаў районында Бердақ 
естелиги қойылды. Ал, пайтахтымыз Нөкис қаласында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университети жанынан Бердақ миллий музейи бой көтерди. Бердақ миллий музейи 2002-жыл 
1-мартта өз жумысын баслады.

Музейдиң улыўма майданы 1,26 га болып, үш қабаттан, үлкен бир гүмбезден ҳәм киши алты 
гүмбезден ибарат. Бердақ миллий музейиниң жойбары республикамызға белгили архитектор, 
Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты О.Төрениязов тәрепинен жобаластырылған. 
2002-жылы оның биринши директоры профессор Ю.Пахратдинов болды. 

2004-жылдан усы күнге шекем Бердақ миллий музейин  «Шухрат» медалы ийеси Шәригүл 
Пайзуллаева басқарып келмекте. Музейде 7 хызметкер бар, солардан Акимова Зулфия - бөлим 
баслығы, Пирниязова Венера - экскурсияшы,  Эрманов Чоршан - художник - реставратор, Алибе-
кова Айнур, Пайзуллаева Амангул, Жоллыбекова Гулнара - зал қараўшылары.  

Музей тийкарынан Бердақ жасаған дәўир, қарақалпақ халқының өтмиш дереклери 
болған безениў, тутыныў буйымлары, кийим үлгилери, медреселерде оқытылған китаплар, 

Қарақалпақстанда хызмет көрсеткен артист 
Орынгүл Мурадова ҳәм  «Ҳүрлиман» халық ансамбли. 

Өнерлиниң қолы гүл.
Халық нақылы
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қолжазбалар, қарақалпақ классикалық әдебияты ўәкиллери ҳаққында мағлыўматлар ҳәм олар 
дөреткен шығармалардың үлгилери, XX әсир қарақалпақ зиялыларының мийнетлери, тарий-
хый тулғаларды сөз етиўши картина ҳәм портретлер менен толықтырылған.

Музейге келген ҳәр бир тамашагөй  Бердақ шайырдың шығармаларының жыйналыўы, 
кең жәмийетшиликке жеткерилиўи, басқа тиллерге аўдарылыўы ҳәм изертлениў тарийхы ме-
нен бирге, Бердақ шайырдың шығармаларын бириншилерден болып изертлеген Н.Дәўқараев, 
М.Нурмухаммедов, Ҳ.Ҳамидов ҳәм Ә.Пахратдинов ҳәм басқа да илимпазлардың мийнетлери 
менен танысыў мүмкиншилигине  ийе.

Музейдиң қолжазбалар залына ески қолжазбалар, тас баспа китаплар қойылған. Бул қол 
жазба китаплар араб, парсы, түркий ҳәм ески қарақалпақ тиллеринде жазылған. Келешекте му-
зейде қол жазбалар фондын шөлкемлестирип, үлкен илимий орайға айландырыў ушын жумыс-
лар алып барылмақта.

Музей экспозициясында Қарақалпақстандағы белгили билимлендириў тарийхына 
бағышланған көргизбе арқалы халқымыздың саўатын ашыўда өз орны, өз тарийхына ийе 
медреселердиң  жайласыўы, медреселердеги өжирелердиң саны ҳәм атқарған хызметле-
ри ҳаққында, қайсы медреседе кимлер тәлим алғаны туўралы мағлыўматлар бар. Мәселен,  
Шорахандағы Қәлендер дағлы медресесинде Муўса бақсы, Елмурат ахун медресесинде Әжинияз, 

Қарақум ийшан медресесинде Күнхожа, Бердақ, Айымбет ийшан медресесинде Аббаз Дабы-
ловлар оқыған. Бул дәреклер жасларымызда халқымыздың өтмишине болған қызығыўшылық 
арттырыўы сөзсиз.

Бердақ миллий музейиниң тийкарғы ‒ халқымызға тарийхый, мәдений, әдебий мийрасла-
рымызды ҳәм қәдириятларымызды кең жәмийетшиликке таныстырыў, жыйналған экспонат-
лар, коллекциялар, сүўретлер арқалы музей тамашагөйлерине жеткериў, халқымыздың миллий 
байлығы арқалы оларға түсиник бериў. Усы дәстүрлерди даўам еткен ҳалда музейди толықтырып 
барыў мақсетинде жумыслар алып барылады. Солардан: музейди әййемги мәдений-тарийхый 
затлар, қолдан исленген ҳәр түрдеги буйымлар, тоқымашылықтан пайда болған коллекциялар, 
халқымыздың өнерментшилик нусқалары, китаплар, естелик сүўретлер, ески қол жазбалар ме-
нен музей фондын байытып барады.

Музейде шығыстың уллы шайыры Наўайы, Мақтымқулы, Абай күнлериниң ҳәр жылы 
белгиленетуғынлығын үлги етип Бердақ күнин белгилеў дәстүрге айланған. 2004-жылы уни-
верситет ректораты, музей жәмәәтиниң басламасы менен илимий–теориялық конференция 
өткерилип, онда Бердақ күнин белгилеў мәселеси туўралы пикирлесиў болады. Конференцияда 
алымлардың бир пикирге келиўи менен ҳәр жылы 27-ноябрь – Бердақ күни деп белгиленип ке-
линбекте. Ҳәр жылы 27-ноябрьде Бердақ күнин белгилеў дәстүри музейден басланып, ҳәзирги 
күнде республикамыздың барлық жерлеринде байрам сыпатында өткерилмекте. 

Бердақ миллий музейинде реконструкция жумыслары алып барылды.

Ата-анаңды қәдирле, 
Өлгениңше жақсы сөйле, 
Мал тапсаң торқаға бөле, 
Өсиўиңе жақсы, балам. 

Бердақ
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Бердақ күни мүнәсибети менен «Бердақ еди шайырлардың данасы», «Қарақалпақ халық 
болғалы», «Бердақ-сүўретлеў көркем өнеринде», «Бердақ шығармалары балалар нәзеринде», 
«Халкың болсын излегениң», «Алтын ҳәр бир айтқан сөзим», «Мен мағрифат излер едим», 
«Бир гезлери Бердақ жүрген жерлерде» атамаларында илимий-әмелий конференциялар, 
турақлы көргизбелер шөлкемлестирилип, «Адыңнан», «Жәҳән маған ҳәўес етип қарасын», қыз-
бақсылар арасында «Ҳүрлиман ҳаўазы», Бердақтың дәстанлық шығармаларын атқарыў бойын-
ша  қыссаханлар, жыраўлар, бақсылар арасында жарыслар өткериледи.

Келешекте музей фондын байытыў ушын үлкен имканиятлар бар. Қарақалпақ халқының 
белгили шайыры ҳәм қәтиби болған Қазы Мәўлик Бекмуҳаммед улына тийисли қол жазбалар, 
шайырдың өз қолынан жазылған автографы, өзи менен заманлас шайыр қыз Сапура менен айты-
сы ҳам басқа да шығармалары менен бирге «Ғәрип ашық» дәстанының Қазы Мәўлик тәрепинен 
қайта исленген варианты, Асан Бегимовқа тийисли қол жазбаларды көзден өткергенимизде 
оның өз қолы менен жазып алынған Өтеш шайырдың қосықлары, қарақалпақ халық дәстанлары 
ҳәм қыссалары, улыўма мыңнан аслам мийраслары сақлаўлы тур. Усындай бийбаҳа руўхый 
ғәзийнелер менен бир қатарда Аббаз Дабылов, Караматдин Султанов, Жолмурза Аймурзаев, 
академик Марат Нурмуҳаммедовлардың тек ғана өзлериниң емес, халқымыз тарийхына 
тийисли бийбаҳа байлықларын музейге алыў шаралары көрилмекте. Халқымыз арасында еле 
анықланбаған қол жазбалар, басқа да  тарийхый  дәреклер, классик шайырлар шығармалары 
бар. Оларды анықлаў, экспедициялар шөлкемлестириў, миллий руўхый байлықларымызды му-
зейге топлаў бүгинги күнниң баслы ўазыйпаларының бири.

Сондай-ақ, Бердақ музейи қасынан  миллий мәдений тарийхый мийрасларды үйрениў ҳәм 
қайта тиклеў, өтмиште жасап өткен уллы шайыр ҳәм алымлардың мийрасларын үйрениўши 
жасларға жәрдем бериў, Бердақтың дәўирине тийисли тарийхый мийрасларымызды жаслардың 
үйрениўине қолайлы шәраятлар туўғызыў, мәдений илимий, әдебий бағдардағы жойбарларды 
иске асырыў мақсетинде «Бердақ қоры» шөлкемлестирилген.  Қор тәрепинен бирқанша әмелий 
илажлар исленип, 2012-жылдан берли ҳәр жылы Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси 
жанындағы Мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң 
басқа институтларды қоллап-қуўатлаў Жәмийетлик қоры тәрепинен «Өсип киятырған жас 
әўладты руўхый тәрбиялаў, олардың дүнья қарасы, әдеп-икрамлылығын жетилистириў,  миллий 
қәдириятлар ҳәм өзин-өзи аңлап жетиў сезимин қәлиплестириў», «Халық өнерментшилигин 
раўажландырыў», «Қарақалпақ шайырлары естеликлери жайласқан муқаддес орынларға  
жаслардың қызығыўшылығын арттырыў ҳәм де түсиниклерин тереңлестирип, әмелий билим-
лерин байытыў», «Бердақ музейи информация ресурсларын пайдаланыўшылардың көлемин 
кеңейтиў ушын хызмет көрсетиўди раўажландырыў» атамасындығы жойбарлар жазып грант 
жеңимпазы болып келмекте.

2015-жылы музей жумысларын раўажландырыў мақсетинде жазылған «Бердақ музейи ин-
формация ресурсларын пайдаланыўшылардың көлемин кеңейтиў ушын хызмет көрсетиўди 
раўажландырыў» темасында жойбары ушын грант жеңимпазы болып, нәтийжеде музей ҳәм 
ондағы топланған мийраслар ҳаққында бир қанша жумыслар исленди. «Музей мың жыллықлар 
тарийхын толғайды» атамасында китап баспадан шықты. Интернет тармағынан музей сайтын 
ашып Бердақ миллий музейиндеги ең әҳимийетли экспонатлар сайтқа қойылып, олардың ҳәр 
бири туўралы қарақалпақ, рус, инглис тиллеринде түсиниклер берилди. Музейде топланған 
мийраслардың катологи  исленди.

Сондай-ақ, жыл даўамында «Музей экспонатлары жаслар нәзеринде», «Бир экспонат та-
рийхы», «Тарийх ҳәм жаслар», «Тарийхый естеликлер халқымыз тарийхынан дәрек береди», 
«Музей мың жыллықлар тарийхын толғайды» атамасындағы сәўбетлесиўлер, семинар тре-
нинг, дөңгелек стол сәўбети, мастер класслар шөлкемлестирилип, жаслар қәлбинде үлкен 

Ҳәр кисиниң болар Ўатан – анасы, 
Өз Ўатанын сүйер адам баласы. 

И.Юсупов
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қызығыўшылықлар оятыўға ерисилди.
Музей Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Тарийх ҳәм ҳуқық факуль-

тетиниң «Археология», «Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы» кафедралары, Әжинияз 
атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, Ташкент Мәмлекетлик көркем-
өнер институтының Нөкис филиалы менен бирге ислесиў нәтийжесинде «Жасларға тарийхый 
естеликлер ҳәм музей экспонатлары бойынша мәсләҳәт» атамасында болып өткен дөңгелек 
стол сәўбетинде «Бәркамал әўладты тәрбиялаўда музейлердиң орны ҳәм әҳмийети» темасы 
дөгерегинде ең баслы ўазыйпалар қатарында жоқары мәнаўиятлы, бәркамал әўладты тәрбиялаўда 
билимлендириў, оқыў орынлары менен музейлер арасындағы байланыс жақсы жолға қойылды. 

Музей жәмәәти ғәрезсизлик берген имканиятлардан толық пайдаланып, келешекте му-
зейди үлкен илим, билимлендириў ҳәм мәденият орайына айландырып, халқымыздың узақ 
әсирлерден бери сақланып киятырған мәдений мийрасларын келешекке жеткериўге үлес қосады.

Атам күйеў болған жер, 
Анам келин болған жер, 
Киндик қаным тамған жер, 
Тең азамат өскен жер. 

«Қоблан» дәстанынан
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ИЛИМ ИЗЕРТЛЕЎ 
ЖУМЫСЛАРЫ

Илим – раўажланыў демекдур. Илимди жоқары 
дәрежеде раўажландырмай турып Ўатанның 
келешеги ҳаққында сөз етиў қыйын. 

Ислам Каримов
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Университетимиз ғәрезсизлик жылларында илимий-изертлеў ҳәм илимий-педагогикалық 
кадрлар таярлаў бағдарында айтарлықтай жетискенликлерге еристи. Илимий-изертлеўлер жаңа 
сапалық өзгешеликлерге ийе болды. Университет профессор-оқытыўшылары тәрепинен орынланған 
илимий жумысларының нәтийжелери халық хожалығы тараўларында кең пайдаланылмақта. 
Өзбекистан Республикасы өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин илимий бағдарда үлкен рефор-
малар алып барылды. Мәмлекетимизде Илим ҳәм техника комитети (ҳәзирги күнде Министрлер 
Кабинети жанындағы Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў коми-
тети), Өзбекистан Республикасы Жоқары Аттестация Комиссиясы дүзилди, илим ҳәм илимий 
кадрлар таярлаўды және жетилистириў бағдарында Президентимиз тәрепинен көплеген пәрман 
ҳәм қарарлар шығарылды, бурын елимизде болмаған жаңа илимий бағдарларға тийкар салынды.

Университет профессор-оқытыўшылар жәмәәти Өзбекистан Республикасы «Билимлендириў 
ҳақкында»ғы нызамы ҳәм «Кадрлар таярлаўдың мәмлекетлик миллий бағдарламасын»да 
көрсетилген ўазыйпаларды әмелге асырыўда, халқымыз келешеги ушын аянбай хызмет етпекте.

Университеттиң баслы илимий-изертлеў бағдарлары төмендегилерден ибарат:
- мәмлекетлик илимий-техникалық бағдарламалар гранты тийкарында илимий-изертлеў 

жумысларын алып барыў;
- түрли кәрханалардың буйыртпалары бойынша хожалық шәртнамасы тийкарында илимий 

жумыслар алып барыў;
- илимий-педагогикалық кадрларды таярлаў бойынша жумысларды жолға қойыў; 
- халық аралық фондлар ҳәм шөлкемлердиң бағдарламалары тийкарында илимий-изертлеў 

жумысларын әмелге асырыў;
- зийрек студентлер менен ислесиў ҳәм оларды илимий-дөретиўшилик искерлигине тартыў;
- илимий-изертлеў жумыслары нәтийжелерин өндириске енгизиў,  
- илимий конференцияларды шөлкемлестириў ҳәм өткериў.
Ғәрезсизлик жыллары даўамында университетте алып барылған илимий-изертлеў жумыс-

лары нәтийжесинде 25 патент, 200 жақын монография ҳәм брошюралар, 120 оқыўлық, 425 
оқыў қолланба, 750 оқыў-методикалық қолланба ҳәм 160 тан аслам илимий конференциялар 
шөлкемлестирилди, 10 000 ға жақын илимий мақалалар ҳәм тезислер баспадан шығарылды.

Ғәрезсизликтиң 25 жылы ишинде Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде мәмлекетлик 
бюджет тәрепинен қаржыландырылған 50 ге жақын әмелий, фундаменталь ҳәм инновациялық 
илимий жойбарлар орынланып, олардың улыўма қаржысы 2,2 млрд. сўмды қурайды. 

Кафедраларда хожалық шәртнамалары тийкарында илимий изертлеў жумыслары ҳәр 
қыйлы кәрханалар ҳәм шөлкемлер менен биргеликте 100 ге жақын хожалық шәртнамалары 
орынланды. Хожалық шәртнамалары бойынша 100 млн. сўмға шамалас илимий-изертлеў жу-
мыслары орынланды.

Университет кафедраларында халық аралық байланысларды кеңейтиў ҳәм тәлим тараўына 
шет ел инвестицияларын алып келиў мақсетинде шет ел грантлары тийкарында илимий ислер 
әмелге асырылды. Мәселен, Евразия фонды, ЮНЕСКО, НАТО-парахатшылық ушын, KOICA, 
JICA шөлкеми ҳәм INTAS бағдарламалары тийкарында 1991-2016-жыллары 96 мың 298 АҚШ 
доллары ҳәм 26 мың 666 экю көлеминдеги грантлар тийкарында илимий жумыслар орынланды. 
Европа аўқамының Темпус дәстүри бойынша 10 нан аслам грантларда университет жәмәәти 
белсене қатнасты.

Илимий-изертлеў жумысларының нәтийжелерин анализлеп барыў ушын профессор-оқытыў-
шылардың қатнасыўында республикалық ҳәм университет көлеминде илимий конференциялар 
өткерилмекте. 1991-2016 жыллар ишинде халық аралық көлемде 3 конференция, республикалық 
көлемде 65 ҳәм университет көлеминде 95 илимий конференциялар өткерилди.

Илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў бағдарында университетимиздиң республикадағы 
орны гиреўли жоқары оқыў орынлары арасында орны гиреўли есапланады. Ғәрезсизлик жылла-
рында университет профессор-оқытыўшылары тәрепинен 37 докторлық, 255 кандидатлық дис-
сертация қорғалды. 

Өзбекистан Президентиниң 24-июндағы ПП-4456 пәрманы ҳәм «Өзбекистан Республикасы 
Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 28-декабрьдеги «Жокары оқыў орнынан кейинги тәлим ҳәм 

Илимий-изертлеў ҳәм илимий-
педагогикалық кадрлар таярлаў
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жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрларды аттестациядан өткериў система-
сын жетилистириў иләжлары ҳаққында»ғы 365-санлы Қарары тийкарында университетимизде 
илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрларды таярлаў үлкен илимий хызметкер-излениўши-
лик ҳәм өз бетинше үлкен илимий хызметкер излениўшилик арқалы әмелге асырылмақда. 
Илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў бир басқышлы системаға өткерилди. Бул бойынша 
университетимизде 8 қәнигелик бойынша үлкен илимий хызметкер-излениўшилер (ҮИХИ) ҳәм 
өз бетинше излениўшилик (ӨИ) институтлары ашылды. Оларда жәми 27 ҮИХИ ҳәм өз бетинше 
излениўшилер, соннан 3-басқышта 6 ҮИХИ ҳәм 3 өзбетинше излениўшилер, 2 басқышта 10 
ҮИХИ, 1 басқышта 6 ҮИХИ ҳәм 2 өз бетинше излениўши өзлериниң докторлық диссертацияла-
ры үстинде жумыс алып бармақта.    

• 01.04.10 - Ярым өткизгишлер физикасы қәнигелиги бойынша 4 ҮИХИ (3- басқышта 3, 
2-басқышта 1);  
• 03.00.10 – Экология 2 ҮИХИ (2-басқышта 1, 1-басқышта 1); 
• 07.00.01 – Өзбекистан тарийхы 1 ҮИХИ (2-баскышта)
• 07.00.05 – Археология 2 ҮИХИ, 1 ӨИ (3-басқышта 1 ҮИХИ, 1 ӨИ, 2-басқышта 1 ҮИХИ);
• 08.00.13 –Менеджмент 5 ҮИХИ, 2 ӨИ (3 басқышта 1 ҮИХИ, 2 басқышта 2 ҮИХИ, 1 
басқышта 2 ҮИХИ, 2 ӨИ); 
• 10.00.03 - Қарақалпақ тили. Қарақалпақ әдебияты 5 ҮИХИ, 2 ӨИ (3-басқышта 2 ҮИХИ, 2 
ӨИ, 2-басқышта 2 ҮИХИ, 1-басқышта 2 ҮИХИ);
• 12.00.02-Конституциялық ҳуқық. Ҳәкимшилик ҳуқықы. Финанс ҳәм бажыхана ҳуқықы 1 
ҮИХИ (2-басқышта)  
• 12.00.06-Тәбийий ресурслар ҳуқықы. Аграр ҳуқықы. Экология ҳуқықы 2 ҮИХИ (2-басқышта 
1, 1-баскышта 1).
3-басқышты тамамлайтуғын ҮИХИ ҳәм ӨИлерден 1 излениўши докторлық диссертация-

сын қорғады. Сондай-ақ, 2 ҮИХИ ҳәм 1 ӨИ өзлериниң докторлық диссертацияларын жазып 
жуўмақлап, семинар басқышына шықты. 2-басқышта тәлим алып атырған ҮИХИ ден биреўи 
өзиниң жумысын жуўмақлап, семинар басқышына шықты.     

Зийрек студентлер менен ислесиў жумыслары ҳәр бир кафедрада олардың оқыў, илимий-
изертлеў, дөретиўшилик жумысларын кең жолға қойыў арқалы әмелге асырылмақта. 
Ғәрезсизлик жылларында зийрек студентлер қатарынан 6 студент Өзбекистан Республикасы 
Президенти Мәмлекетлик стипендиясы, 200 ге жақын студентлер Наўайы, Улығбек, Беруний 
атындағы Мәмлекетлик стипендиялары, университетте шөлкемлестирилген Бердақ атындағы 
стипендиясы, ӨзР Кәсиплик аўкамы Орайлық комитети, “Камолот” ЖЖШ ҳәм басқа да шөлкем 
ҳәм мәкемелердиң стипендиялары ийелери болыўға миясар болды. Сондай-ақ, усы жыллар 
даўамында Республика пән олимпиадасының II басқышында, ҳәр қыйлы таңлаў ҳәм спорт жа-
рысларында 300 ден аслам студентлер жеңимпаз болыўға еристи.        

Университет дүзилген дәўирден баслап бөлим хызмет көрсетип келмекте. Ғәрезсизлик 
жылларында бөлимге физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент М.Ещанов, 
физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Б.Ембергенов, химия илимлериниң кан-
дидаты, доцент А.Пахратдинов, педагогика илимлериниң кандидаты П.Абдимуратов, геогра-
фия илимлериниң кандидаты, доцент К.Сейтниязов, филология илимлериниң кандидаты 
А.Хожагелдиев, физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Ш.Бурханов, техника 
илимлериниң кандидаты М.Кайпов басшылық етти.

2003-2008 жыллары ҳәм 2009-жылдан усы дәўирге дейин бөлимди география илимлери кан-
дидаты, доцент Кеўнимжай Жанназарович Алланазаров басқарып келмекте. Бөлим қурамында 
студентлердиң илим изертлеў жумыслары инженери лаўазымы енгизилген болып, бул 
лаўазымда 2013-жылдан баслап Э.Мираметова ислеп атыр.

Бөлимниң тийкарғы ўазыйпалары – университет кафедралары ҳәм лабораторияларын-
да орынланып атырған илимий-изертлеў жумысларын методикалық басқарыўды шөлкемлестириў; 
илимий-изертлеў жумысларының илимий-техникалық нәтийжелилигин асырыўға жәрдемлесиў; 

Егер сен де ақыллы адамлар қатарында болғың келсе ҳәр күни 
бир рет, яки ҳәптеде бир мәрте, ҳеш болмаса айына бир рет 
өз-өзиңе есап бер. Өткен өмириңди қалай өткерипсең? Илимге, 
жәмийетке яки өзиңе пайдалы не ислепсең?

Абай
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илимий-изертлеў жумыслары ҳәм оның раўаж-
ланыў бағдарлары менен байланыслы факторлар-
ды үйрениў және университет жәмәәти арасын-
да ғалабаластырыў; университет алымларының 
илим ҳәм технологиялар тараўындағы илимий-
исленбелери, таяр өним ҳәм интеллектуал 
мүлик тутыныўшылары мониторингин жаратыў; 
Өзбекистан Илимлер академиясы Илим изертлеў 
институтлары, илимий орайлар, лабораториялар 
ҳәм өндирис бирлеспелери менен инновациялық 
коорпоративлик бирге ислесиў арқалы  илимий-
изертлеў ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар 
таярлаўда өз-ара мәпдар жумыслар алып барыў; 
бюджет ҳәм хожалық шәртнамасы тийкарында жу-
мыс алып барылатуғын темаларды қәлиплестириў 
ҳәм режелестириў; университет илимий жумысла-
ры режесин ислеп шығыў ҳәм оны әмелге асырыў; 
илимий-изертлеў жумысларының жуўмағы сы-
патында илимий исленбелерди әмелде қоллаў ре-
жесин ислеп шығыў; университет бойынша или-
мий семинарлардың оқыў жылы ушын режесин 
дүзиў ҳәм оның орынланыўы үстинен қадағалаў 
алып барыў; илимий жумыслар системасы ушын 
зәрүрли норматив ҳәм методикалық көрсетпелер 
ислеп шығыў; бюджет ҳәм хожалық шәртнамасы 
тийкарында орынланып атырған темалардың 
ҳүжжетлерин жүргизиў бойынша көрсетпелер 
бериў; университеттиң илимий искерлиги бойынша 
жыллық есапты таярлаў ҳәм оны Илимий Кеңеске 

усыныў; илимий-изертлеў жумысларының нәтийжелериниң көрсеткишлери бойынша статистикалық  
есап таярлаў;  қаржы менен тәмийинленетуғын жойбарлардың орынланыўы бойынша есапларды 
жоқары шөлкемлерге тапсырылыўын қадағалаў; университетте шөлкемлестирилген ҳәм өткерилген 
конференциялар, семинарлар ҳәм басқа да иләжлардың есапларын көрип шығыў, тастыйықлатыў, 
олардың әҳмийетли жуўмақларын жоқары мәкемелерге жеткериў; ӨзР ИА тараўлық институтлары 
ҳәм басқа да мәкемелер менен режели бирге ислесиўди жолға қойыўдан ибарат.

ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАНЫНДАҒЫ ИЛИМ
ДОКТОРЫ ИЛИМИЙ ДӘРЕЖЕСИН БЕРИЎШИ ИЛИМИЙ КЕҢЕС

Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы Илимий Кеңес бурынғы аўқам 
Министрлер Кеңеси жанындағы Жоқары аттестация комиссиясының 1991-жыл 12-ноябрдеги 
буйрығына тийкарланып, филология илимлериниң кандидаты илимий дәрежесин беретуғын 
Д.067.10.01. – санлы Қәнигелестирилген кеңес болып шөлкемлестирилген еди. Бул кеңес өз жу-
мысын 1992-жылдың 5-февралынан баслады. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети 
жанындағы ЖАКтың 1992-жыл 8-февральдағы буйрығы менен бул кеңес докторлық диссерта-
цияларды қорғаў бойынша қәнигелестирилген кеңес болып қайта дүзилди.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Жоқары маманлықтағы илимий ҳәм илимий-
педагог кадрлар таярлаў ҳәм аттестациядан өткериў системасын және де жетилистириў туўралы» 
2012-жылдың 24-июль күнги ПФ-4456 санлы пәрманы, Өзбекистан Республикасы Министрлер 
Кабинетиниң «Жоқары оқыў орнынан кейинги билим ҳәм жоқары маманлықтағы илимий ҳәм 
илимий-педагог кадрларды аттестациядан өткериў системасын жетилистириўдиң илажлары 
туўралы» 2012-жыл 28-декабрьдеги 365-санлы қарары тийкарында Илимий кадрларды атте-
стациядан өткериўдиң әмелдеги еки басқышлы системасы (илим кандидаты ҳәм илим докто-
ры) экономикалық жақтан раўажланған демократиялық мәмлекетлерде қабыл етилген жоқары 
маманлықтағы илимий кадрлар таярлаўдың заманагөй, халық аралық тән алынған талапла-

Наўайы атындағы мәмлекетлик стипендиясы 
жеңимпазы Г.Бегжанова

… Көплеген ашылыўларды жаслар әмелге асырады.
И.К.Кикоин
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рына сәйкес келмейтуғынлығы себепли илим докторы илимий дәрежесин бериў бойынша 
халық аралық талапларға муўапық жоқары оқыў орнынан кейинги билимниң бир басқышлы 
системасы енгизилди.

Сол себепли Өзбекистан Республикасы Жоқары аттестация комиссиясының 2013-жыл 
22-июльдеги 006/И санлы буйрығы менен 16.07.2013.Fil.05.01.–санлы, 2016-жыл 14-июльдеги 
226/2-санлы қарарына тийкарланып 14.07.2016. Fil.05.01. – санлы Илимий кеңес болып және өзгерди 
ҳәм оған 10.00.03 – Қарақалпақ тили, Қарақалпақ әдебияты қәнигеликлери бойынша докторлық 
диссертацияларды қорғаў ушын руқсат берилди. Қарақалпақ мәмлекетлик университе-
ти жанындағы илим докторы илимий дәрежесин бериўши 14.07.2016.Fil.05.01. – санлы Илимий 
кеңес тийкарында 10.00.05 – Қазақ тили ҳәм әдебияты қәнигелиги бойынша бир мәртелик Илимий 
кеңес дүзиўге рухсат берилди.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы қәнигелестирилген кеңес профессор 
Д.С.Насыров (1992-1993), профессор К.Мәмбетов (1993-1995), академик А.Дәўлетов (1995-
2003), академик Ҳ.Ҳамидов (2003-2008), профессор Қ.Оразымбетовлар (2009-2016) басқарды. 2016-
жылдан баслап профессор Ш.Абдиназимов басқармақта.

Илимий кеңестиң қасында 10.00.03. – қарақалпақ тили ҳәм қарақалпақ  әдебияты қәнигелиги 
бойынша Илимий семинар жумыс алып бармақта.

Илимий кеңесте ҳәзирги ўақытқа дейин 8 докторлық ҳәм 52 кандидатлық диссерта-
ция қорғалды.

2016-жылы 28-октябрь күни Керўенов Турғанбай Аразмедовичтиң «XIX әсир қарақалпақ 
поэзиясында мифлер ҳәм рәўиятлардың қолланылыўы» атамасындағы докторлық диссерта-
циясы қорғалды.

2017-жылы төрт изертлеўшиниң докторлық диссертацияларын Илимий кеңес жанындағы 
Илимий семинарда додалаў күтилмекте.

  «БЕРДАҚ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҚАЛПАҚ  МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИНИҢ 
ХАБАРШЫСЫ»  ЖУРНАЛЫ

Университетимиздиң 40 жыллық тарийх жылнамасында он жылға шамалас ўақыттан бер-
ли шығып киятырған «Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң хабаршы-
сы» журналы жәмийетлик баслама тийкарында профессор А.Т.Матчановтың редакторлығында, 
Т.Машарипованың жуўаплы хаткерлигинде шөлкемлестирилип, 2008-жылдың декабринде 
қарақалпақ, өзбек, рус, инглис тиллеринде 1000 данада жоқары сыпатлы офсет усылында басылып 
шықты ҳәм республика аймағында тарқатылды. 

Ҳәзирги ўақытта журналдың бас редакторы – биология илимлериниң кандидаты, доцент 
М.Жуманов, бас редактор орынбасары – физика-математика илимлериниң докторы, профессор 
М.Тагаев, жуўаплы редактор – М.Турсынмуратовлардың басшылығында шығарылмақта.

Қәнигелестирилген Илимий Кеңес мәжилисинен көринис.

Илимпаз ҳәр қандай пикирди тыңлаўы шәрт. 
Фарадей
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Журнал әмелий-теориялық, руўхый-ағартыўшылық бағдарларға қәнигелескен, жылы-
на төрт мәрте баспадан шығарылмақта. Журналдың бағдарлары, мақсет ҳәм ўазыйпалары 
Өзбекистанда, Қарақалпақстанда, университетимизде ҳәм шет мәмлекетлерде болып атырған 
илимий жаңалықларды үгит-нәсиятлаў, олардың әмелий, илимий-теориялық әҳмийетин журнал 
оқыўшыларына жеткериў ҳәм ашып бериў  болып табылады.  

Журналдың тийкарғы бағдарлары: «Тәбийий ҳәм техникалық илимлер», «Социаллық ҳәм гума-
нитар илимлер». 

«Тәбийий ҳәм техникалық илимлер» бағдарындағы тийкарғы 
рубрикалар: Математика, физика, техника; Биология, химия 
ҳәм химиялық технологиялар; География илимлери.

«Социаллық ҳәм гуманитар илимлер» бағда-
рындағы тийкарғы рубрикалар: Экономика ҳәм фи-
нанслар; Педагогика ҳәм психология; Тарийх, Фило-
софия, ҳуқық; Филология, Журналистика. 

Қосымша рубрикалар: «Хабарландырыў»; «Юби-
лей»; «Алым естелиги»;  «Рецензия». 

«Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик универ-
ситетиниң хабаршысы»ның редакциялық қурамындағы бағ-
дарлар бойынша 1 академик, 30 дан артық  профессорлар ҳәм 
илим докторлары, 20 дан артық экспертлер топары жумыс алып 
барады.

Бүгинги күнге шекем журналдың 30 дан артық саны бас-
падан шықты. 

2009-2012 жылларда Филология ҳәм тарийх, 2011-2012 жылларда Педагогика ҳәм психоло-
гия, соңынан Философия ҳәм юридика бағдарлары бойынша Өзбекистан Республикасы Минис-
трлер Кабинети қурамындағы Жоқары аттестация комиссиясы журналлары дизимине киргизил-
ди.

Журнал Өзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы, Н.Н.Миклухо-Маклай атындағы 
этнология ҳәм антропология институты (Москва қаласы), Өзбекистан Илимлер академиясы 
философия ҳәм ҳуқық институти, ӨзР ИА Қарақалпақстан бөлими, Өзбекистан Республикасы 
Президенти қурамындағы мәмлекет басқарыўы академиясы, Өзбекистан миллий университети, 
Ташкент мәмлекетлик юридика институты, Ташкент информациялық технологиялары универ-
ситети, Ал Фараби атындағы Қазақстан миллий университети ҳәм басқа да илимий орайлардың 
белгили алымлары менен бирге ислеспекте.   

Бизиң авторларымыздың ишинде Россия, Украина, Қазақстан ҳәм Өзбекистанның белгили алым-
лар, илим докторлары бар. Солардан Т.К.Ходжаев, С.В.Беляев, Р.А.Муминов, В.П.Велещук, акаде-
миклер Ш.А.Аюпов, М.М.Мамбетуллаев ҳәм басқалардың илимий-теориялық мақалалары бир неше 
мәрте журналымызда жәрияланды. 

Ҳәзирги күнде редакциямыздың папкасында Татарстан академиясының, Түркменстан  
академиясы Анадолы университети (Түркия) алымларының мақалалары бар ҳәм баспаға 
таярланбақта.

Бүгинги күнде журналдың өз ўақтында сапалы шығыўында бас редактор, редактор орынба-
сары, жуўаплы редактор, техникалық хызметкерлер менен бирге редакциялық кеңес ағзалары, 
экспертлер нәтийжели жумыс алып бармақта.  

ХАЛЫҚ АРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСЛАР БӨЛИМИ
Өзбекистан Республикасы ғәрезсизликке ерискен жыллардан баслап дүньяның көплеген 

мәмлекетлери менен дипломатиялық, сиясий, экономикалық ҳәм мәдений қатнасықларды 
орнатыўда кең имканиятларға ийе болды. Буған Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң басқа 
шет ел ҳәм ҒМДА еллери жоқары оқыў орынлары ҳәм фондлары менен байланыс орнатыўы, 
халық аралық бағдарлама ҳәм шәртнамалар мысал болады.

2002-жылы университетте шет ел оқыў орынлары менен илимий-дөретиўшилик ҳәм 
әмелий байланыслар орнатыў, тәжирийбе арттырыў мақсетинде халық аралық байланыслар 

Бир илимий дәлиллеўди қолға киргизиў мен ушын парсы 
салтанатына ҳәкимлик еткеннен жақсырақ.

Демокрит
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бөлими ашылды. Бүгинги күнге келип бөлим тәрепинен өз алдына қойылған ўазыйпалар ис-
ленди ҳәм бир қанша жумыслар әмелге асырылмақта. Университет Халық аралық байланыслар 
бөлими ашылғаннан баслап Р.Ешниязов, Д.Бердимуратов, У.Зарымбетова, Н.Сидабуллаева, 
Д.Пахратдинов, Ш.Абдуллаевлар нәтийжели жумыс алып барған. Бөлимниң қурамында бөлим 
баслық ҳәм үлкен инспектор жумыс алып барады. Ҳәзирде бөлимниң үлкен  инспекторы 
С.Туремуратова жумыс алып бармақта. Бөлимде халық аралық байланысларды беккемлеў, шет 
мәмлекетлердиң жоқары оқыў орынлары, шөлкемлери менен бирге ислесиў ҳәм профессор-
оқытыўшылар, студент жаслардың сырт ел тәжирийбелерин үйрениўи, тәжирийбе арттырыўы 
бойынша бир қанша жумыслар алып барылмақта. 

Университетимиз халық аралық байланыслары бойынша ҳәзирги ўақытта Россия, Украина, 
Италия, Қубла Корея, Қазақстан ҳәм басқа шет мәмлекетлердиң жоқары оқыў орынлары ҳәм или-
мий орайлары менен 20ға жақын халық аралық шәртнамаға ийе. Бүгинги күни Республикамыздың 
Жоқары билим системасында көплеген халық аралық жойбарлар әмелге асырылып атыр. Ең дәслеп 
университетимизде халық аралық жойбарлардан үшеўи жумыс ислеген болса, бүгинги күнге ке-
лип халық аралық проектлер университет ушын жақсы нәтийжелер көрсеткенликден профессор-
оқытыўшылары тәрепинен жәнеде жаңа халық аралық проектлер жеңип алынып, ҳәзирги ўақытта 7 
халық аралық проект өз жумысын алып бармақта. Солардан, 1) 530808-TEMPUS-1-2012-1-HU-
TEMPUS-JPCR GE-UZ: «Геоинформатика: создание возможностей для устойчивого развития в 
Узбекистане» деп аталып, жойбар координаторы география кафедрасы доценти Полат Реймов; 
2) 530666-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR UZWATER: «Программа магистратуры по на-
уке  об окружающей среде  и устойчивому развитию с упором  на управление водными ресурса-
ми для системы высшего образования Узбекистана» деп аталып, жойбар координаторы архитек-
тура кафедрасы баслығы Рустем Ешниязов; 3) 530786-TEMPUS-1-2012-1-NL-TEMPUS-SMHES 
TuCAHEA: «На пути к пространству высшего образования в Центральной Азии: адаптация 
(tuning) структур и развитие культуры качеств» деп аталып, жойбар координаторы Пуқаралық 
ҳәм хожалық ҳуқықы кафедрасы профессоры Карлығаш Умарова. 4) 544134-TEMPUS-1-2013-
1-BE-TEMPUS-SMGR «UzDOC: «Повышение качества докторского образования в высших 
учебных заведениях Узбекистана» деп аталған болып, проект координаторы Б.Қайыпбергенов; 
5) UZHELTH: 544445-TEMPUS-1-2013-1 IT-TEEMPUS SMHES: «Система здравоохранения 
для улучшения качества обучения и преподавания в высших учебных заведениях» атлы жой-
бар болып, жойбардың координаторы архитектура кафедрасы доценти Р.Ешниязов; 6) 544061-
TEMPUS-1-2013-1-UK-TEEMPUS JPCR HIGHVEC «Разработка учебных программ по инже-
нерному строительству автомагистралей и транспортному машиностроению» атамасындағы 
жойбар болып, жойбардың координаторы журналистика кафедрасы доценти Б.Палуанов; 7) 
561590-EPP-1-2015-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP ECAP:«Усовершенствование компетенции вузов 
ЦА в области сельско-хозяйственной (аграрной) политики по охране окружающей среды и 
управлению земельными ресурсами» жойбар болып, жойбардың координаторы география ка-
федрасы доценти П.Реймов есапланады.

Бул проектлердиң тийкарында университетде бир қанша халық аралық семинарлар, кон-
ференциялар, ушырасыўлар өткерилип барылады.  UZWATER, UZHELTH, GE-UZ проектле-
ри тийкарында университетке заманагөй жаңа лабораториялық үскенелер алып келинди. Бул 
үскенелер профессор-оқытыўшылар, студентлер тәрепинен оқыўда ҳәм әмелиятта қолланып 
киятыр. Университеттиң жас алымлары, илим изертлеўшилерине бундай шәраятлар өзлериниң 
илимий жумысларының сапалығының асыўына өз үлесин қоспақта.    

Университетимизде халық аралық конференциялар, семинарлар, қысқа оқыў курсларында 
қатнасыў ушын көп имканиятлар жаратылған. 

2014-2015 оқыў жылында Новосибирск мәмлекетлик техникалық университетинде уни-
верситетимиздиң еки ассистент-оқытыўшысы Бекмуратова Умида, Торамбетов Караматдинлер 
аспирантураға оқыўға қабыл етилди.

Ҳәр жылы университетте сырт ел делегатлары менен конференциялар, семинар ҳәм 
ушырасыўлар өткерилип барылады.

2013-жылдың 6-сентябрь күни Германияның Ташкенттеги елшиханасы Гёте институти 
менен биргеликте шөлкемлестирилген «Мактаблар-келажак ҳамкорлари» жойбарының коор-

Бесиктен қәбирге шекем илим ийеле. 
Ҳәдистен
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динаторы Ташкенттеги Германия Елшиханасының 1-хаткери Мелани Мольтманн ханым ме-
нен университетте немис тили кафедрасы профессор-оқытыўшылары ҳәм студент жаслары 
қатнасыўында ушырасыў болды. 

2014-жылда Ташкенттеги Германия Елшиханасының 1-хаткери Мелани Мольтманн ханым 
менен «Германияда оқыў имканиятлары» атамасындағы ушырасыў болып өтти. Бул ушырасыўда 
немис филологиясы кафедрасының профессор-оқытыўшылары, университет студент жаслары 
қатнасты.

2014-жылы университетте «Өзбекистандағы қусларды қорғаў студентлер клубы жәмийетиниң 
IV республикалық конференция»сы өткерилди. Орайлық Азияда бирге ислесиўди жолға қойыў 
қәнигеси, Уллы Британияның қусларды қорғаў жәмийетиниң ағзасы Стэфани Вард  ҳәм де Таш-
кент, Самарқанд, Бухара қалаларынан студентлер қатнасты. Буннан басқа Уллы Британия ел-
шиси Марк Кросси менен де семинар өткерилди.

2015-жылда университетке Ташкенттеги Ҳиндистан, Германия елшиханалары елшилери, 
Корея, Литва, Швеция, Польша, Белгия, Хорватия мәмлекетлеринен делегатлар менен конфе-
ренция, семинар ҳәм ушырасыўлар өткерилди.

Сондай-ақ, университетте Корея Республикасы KOICA халық аралық агентлигиниң 
кеўиллилери Сонг Чибом (корейс тили оқытыўшысы), Ли Жонгёнг (информатика оқытыўшысы), 
Лим Хён Минлер жумыс ислеген. Ҳәзирде KOICA халық аралық агентлигиниң кеўиллилеринен 
Чанг Вон Жун корейс тили бойынша студентлерди оқытып келмекте.

2015-2016 оқыў жылы ушын биринши мәртебе университетте Турин политехника универ-
ситетине он-лайн тест имтиханлары өткерилди ҳәм абитурентлер оқыўға қабыл етилди. 

Университет профессор-оқытыўшылары ҳәм студент жаслары ҳәр қыйлы халық аралық 
шөлкемлер тәрепинен шөлкемлестирилген жойбар, таңлаўларда қатнасып, шет ел универси-
тетлеринде тәжирийбелерин асырыў, халық аралық әнжуманларда ҳәм оқыў курсларында 
қатнасыў киби бир қатар имканиятларға ийе. Соңғы үш жылдың ишинде университеттиң 74 
профессор-оқытыўшылары ҳәм 13 студент ҳәм магистрант жаслары сырт еллердеги жоқары 
оқыў орынларында бир қанша илимий ҳәм хызмет сапарларында, оқыў курслары ҳәм семи-
нарларда қатнасып келди. Докторантура, аспирантура, магистратураларға оқыўға жиберилген-
лер саны 16, қәнигелигин асырыў, стажировка, семинарларға жиберилгенлер саны 35, илимий-
әмелий конференция, симпозиумларға барып қайтқанлар саны  41 ди қурайды. Ҳәзирги ўақытта 
сырт мәмлекетлерде үш аспирант, бир докторант, бир ассистент оқытыўшы ҳәм бир магистрант 
илимий ҳәм хызмет сапарларында.

2015-2016 оқыў жылында улыўма 74 сырт ел пуқаралары бир неше тәлим бағдарлары 
бойынша тәлим алған болса, соннан 19 пуқара оқыўды табыслы тамамлады. 

2016-2017 оқыў жылында болса Қазақстаннан 1, Түркменстаннан 9 пуқара студент болыў 
бахтына мияссар болды.  Ҳәзирде университетте 58 сырт елли пуқара тәлим алмақта. 

МАГИСТРАТУРА БӨЛИМИ
Мәмлекетимизде билимлендириў тараўын дүнья стандартлары дәрежесине жеткериў 

мақсетинде 1997-жыл 29-августта «Билимлендириў ҳаққында»ғы Нызам, сондай-ақ, «Кадрлар 
таярлаў миллий бағдарламасы»ның ислеп шығылыўы оқыў системасында ийгиликли ислерге 
баслама сыпатында хызмет етпекте. Усы ҳүжжетлерге муўапық, 1999-жылдан баслап Өзбекистан 
Республикасындағы бир қатар алдыңғы жоқарғы оқыў орынларында билим бериўдиң екинши 
басқышы магистратура шөлкемлестирилип, халық хожалығының барлық тараўлары ушын 
зәрүр болған жоқары билимге ийе қәнигелер, яғный магистрлерди таярлаў жолға қойылды.

Бүгинги күнде мийнет базарына бәсекиге шыдамлы маман кадрлар таярлаўда Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети Магистратура бөлиминиң де тутқан орны гиреўли. 2001-жылы 
университет қурамында магистратура факультети шөлкемлестирилип, оған профессорлар 
С.Қосбергенов, Ш.Абдиназимовлар басшылық еткен болса, соңын ала факультет магистратура 
бөлими сыпатында қайта дүзилди. Бөлимди дәслеп профессорлар М.Тагаев, Е.Қутыбаевалар 
басқарды ҳәм усы қысқа дәўир ишинде университетимизде магистратура арнаўлы бөлим сыпа-
тында толық қәлиплести. Өткен 2015-2016-оқыў жылында магистратура бөлимине 20 қәнигелик 

Өзиниң келешегин ойлайтуғын жәмийет, мәмлекет ең 
дәслеп алымларын, илимли, зыялыларды ҳүрметлеўи керек, 
оларды жоқары дәрежеге көтериўи керек. 

Ислам Каримов
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бойынша талабанлар қабылланған болса, 2016-2017-оқыў жылы ушын 20 дан аслам қәнигелик 
бойынша магистрларды таярлаўда профессор-оқытыўшылар өзлериниң жоқары дәрежедеги 
педагогикалық билим ҳәм тәжирийбелери менен мийнет етпекте. 

Ҳәзирги күнде бөлимге юридика илимлери кандидаты, доцент Аманлық Гулимов басшылық 
етип келмекте. Бөлимниң хызметин шөлкемлестириў жумысларын методист Бахтияр Палўанов 
алып бармақта.

Ҳәр бир инсанның интеллектуал, кәсиплик шеберлигин жүзеге шығарыўға бағдарланған 
билимлендириў тараўында алып барылып атырған түпкиликли реформалар нәтийжесинде 
магистрантлар өзи таңлаған қәнигелиги бойынша илимий изертлеўлер алып барыўы ушын 
университетимизде барлық имканиятлар 
жаратылған. Мине усындай имканиятлар-
дан үнемли пайдаланған бес питкериўши 
магистранттың диссертация жумысы 2008-
2009-оқыў жылында Ташкент қаласында 
өткерилген «Ең жақсы магистрлик диссерта-
ция» таңлаўында  биринши орынға ылайық 
деп табылды. Бөлимде тәлим-тәрбия алып 
атырған магистрантлар оқыўда, илимде 
жоқары табысларды қолға киргизиўи менен 
бир қатарда, жәмийетлик жумысларда да өз 
белсендилигин көрсетпекте.

Өзбекистан шын мәнисинде би-
лимге қуштар жаслар мәмлекети де-
сек қәтелеспеймиз. Өзиниң билими, 
ақыл-парасаты, күш-ғайраты менен жәмийеттиң жетекши күшине айланған жаслардың 
оқыў, илим, мәденият ҳәм спорт, сондай-ақ, барлық тараўларда қолға киргизип атырған же-
тискенликлери Өзбекистанның дүнья жәмийетиндеги орны ҳәм абырайын беккемлеўде, ана-
Ўатанымызды дүнья жүзине танытыўдағы әҳмийети айрықша. Усындай билимге қумар, журт келе-
шегине өзлерин жуўапкер деп сезинген бизиң магистрантлардың ерисип атырған нәтийжелерин де 
мақтаныш етип айтыўға арзыйды. Атап айтқанда, олардан 2010-жылы Ринат Айтмуратов, 2012-
жылы Исатай Алдабергенов, 2014-жыл Эдуард Эгамбердиев, 2015-жылы Айсултан Бектур-
сынова, 2016-жылы Малика Палымбетова, Гулжахан Сейтназарова Өзбекистан Республикасы 
Президентиниң мәмлекетлик стипендиясына мүнәсип деп табылды; 2015-жылы Парахат Жолдас-
баев «Өзбекистан белгиси» көкирек нышаны менен сыйлықланды. Сондай-ақ, Розымбай Якубов, 
Гүлнур Кенжаева, Муҳаббат Жумамуратова, Абдикамал Зарымбетов, Раўшанай Алеуова, Генжебай 
Мамбетназаров, Насиба Қутлымуратовалар Наўайы атындағы мәмлекетлик стипендия, Айшолпан 
Шамишова, Қоблан Узақбаев, Ислам Арепбаев, Шахноза Оразовалар Улығбек атындағы мәмлекетлик 
стипендия, Анвар Қутлымуратов, Сәрбиназ Маткаримовалар Бердақ атындағы мәмлекетлик стипен-
дия жеңимпазлары болды. Буннан тысқары, магистрантлар арасында мәденият, әдебият саласында 
өз жөнелисине ийе болған талант ийелери де көпшиликти қурайды. Олар қатарында, журналистика 
қәнигелигиниң магистранты Руслан Арзиев 2008-жылы «Ақша-көл илҳамлары», «Замин» республи-
ка дөретиўши жаслар таңлаўында 1-орын жеңимпазы, Каратэ бойынша 2009, 2010, 2011-жыллары 
Өзбекистан чемпионы болды. Ал, Гүлбәҳәр Ахымбетова, Несийбели Мамбетрзаева, Замира Алие-
валар болса Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, Лола Махаматдинова «Ниҳол» 
мәмлекетлик сыйлығының лауреаты болды. 

Ҳәр қандай мәмлекеттиң социал-экономикалық раўажланыўы белгили дәрежеде оның 
интеллектуал потенциалы менен белгиленеди. Сонлықтан да, билимлендириў тараўын 
реформалаў ҳәм де мийнет базары ушын зәрүр жоқары тәжирийбели кадрларды таярлаўда 
айрықша орын тутатуғын жоқары оқыў орынлары жаңаша мазмундағы идеялар менен байытылып 
бармақта. Бул бағдарда терең билимге ийе, ҳәр тәреплеме жетилискен, өзиниң анық илимий 
бағытына ийе магистр қәнигелерди жетилистириўде университеттиң профессор-оқытыўшылары  
өзлериниң бар билимин, тәжирийбелерин аямай пидәкерлик пенен хызмет ете береди.

Магистратура бөлиминиң баслығы А.Гулимов ҳәм
методист Б.Палўанов жумыс барысында.

Жақсылықты жерден сора,
Жер билмесе, елден сора.

Халық мақалы
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АКАДЕМИЯЛЫҚ ЛИЦЕЙ ҲӘМ КӘСИП-ӨНЕР КОЛЛЕДЖЛЕРИ 
МЕНЕН ИСЛЕСИЎ БӨЛИМИ

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2013-жыл 6-июньдағы 01-07/8-6-санлы  
мәжилис баянламасы тийкарында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2013-жыл 
2-июль күнги 584-санлы хатына муўапық Қарақалпақ мәмлекетлик университетине 38  кәсип-өнер 
колледжлери ҳәм 4 академиялық лицейлери бириктирилген. 

Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң 2011-жыл 26-марттағы 124-санлы буйрығы 
менен Қарақалпақстан Республикасында жайласқан колледж оқыўшылары ушын 175 сабақлық өзбек 

ҳәм рус тиллеринен қарақалпақ тилине аўдарма 
исленген. Усы сабақлықлардан 93 сабақлық уни-
верситет профессор-оқытыўшылары тәрепинен 
аўдарма жасалды ҳәм сабақлықлар толық баспа-
дан шығарылып, билим бериў процесинде пайда-
ланылып келинбекте. 

Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министр-
лигиниң 2013-жыл 22-июньдағы 208-сан-
лы буйрығы тийкарында ҳәр жылы 11-18-ав-
густ күнлери «Орта арнаўлы, кәсиплик билим 
бериў оқыў орынлары  педагог кадрлары ушын 
билимлендириў процесине алдыңғы педагогикалық 
ҳәм информациялық коммуникация технология-
ларын енгизиў» атамасында семинар-тренинглер 
турақлы өткерилмекте. 

Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде 
аймақтағы 4 академиялық лицей ҳәм 38 кәсип-
өнер колледжлери менен усы күнге шекем 205 өз-
ара бирге ислесиў шәртнамалары ҳәм 61 кафедра 
филиаллары шөлкемлестирилди. 

Өзбекистан Республикасының Жоқары ҳәм 
орта арнаўлы билим министрлигиниң 2005-жыл 

2-марттағы №39а санлы «Академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен ислесиў бой-
ынша проректор лаўазымын киритиў ҳаққында»ғы буйрығы тийкарында Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетинде академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен ислесиў бойынша прорек-
тор лаўазымы ашылды. Бул лаўазымда дәслепки ўақытлары Балташ Ғайпов ҳәм Қуўанышбай Ора-
зымбетовлар хызмет атқарды. Ҳәзирги ўақытта бул лаўазымда юридика илимлериниң кандидаты, 
доцент Онгарбай Утегенов ислеп келмекте.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2011-жыл 21-февральдағы 07/2-1-6 санлы 
тапсырмасын орынлаў ушын Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим 
министрлигиниң арнаўлы буйрығы менен Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде усы 
лаўазымдағы проректордың қасында академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен 
ислесиў бойынша бөлим ашылды. Ең дәслепки бөлим баслығы лаўазымында М.Бабажанов, 
Ж.Айбергенов, Ш.Арзиевлар хызмет атқарды. Ҳәзирги ўақытта академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер 
колледжлери менен ислесиў бойынша бөлим баслығы лаўазымына М.Толыбаев бекитилген.  

Академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен ислесиў бойынша бөлим методистлери-
нен Г.Тилеўмуратова, Т.Орынбаев, Ш.Арзиев, А.Сейтбеков ҳәм Ж.Муйнакбаевлар хызмет атқарды. 
Ҳәзирги ўақытта Р.Исметов  академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен ислесиў бойын-
ша бөлим методисти лаўазымында, Г.Сатуллаева ис жүритиўши сыпатында ислеп келмекте.

Проректор О.Утегенов Нөкис мелорация ҳәм суў 
хожалығы кәсип-өнер колледжинде.

О.Утегенов бөлим хызметкерлери менен
жумыс барысында.

Илимди дос, бийҳуўда турмысты душпан бил. 
Қабуснамадан.
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ХОЖАЛЫҚ ИСЛЕРИ
Университеттиң  шөлкемлесиўи  менен  хожалық  бөлими  ашылып,  бөлимди  Алымбай 

Халмуратов басқарды.
Оқыў орнындағы хожалық ислерин қадағалаў жумысларын проректорлардан Алымбай 

Халмуратов, Библис Рудольф Генрихович, Шамиль Абдулкасимов, Теңел Сейтмуратов, Жалғасбай 
Хожаметов, Шамурат Худайбергенов, Марат Мырзанов, Жуманияз Алланазаров алып барды. 

Ҳәзирги күнде қаржы ҳәм экономика ислери бойынша проректор Азамат Қудайбергенов 
бөлим жумысларын басқарып келмекте.

Университеттиң қаржы ҳәм экономи-
ка ислери бойынша проректор қурамына 
хожалық бөлими, эксплуатация-техникалық 
жақтан ҳызмет көрсетиў бөлими, мийнет-
ти қорғаў бөлими, қурылыс оңлаў бөлими, 
есап-санақ бөлими ҳәм жобаластырыў 
бөлимлери киреди.

Хожалық ҳәм эксплуатация-техникалық 
жақтан ҳызмет көрсетиў бөлими тийкары-
нан университеттиң ишки техникалық  жумыс-
ларын алып барыў ҳәм де гүз-қыс мәўсимин 
турақлы ҳәм сапалы өткериў, биналардың 
ири капитал қурылыс ҳәм жеңил ре-
монт жумыслары алып барыў, биналардың 
ишки тазалығын ҳәм санитариялық жағдайын жақсылаў, автотранспорт ҳәм аўыл хожалық 
техникаларының ҳәр жылы техникалық көриктен өткериў, әтирап аймақларды абаданластырыў-
көклемзарластырыў ҳәм тәртипке салыў бойынша жумыс алып барады. 

Университеттиң хожалық бөлиминде бас инженер лаўазымында Қурбанбай Рысбаев, 
Жаббар Алламбергенов ислеген болса, бүгинги күнде усы лаўазымда Сейтназаров Жақсымурат 
1996-жылдан берли ислеп келмекте. 

Бас инженердиң тийкарғы ўазыйпасы  барлық оқыў имаратларды, студентлер турар жайла-
ры ҳәм жәрдемши хожалық имаратларын, автотранспорт қураллары ҳәм механизмлер, электр 
үскене ҳәм жақтыландырыўшы, ысытыў тармақлары, газ ҳәм ақаба суў  тармақлары, винти-
лизация  системасының турақлы ислеўин тәмийинлеў, мийнетти қорғаў бойынша қәделер ҳәм 
нормаларға муўапық эксплуатациясына басшылық етиў, оқыў бинасына тийисли болған жер 
асты коммуникацияларын, байланыс қурылмаларын сақлаў ҳәм өз ўақтында режеге киргизиўден 
ибарат.

Бөлим хызметкерлери оқыў биналары ҳәм техникалық үскенелердиң үзликсиз ислеўин 
тәмийинлейди.  Студентлер  ҳәм  хызметкерлердиң  айрықша  жағдайлардағы  қәўипсизлигин 

Хожалық ислери жәмәәти.

Проректор А.Кудайбергенов бас инженер Ж.Сейтназаров 
ҳәм мийнетти  қорғаў  бөлиминиң баслығы М.Мырзанов пе-
нен хожалық ислери бойынша режелерди көрип шықпақта.

Адам ақылының шырағы – билим,
Бәледен сақлаўдың жарағы – билим.

Рудакий
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тәмийинлеў бойынша дүзилген ис режелери тийкарында оқыў-лаборатория имаратлары, сту-
дентлер турар жайлары, студентлер асханалары ҳәм де қосымша имаратлардағы техникалық 
қәўипсизлик шараларын көрип барады.

Университетте бүгинги күнде бас энер-
гетик лаўазымында Қәдирбек Бердимуратов 
ислеп келмекте. Оның тийкарғы ўазыйпасы 
университетти өз ўақтында электр энергиясы 
менен тәмийинлеўши кәрханалары менен өз-
ара тийисли шәртнамаларды рәсмийлестирип 
ҳәм де қадағалап барады. Оқыў-лаборатория 
имаратлары, студентлер турар жайлары ҳәм 
жәрдемши хожалық имаратларының ишки 
электр тармақлары ҳәм үскенелерди режеге 
муўапық техникалық жақтан көриктен өткереди. 
Университеттиң барлық имаратларындағы 

электр жақтыландырыў үскенелерин энергия үнемлеўши үскенелери менен тәмийинлеў ҳәм де 
сыпатлылығын асырыў бойынша жумыслар алып барады.

Эксплуатация-техникалық жақтан ҳызмет көрсетиў бөлими баслығы лаўазымында Базарбай 
Шамуратов, Толыбай Нурсейтов, Жаңабай Қурбанбаевлар ислеген болса, бүгинги күнде усы 
лаўазымда Мақсет Хожаметов ислеп атыр.

Бөлимниң тийкарғы ўазыйпасы университеттиң барлық оқыў имаратлары, студентлер 
турар жайлары ҳәм жәрдемши хожалық имаратларының техникалық үскенелери ҳәм буйым-
ларынан өнимли пайдаланыў, ыссылық энергиясы, тәбийий газ, ишимлик суў ҳәм ақаба суў 
тармақларынан турақлы ҳәм де сапалы пайдаланыўды тәмийинлейди.

Университтиң оқыў-лаборатория имаратлары, студентлер турар жайлары ҳәм де жәрдемши 
хожалық имаратларының сыртқы ҳәм ишки коммуникация тармақларындағы авариялық 
жағдайлардың алдын алыў ҳәм жеңил оңлаў жумысларын алып барады. 

Усы бөлимде биринши категориялы инженер Турдымурат Дошимов, Ажинияз Берданов, Ислам 
Бердаков ҳәм де сантехниклерден: Сейтбек Есимбетов, Аман Төренов, Жандулла Гүлимбетов, 
Қоянбай Пуқарбаев, Азат Искендеров, Азат Уразымбетов, электриклерден: Есемурат Даўлетназаров, 
Данияр Өтениязов, Рахат  Өтениязов, Амет  Пирназаров, Оралбай Бегжанов ҳәм  тағы басқалар 
жумыс алып бармақта.

Мийнетти  қорғаў  бөлими баслығы лаўазымында Марат Мырзанов, өрт-қәўипсизлиги ин-
структоры Назарбай Нажиматдинов ислеп келмекте. Бөлимниң ўазыйпалары университеттиң 
оқыў-лаборатория имаратлары, студентлер турар жайлары ҳәм жәрдемши хожалық има-
ратларында жумыс алып баратуғын ҳызметкерлердиң мийнетти ҳәм де техникалық жақтан 
қәўипсизлигин, өрт-қәўипсизлигин тәмийинлеў бойынша жумыслар алып барады. 

Қурылыс ремонтлаў бөлими баслығы лаўазымында Қудайберген Маткаримов ислеген бол-
са, 1993-жылдан баслап Мақсет Сапарниязов ислеп келмекте. Қурылыс ремонтлаў бөлимин 
университеттиң оқыў-лаборатория имаратлары, студентлер турар жайлары ҳәм де жәрдемши 
хожалық имаратларында ишки ҳәм де сыртқы киши қурылыс оңлаў жумысларын алып ба-
рады. Усы бөлимде уста Александр Ягупов, Мақсет Режепов, Сағыйт Кулахметов, Суллет 
Төремуратов, Оралбай Қалмурзаевлар жумыс алып бармақта.

Автогараж бөлиминде механик лаўазымында Амет Бөрибаев ҳәм де  Қурал Бегжанов ис-
леп келмекте. Ҳәзирги күнде автотранспорт қуралларын басқарыўшылары Шымбергенов 
Төремуратов, Аман Кутимов, Абат Утегенов, Жоллыбай Бегимов, Балтабай Турдыбековлар 
жумыс ислейди.

Университеттиң барлық оқыў имаратлары, студентлер турар жайлары ҳәм де жәрдемши 
хожалық биналарының ветеран комендант лаўазымларында Пийшенбай Жумабаев, Далжан 
Кулахметов,  Кеча Юсупова, Алмагул Раметуллаева, Меңлибийке Турганова ислеген болса, 
бүгинги күнде Куўаныш Мугалов, Султан Емжаров, Яқыпбай Аўезов, Орақбай Қалилаев, Оразбай 
Сатуллаев, Манас Даўлетназаров, Ғайбулла Сейтмамутов, Камила Аяшова, Нағийма Алланиязова, 
Гаўхар Жасыбаева, Улбосын Ешекеева ҳәм Венера Утегеновалар ислеп келмекте.

Техникалық профилактика жумыслары.

Абырай алайын десең, артық ислеўге еринбе. 
Халық нақылы
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Университеттиң барлық оқыў-лаборатория имаратлары, студентлер турар жайлары ҳәм де 
жәрдемши хожалық имаратларындағы материаллық техникалық байлықлар менен үскенелердиң 
есап-китапларын жүритиў, ишки ҳәм сыртқы тазалық жумысларын алып барыў, имараттағы ха-
наларын кестеге муўапық  қадағалап барыў, инженер-коммуникация тармақларының сазлығын 
ҳәм де өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына әмел қылыў бойынша жумыслар алып барады.

Оқыў процесин техникалық жақтан тәмийинлеў бөлими баслығы Полат Досымбетов универ-
ситеттеги оқыў процеси ҳәм руўхый-ағартыўшылық иләжлары ҳәм де байрам салтанатларының 
өткерилиўине байланыслы техникалық тәмийинлеў жумысларын алып барады.

Университеттиң орайлық қойма меңгериўшиси лаўазымында Парахат Сабуров, Мурат 
Нарымбетовлар ислеген болса, бүгинги күнде МухаммедАмин Досымбетов ислеп келмекте.

Хожалық бөлими хызметкерлери өзлерине бекитилген жуўапкерли ўазыйпаларын өз 
ўақтында сапалы ҳәм сыпатлы алып барыў ҳәм де университеттеги  оқыў  процесин  қолайлы 
мийнет  шәраятлары менен тәмийинлеўге өз үлеслерин қосып келмекте.

ЕСАП-САНАҚ БӨЛИМИ
Есап-санақ бөлими университеттиң тийкары қаланғаннан баслап хызмет көрсетип кел-

мекте. Университеттиң есап-санақ бөлими, улыўма қаржылардың есабы, олардың дурыс 
бөлистирилиўи, хызметкерлердиң айлық ис ҳақылары ҳәм студентлердиң стипендияларының 
өз ўақтында есапланыўын алып барады.

Есап-санақ бөлиминиң тийкарғы ўазыйпалары төмендегилерден ибарат: бюджет қаржылары-
ның, соның менен бирге бюджеттен тысқары қаржылардың қәрежетлер сметасында көрсетилген 

белгили бир мақсетлер ушын туўры жумсалыўы, буннан тысқары, пул қәрежетлери ҳәм 
материаллық қымбат баҳалы затлардың үстинен бақлаў алып барады; бухгалтерия есабының 
нызамшылық талапларына муўапық алып барылыўын бақлаўға алады; жумысшылардың ис 
ҳақылары ҳәм оған теңлестирилген төлемлерди, соның менен бирге билим бериў мәкемесинде 
билим алатуғын студентлердиң стипендияларын белгиленген тәртипте ҳәм өз ўақтында есаплап 
шығады; пул қәрежетлери, есап-санақлар ҳәм материаллық қымбат баҳалы затлар, соның менен 
бирге басқа активлерди ҳәм мәжбүриятларды инвентаризация ислеўде қатнасады, инвентари-
зация нәтийжесин өз ўақытында ҳәм туўры рәсмийлестириў ҳәм оларды бухгалтерия есабын-
да сәўлелендирип барады; материаллық қымбат баҳалы затларды алыў ушын берилген исеним 
қағазларының есабын алып барыў ҳәм оларды туўры пайдаланыўды бақлап барады;  финанслық 
есабатларды белгиленген мүддетте дүзиў ҳәм тапсырыў; мәкеме басшысы тастыйықлаўы ушын 
қәрежет сметаларын ҳәм оларға қосымша қылынатуғын есап-санақларды дүзиў.

Есап-санақ бөлими тийкарынан еки бөлимнен турады: «Қаржы ҳәм жобаластырыў бөлими» 
ҳәм «Есап-санақ» бөлими. Бүгинги күни бөлимде, тийкарынан, 11 хызметкер хызмет етеди. 
Бас есапшы Акназаров Сапарбай, бас есапшы орынбасары Қудьярова Қанчайым, Аширбеков 
Полатбек, есапшылар Утеўлиева Светлана, Байназаров Жеткерген, Реймова Фатима, Узақбаева 

Есап-санақ бөлими жәмәәти.

Талап ислеп тап дүньяны, 
Сүттен ақдур билсең аны. 

Бердақ
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Шийрин, Садыкова Бийбигүл, Аметова Айымгүл, Есназаров Батыр, Исмайлов Тимур.   Қаржы 
ҳәм жобаластырыў бөлиминиң баслығы Тажимуратов Орынбай, экономист Абдиганиева Жа-
зийра.

Кейинги ўақытлары информациялық-коммуникация технологиялары турмыстың барлық 
тараўларына кирип келип есап-санақ бөлимлеринде де заманагөй коммуникация технологияла-
ры тийкарында жумыс алып баратуғын жаңа компьютер бағдарламалары әмелиятқа енгизилди. 
Университет есап-санақ бөлими тәрепинен барлық есап-санақ жумысларын алып барыў ушын 
«UzASBO» бағдарламасынан кең түрде пайдаланып келинбекте. 

ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ КЕҢЕСИ 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Жоқары оқыў орынларының  кеңеси 

ҳаққындағы Нызам» тийкарында тийкарғы мәселелерди көрип шығыў ушын ректор басшылығында 
университет Кеңеси шөлкемлестирилген.

Кеңестиң мақсети – университет жәмәәтиниң жумысларын, интеллектуал дәрежесин ҳәм басқа 
барлық имканиятларын Өзбекистан Республикасының «Билимлендириў ҳаққында»ғы, «Кад-
рлар таярлаў миллий бағдарламасы ҳаққында»ғы Нызамларында белгиленген ўазыйпалардың 
орынланыўын тәмийинлеў, жоқары билимлендириўдиң мәмлекетлик тәлим стандарты тала-
плары дәрежесинде қәлиплескен билим, тәжирийбе, көнликпелерге ийе болған профессионал 
қәнигелер таярлаўға бағдарлаўдан ибарат.

Бүгинги күнде университет кеңеси қурамы 39 ағзадан ибарат болып, тийкарынан: 
 - кадрлар таярлаў миллий дәстүрине муўапық мәмлекетлик тәлим стандартлары, оқыў ре-

желери ҳәм бағдарламалардың орынланыўын үйренип шығады ҳәм әҳмийетли мәселелер бой-
ынша усыныс ҳәм тапсырмалар белгилейди;

- факультетлердиң оқыў, илимий-изертлеў, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық жумыслары 
ҳаққындағы, академиялық лицейлер, жоқары оқыў орны қасындағы илимий жәмийетлердиң 
искерлиги ҳаққындағы, қабыллаў комиссиясының нәтийжелери ҳаққындағы, сондай-ақ марке-
тинг хызметиниң халық хожалығының питкериўши қәнигелерге болған талабы, буйыртпашы 
шөлкемлер менен бирге ислесиў байланыслары ҳаққындағы есапларды тыңлайды ҳәм тийисли 
қарарлар қабыл етеди; 

- илимий-изертлеў, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери режелериниң орынланыўы, 
профессор-оқытыўшылар қурамының қәнигелигин жетилистириў ҳәм қайта таярлаў 
мәселелерин талқылайды ҳәм тийисли қарарлар қабыл етеди; 

- университеттиң раўажланыўының жыллық ҳәм келешектеги режелерин тастыйықлайды, 
материаллық-техникалық тәмийнат ҳәм финанс-хожалық жумысларының нәтийжелерин 
талқылайды ҳәм тийисли қарарлар қабыл етеди;

Университет Кеңесиниң жумыс барысы.
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- факультет ҳәм кафедраларды ашыў, жабыў, өзгертиў, сондай-ақ, маркетинг хызмети усы-
нысларын есапқа алған ҳалда жаңа бакалавриат бағдарлары ҳәм магистратура қәнигеликлери 
бойынша кадрлар таярлаўды жолға қойыў яки тоқтатыў менен байланыслы мәселелер бойынша 
қарар қабыл етеди;

- «Жоқары оқыў орынларына педагог хызметкерлерди таңлаў тийкарында жумысқа қабыл 
етиў тәртиби ҳаққында»ғы Нызамға муўапық профессор-оқытыўшылар лаўазымларын ийелеў 
ушын таңлаўлар өткереди;

- профессор, доцент илимий дәрежесин алыўға ҳәрекет етип атырған изертлеўшилердиң 
ҳүжжетлерин көрип шығады ҳәм белгиленген тәртипте илимий дәрежеге тастыйықлаўға 
усыныс етеди;

- оқыў орны питкериўшилери ҳәм де профессор-оқытыўшылардың инглиз тилин билиў-
лерин тәмийинлеў ҳәм компьютер технологиялары, интернеттен пайдалана алыўлары бойынша 
таяныш көнликпелерин қәлиплестириў мәселелерин талқылайды ҳәм илажлар белгилейди;

- оқыў процесиниң оқыў әдебиятлары менен тәмийинленгенлиги, жаңа сабақлықлар, 
оқыў қолланбалар, инновациялық тәлим технологияларын қолланыўға тийкарланған оқыў-
методикалық комплекслерди таярлаў ҳәм баспадан шығарыў мәселелерин үйренип шығады;

- үлкен илимий-хызметкер-излениўшилер институтларына талабанларды усыныс етеди, 
олардың жеке режелери ҳәм диссертациялары темаларын тастыйықлайды;

- зийрек студентлер ҳәм профессор-оқытыўшылар қурамынан шет еллердиң жоқары оқыў 
орынларында стажировка өтиўге усыныс етеди;

- университеттиң зийрек студентлери ҳәм магистрантларын арасынан Өзбекистан Ре-
спубликасы Президенти Мәмлекетлик стипендиясы ҳәм атақлы мәмлекетлик стипендиялар 
таңлаўларында қатнасыўшаларды усыныс етеди;

- «Саламат әўлад ушын» фонды менен бирге студентлердиң физикалық тәрбиясы ҳәм 
олардың саламатлықларын және де жақсылаў бойынша илажлар ислеп шығады;

- тийкарғы буйыртпашы шөлкемлер, кәрхана ҳәм мәкемелер менен корпоратив бир-
ге ислесиў жумысларын раўажландырыў, материаллық-техникалық базаны беккемлеў ҳәм 
студентлердиң қәнигелик әмелияты нәтийжелилигин асырыў мәселелерин үйренип шығады 
ҳәм оларды жақсылаў бойынша усыныслар ислеп шығады;

- шет ел мәмлекетлериниң жоқары оқыў орынлары менен бирге ислесиў байланысларын 
орнатыў бойынша қарарлар қабыл етеди;

- билимлендириў хызметлери менен шуғылланыўшы киши кәрханалар, фирма ҳәм курс-
лар искерлиги ҳаққында басшылардың есапларын тыңлайды ҳәм тийисли қарарлар қабыл етеди;

- университет студентлери ҳәм хызметкерлериниң техника қәўипсизлиги ҳәм мийнетин 
қорғаў бойынша илажлар  белгилейди.

Университетте Кеңес жумысының  шөлкемлестирилиўи. Университет Кеңеси өз жумы-
сын оқыў жылы ушын ислеп шығылған режеге муўапық әмелге асырмақта. Кеңес мәжилислери 
ҳәр айда бир мәрте өткерилип барылады. Мәжилис күн тәртибиндеги университеттиң оқыў, 
илимий-методикалық, илимий-изертлеў, руўхый-ағартыўшылық ҳәм шөлкемлестириўшилик 
мәселелери бойынша кеңес қарарлары ашық даўыс бериў тәртибинде көпшилик даўыс пенен, 
5 жыл мүддетке профессор-оқытыўшылардың лаўазымларын ийелеў бойынша өткерилетуғын 
таңлаўлар, профессор яки доцент илимий атақларын бериўге усыныслар бойынша қарарлар жа-
сырын даўыс бериў жолы менен белгиленген тәртипте кеңес қурамындағы ағзалардан 2/3 үлеси 
қатнасқан жағдайда қабыл етилмекте.

2-БӨЛИМ
Қарақалпақ мәмлекетлик университети ашылған күннен баслап екинши бөлим дүзилди. 

Өзбекистан Республикасы «Улыўма әскерий миннетлер ҳәм әскерий хызмет ҳаққында»ғы ны-
замы тийкарында, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2003-жыл 4-марттағы 
119-буйрығы ҳәм Өзбекистан Республикасы Қорғаныў Министриниң 2003-жыл 19-март 
күнги 189-санлы буйрығына тийкарланып жумыс баслады. Өзбекистан Республикасы 
пуқараларын әскерий есапқа алыўды шөлкемлестириў екинши бөлимниң баслы ўазыйпасы бо-
лып есапланады.
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 Өзбекистан Республикасы Конституциясында Республика Қураллы күшлери  қурамында 
хызмет етиў – Республика пуқаралары ушын жуўапкерли ўазыйпа сыпатында белгилен-
ген. Әскерий миннетли ҳәм шақырыққа тартылғанларды дизимге алыў улыўма мәмлекетлик 
системалық есап болып, оның анализи барысында әскерий хызметке жарамлылары таңлап алы-
нады.

Ең биринши бөлим баслығы болып Григорьева Любовь Степановна жумыс баслады, ол 
1993-жылға шекем басқарды. Ҳәзир ҳурметли дем алыста. 2-бөлимниң үлкен инспекторы 
ўазыйпасында 1976-1993-жыллары Хегай Алла Алексеевна хызмет етти. Ол 1993-жылдан 
усы бөлимниң баслығы лаўазымында ислемекте. Бөлимниң үлкен инспекторы болып жумыс 
баслаған Абдуллаева Татьяна Садуллаевна 2005-жылға шекем иследи. 2005-жылдан усы 
лаўазымда Разбекова Раушан Муратбаевна ислеп келмекте.

Екинши бөлимниң жумыслары «Улыўма әскерий миннет ҳәм әскерий хызмет ҳаққында»ғы 
Нызамға сәйкес орынланып келмекте.

КАДРЛАР БӨЛИМИ 
Жоқары оқыў орнына сәйкес кадрларды таңлап алыў ҳәм жумысқа орналастырыў кадрлар 

бөлиминиң хызмети. Қарақалпақ мәмлекетлик университети кадрлар бөлими НМПИ тийкарын-
да ашылды. Бул бөлимди 1965-1978 жыллары Анастасия Григорьевна Зайцева, 1979-1982 жыллар-
да Нурия Юсуповна Алламбергенова, 1983-1985 жыллары Лариса Анатольевна Ли басқарды. 
Ал 1985-жылдан баслап ҳәзирги ўақытқа дейин Валентина Львовна Молодцова бөлим баслығы 
болып ислеп келмекте. Сондай-ақ, ҳәзир бөлимде үлкен инспектор Рахима Бекназарова, ин-
спектор Мийригүл Базарбаева ислейди.

Кадрлар бөлими Өзбекистан Республикасы Конституциясы ҳәм Нызамлықларын, Өзбекистан 
Республикасы Министрлер Кабинетиниң пәрман ҳәм қарарларын, мийнет кодексин, басқа да норматив-
ҳуқық актлерин, көрсетпелерин, жоқары оқыў орны Уставын, Өзбекистан Республикасы Жоқары 
ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги ҳәм университет ректоры буйрықларын басшылыққа 
алып жумыс ислейди.

Бөлимниң тийкарғы ўазыйпалары. Хызметкерлер менен жумыс орнында мийнет нызам-
лығы нормаларын сақлаўды тәмийинлеў; университет басшылары менен биргеликте кадрларды 
таңлаў ҳәм жумысқа орналастырыў;

Резерв кадрларды таярлаў. Бөлим шығарылған нызамларға сәйкес кадрларды таңлап 
алыў ҳәм жумысқа орналастырыў, мийнет қатнасларын ҳүжжетлестириў, кадрлар қурамының 
жеке есабын алып барыў менен шуғылланады.  

Юрист-мәсләҳәтши. Өзбекистан Республикасы жоқары оқыў орынлары юридикалық хыз-
мети хызметкерлери өз жумысларын Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 
2007-жыл 24-августағы «Мәмлекет ҳәм хожалық басқарыў органлары, мәмлекет кәрханалары 
ҳәм шөлкемлери хызметин ҳуқықый тәмийинлеў дәрежесин жәнеде асырыў ис-илажлары 
ҳаққында»ғы 182-санлы қарары талаплары тийкарында шөлкемлестиреди.

Усы қарар талапларына тийкарланып төмендеги тийкарғы ўазыйпаларды әмелге асырады:
- жоқары оқыў орны профессор-оқытыўшыларының ҳәм оның қурамындағы бөлим, бас-

қарма, орай хызметкерлериниң ҳәм де лаўазымлы шахсларының хызметинде нызамшылықты 
тәмийинлеўде, жоқары оқыў орны профессор-оқытыўшыларының ҳәм хызметкерлериниң ҳуқы-
қый мәдениятын асырыўда қатнасады. Сондай-ақ, жоқары оқыў орны мүлкиниң сақланыўын 
ҳуқықый үскенелер арқалы тәмийинлеў жумыслары шөлкемлестириледи, жоқары оқыў орнын-
да шәртнамалы-ҳуқықый ҳәм талапнама-даўа жумысларын жүргизиўде қатнасады, судларда ҳәм 
басқа мәкемелерде жоқары оқыў орнының мүлкий ҳәм басқа мәплерин ҳуқықый жақтан қорғайды.

Университеттиң үлкен юрист-мәсләҳәтши лаўазымында 2010-жылдың ноябрь айынан бас-
лап Арысланбай Акмуратович Баймуратов хызмет қылып келмекте.

Әўметтиң сыры кәсипти жумыс деп емес, 
жақсы көрген шынығыў деп түсиниўде. 

Марк Твен
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ИШКИ ҚАДАҒАЛАЎ ҲӘМ МОНИТОРИНГ БӨЛИМИ
«Ишки қадағалаў ҳәм мониторинг» бөлими 1998-жыл 7-май күни университет ректорының 

42Д/1 §6-санлы буйрығы менен «Информациялық ҳәм техник тәмийинлеў» бөлими деп 
шөлкемлестирилди. 1999-жылы бөлим «Оқыў процесиниң сапасын сақлаў инспекциясы» деп 
аталып, 2001-жылдан баслап «Ишки қадағалаў ҳәм мониторинг бөлими» аты менен қайта 
шөлкемлестирилди. 

Ишки қадағалаў ҳәм мониторинг бөлими Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта 
арнаўлы билим министриниң 2001-жыл 29-августтағы 207-санлы буйрығы менен тастыйықланған 
«Жоқары оқыў орны ишки қадағалаў ҳәм Кадрлар таярлаўдың миллий бағдарламасын әмелге 
асырыўдың мониторингин алып барыў ҳаққында»ғы Нызамда белгиленген ўазыйпаларды 
орынлаўды әмелге асырады.

Ишки қадағалаў ҳәм мониторинг бөлими Кадрлар таярлаўдың миллий бағдарламасында 
белгиленген ўазыйпалардың, сондай-ақ, норматив ҳәм директивалық ҳүжжетлердиң орынланыў 
барысын қадағалаў, олардың мониторингин жыллық реже тийкарында алып барады. Ҳәзирги 
күнде «Мониторинг ҳәм ишки қадағалаў» бөлими тәрепинен Өзбекистан Республикасы 
Нызамлары, Өзбекистан Республикасы Президенти пәрманлары, қарарлары, бийликлери, Министрлер 
Кабинети қарар ҳәм бийликлери, Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы би-
лим министрлигиниң Коллегия қарарлары, буйрықлары, хат ҳәм модемограммалары, ректор 
буйрықлары ҳәм Илимий Кеңес қарарларының орынланыў мониторингин алып бармақта.

Ишки қадағалаў ҳәм мониторинг бөлими Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1999-
жыл 12-янвaрдaғы «Ижрo интизoмини мустaxкaмлaш чoрa-тaдбирлaри туғрисидa»ғы 12-сан-
лы қaрары, 1999-жыл 29-мaрттағы «Ўзбeкистoн Рeспубликaси дaвлaт ҳoкимияти вa бoшқaрув 
oргaнлaридa иш юритиш вa ижрo нaзoрaтини тaшкил eтиш бўйичa нoрмaтив ҳужжaтлaрни 
тaсдиқлaш ҳaқидa»ғы 140-санлы қaрары ҳәм Өзбeкистан Рeспубликaсының Бас ўәзири тәрепинен 
2009-жыл 28-aвгусттa тастыйықланған 11-10-санлы «Вaзирликлaр, дaвлaт қўмитaлaри, 
идoрaлaри, xўжaлик бирлaшмaлaри, улaрнинг тaркибий вa xудудий бўлинмaлaридa ҳужжaтлaр 
билaн ишлaшни тaшкил eтиш ҳaмдa ижрo интизoмининг aҳвoли мoнитoрингини oлиб бoриш 
тaртиби», Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң директивалық ҳәм нормативлик 
ҳүжжетлери, буйрықлары ҳәм көрсетпелери тийкарында өз жумысын жүргизеди.

Бөлимди 1998-2001 жыллары Улман Аманқулова басқарған болса, буннан соң Аманлық 
Реймов, Мухтар Ибрагимов, Султанбай Сайманов усы бөлимниң баслығы лаўазымда иследи. 
Хәзирги күнде бөлимди Қуанышбай Бердимуратов басқарып келмекте.   

КАНЦЕЛЯРИЯ
Канцелярия университеттиң өз алдына структуралық бөлеги есапланып, жоқары оқыў 

орнының уставы, белгиленген ис-режелерине муўапық ис жүритиў жумысларын алып барады 
ҳәм тиккелей университет ректорына бағынады.

Тийкарғы ўазыйпасы университетте ис жүргизиўди сапалы алып барыў ҳәм жетилистирилиў. 
Корреспонденцияларды яғный, Өзбекистан Республикасы Президенти қарарлары, Өзбекистан 
Республикасы Министрлер Кабинети, Өзбекистан Республикасы жоқары ҳәм орта арнаўлы билим 
министрлигинен келген хатлар, модемограммалар, факс, Коллегия қарарлары, Қарақалпақстан 
Республикасы  Жоқарғы Кеңеси, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинен келген 
телефонограмма ҳәм хатларды дизимге алыўды дурыс есапқа алыўды шөлкемлестиреди. Уни-
верситет ректоры тәрепинен шығарылған буйрықлар тийисли факультетлерге, кафедраларға 
ҳәм бөлимлерге нусқалары таярланып өз ўақтында жеткерип барылыўын тәмийинлейди.

Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың жазба ҳәм аўызеки мүрәжәтлери дизимге алына-
ды, жуўапкер шахсларға бериледи ҳәм олардың орынланыўын қадағалап барады. Архив исин 
шөлкемлестириўде бөлимлерден архивке тапсырылатуғын ҳүжжетлер тийисли номенклатура 
бойынша дизимге алынып, белгиленген мүддетлерде сақлаўда Мәмлекетлик архив пенен бир-
геликте жумыс алып барылады.   

Ҳәр қандай исти дурыс ҳәм жақсы 
орынлаў ушын оны ислей билиў керек. 

Эпиктет
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Хәзирги ўақытта университетте ис жүритиў Өзбекистан Республикасы Министрлер 
Кабинетиниң 1999-жыл 12-январдағы «Орынлаў тәртибин беккемлеўде ис-илажлары ҳаққын-
да»ғы 12-санлы қарары;

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1999-жыл 29-марттағы «Өзбекистан 
Республикасы мәмлекетлик ҳәкимияты ҳәм басқарыў органларында ис жүритиў ҳәм ишки 
кадағалаўды шөлкемлестириў бойынша норматив ҳүжжетлерди тастыйықлаў ҳаққында»ғы 
140-санлы қарары;

Министрликлер, мәмлекетлик комитетлер, идаралар, хожалық бирлеспелери, олардың 
структуралық ҳәм аймақлық бөлимлеринде ҳүжжетлер менен ислесиўди шөлкемлестириў ҳәм 
орынлаў тәртибиниң мониторингин алып барыў тәртиби Өзбекистан Республикасының Бас 
министри тәрепинен тастыйықланған 2009-жыл 28-августтағы 11-10-санлы қарарлары тийка-
рында жумыслар алып барылмақта. 

Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң канцелярия бөлиминде бөлим баслығы С.Акимова, 
операторлар Ж.Жақсымуратова ҳәм Р.Мамбетназарова, ис-жүргизиўши Г.Бекимбетова, архи-
вариус Р.Жугинисова ҳәм курьер П.Сапарниязовалар хызмет етеди. 

Канцелярия баслықлары лаўазымларында Л.Ли, Н.Алламбергенова, Ж.Жаксымуратова, 
А.Хегай, Р.Кудайбергенова, Д.Телебаева М.Калбаева, Э.Матуразова, У.Зарымбетова, 
Ж.Сагидуллаевалар жумыс иследи.

МАРКЕТИНГ БӨЛИМИ 
Маркетинг хызмети бөлиминде тийкарынан университетте таярланып атырған кадрларға 

кәрхана, мәкеме ҳәм шөлкемлердиң кадрларға болған талапларын үйрениў тийкарында 
мағлыўматлар банкин дүзиў, билимлендириў тараўында базар қатнасықларын раўажландырыў 
ҳәм жетилистириўге көмеклесиў, жас қәнигелерге болған талап көрсеткишлери тийкарында 
питкериўши бакалавр ҳәм магистрлер ушын реал «Буйыртпалар портфелин» қәлиплестириў 
жумыслары алып барылмақта. Сондай-ақ, базар экономикасы жағдайында бәсекиге шыдам-
лы кадрлар таярлаўды тәмийинлеў ҳәм кадрлар потенциалынан нәтийжели пайдаланыўды 
шөлкемлестириў, кадрлар таярлаў процесинде буйыртпашылардың кадрлар сапасына бай-
ланыслы болған талапларын итибарға алыў, жас қәнигелердиң мийнет етиўи, қәнигелигин 
асырыўы ҳәм хызмет бағаналарынан көтерилиўи бойынша мониторинг алып барыў, ҳәр жылы 
белгиленген мүддетте министрликтиң арнаўлы комиссиясына университет питкериўшилери 
ҳаққындағы тәлим бағдарлары (қәнигеликлери), жумысқа жиберилетуғын министрлик, мәкеме 
(кәрхана ҳәм шөлкемлер) кесиминде қәлиплесетуғын мағлыўматларды тапсырыў, мийнет ба-
зары конъюнктурасын үйрениў, қабыллаў көрсеткишлерине усынысларды тутыныўшылардың 
питкериўшилерге болған реал буйыртпалары тийкарында қәлиплестириў, қабыллаў, талабалар 
контингенти, питкериўшилерди жумысқа жайластырыў ҳаққында республика мағлыўматлар 
базасын дүзиўге тийисли болған ҳүжжетлерди өз ўақтында жоқары ҳәм орта арнаўлы билим 
министрлигине усыныў жумысларын жүргизеди.

Питкериўшилерди жумыс орынларына бөлистириўде тутыныўшылар ҳәм қәниге таярлаўшы 
кафедралардың усыныс ҳәм пикирлерин мүмкиншиликлерден келип шыққан жағдайда, итибарға 
алып, кәрхана, мәкеме, шөлкемлер ҳәм жеке тәреплер менен қәнигелерди таярлаў ҳәм 
питкериўшилерди жумысқа орналастырыў бойынша шәртнамалар дүзилип, төлемли-шәртнама 
тийкарында оқып атырған студентлер менен шәртнамалар рәсмийлестирилип ҳәм өз ўақтында 
шәртнама шәртлериниң орынланыўы қадағалап барылмақта.

Маркетинг хызмети бөлимин Б.Гайпов ҳәм Е.Срашовлар алдынғы жылларда басқарған бо-
лып, бүгинги күнде С.Габбаров басшылық етип келмекте. Сондай-ақ, бөлимде Ф.Мақсетов ҳәм 
Н.Инаминовалар үлкен инспектор, Г.Шамуратова ҳәм П.Шыховалар инспектор лаўазымында 
хызмет етип келмекте. 

Бул дүньяның көрки адам баласы.
Әжинияз
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«ҚАРАҚАЛПАҚ УНИВЕРСИТЕТИ» ГАЗЕТАСЫ 
«Ҳәзирги информация әсири» деп аталған дәўирде жәмийетлик раўажланыўды ғалаба хабар 

қуралларысыз көз алдымызға келтириў қыйын. Кең аудиторияға информацияны оператив түрде 
жеткерип бериўде баспасөз, радио ҳәм телевидение хызметкерлерине жуўапкерли ўазыйпалар 
жүкленген. 

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң «Қарақалпақ университети» 
газетасы да заман ағымына сай оқыўшылар кеўлинен  орын ийелеп киятыр.

1976-жылы университет шөлкемлестирилген бир пайытта «Нөкис университети» газета-
сының да тырнағы салынды. Дәслепки жыллары газетаның шығыў процесинде шайыр, 
жазыўшы журналистлерден - Ә.Тәжимуратов, К.Мәмбетов, Х.Сапаров, Т.П. Мулик, А.Нәжимов, 
Г.Есемуратов, Н.Волосатова, И.Ахмедова, Қ.Жаримбетовлар редакторлық етти. Газетаның 
жуўаплы редактор ўазыйпасын Б.Ибрагимов, Б.Генжемуратов атқарған. Бул газета университет 
турмысында жүз берип атырған ўақыялар менен  биргеликте дүнья жүзинде илим, билимлендириў, 
университетлердеги оқыў процесслери, илимий байланыслар, профессор-оқытыўшылардың 
жаңа илимий изленислери, студентлер турмы-
сынан жетискенликлерди жәриялап барды. 
Буннан тысқары, ҳәр жылы абитуриентлерди 
университетке қабыллаў ўақтында газетаның  
арнаўлы саны жәрияланып, қәнигеликлер 
ҳаққында кең көлемде, бай мағлыўматларды, 
фото сүўретлерди жәриялап барды. Уни-
верситет тарийхында бундай арнаўлы сан 
таярлаўға О.Айтмуратов, Л.П.Соломатина, 
Ж.Қутлымуратов, М.Якупов, А.Жаримбетов, 
Қ.Найымов ҳәм басқалар белсене қатнасқан. 
Газетаны баспаға таярлаўда, шығарыўда 
қарақалпақ тили ҳәм әдебияты, рус тили ҳәм 
әдебияты қәнигеликлериниң профессор-
оқытыўшылары менен биргеликте студентлери де қатнасады. Редакцияның техникалық хыз-
меткерлеринен Б.Изиқулов, С.Бекжанов, А.Тен, Г.Маукешовалар газетаның сапалы шығыўына 
үлес қосты. Өткен әсирдиң 80 жылларының ақырына келип газетаның шығыўы үзилиске түсти. 
90-жыллардың ақы-рында газета және өз окыўшылары қолына жетип барды. Солай етип, 1999-
жылы 1-июль күнинен газета «Қарақалпақ университети» деген жаңа атамада шыға баслады.   

Газетаға Минаж Кутлымуратов (1999-2003), Аймурза Алламбергенов (2003-2005), Тамара 
Машарипова (2005-2007), Жеткербай Өтегенов (2007-2011), Тамара Машарипова (2011-2015), 
Ҳ.Атажанов, 2016-жылы Г.Раметова, усы жылдың июнь айынан баслап бүгинги күнге шекем 
тәжирийбели журналист Жамила Жаримбетова редакторлық етпекте.

Ғәрезсизлик жылларында редакцияда Байжан Узақов, Шарап Хожанов, Бердақ Қулбаев, 
Дилфуза Догарова, Нурсулыў Хамидуллаева, Полат Өтениязов, Мәмбет Тлеўмуратов, Зами-
ра Нурымбетова ҳәм тағы басқалар иследи. Газетаның рәң-бәрең болып жарық көриўинде 
фотосүўретлердиң де орны айрықша. Сонлықтан да газетаның ҳәр бир санында көп жыллық 
бай тәжирийбеге ийе фотосүўретши Нурабулла Ибрагимовтың дөретиўшилик хызметлеринен 
пайдаланып келинбекте.       

Газета айына 2 мәрте, 1 баспа табақ, А3 көлемде шығарылады. «Ақылы кәмил илими зор, Би-
лимли ел болмайды хор» деген уран менен жәрияланатуғын басылымның гөзлеген мақсети бар. 
Усы тийкарда газетада жәрияланып атырған мақалалар «ҚМУ пресс хабарлары», «Хош хабар», 
«Бердақнама»,  «Экономика ҳәм ҳуқық», «Илимий техникалық прогресс», «Интеллектуаллық 
ресурс», «Аўыл ҳәм экология», «Жаслар ҳаўазы», «Дөретиўшилик устаханасы», «Сыр сандығы», 

Газета хызметкетлери жумыс барысында.

Бәлент таў шоққысына шығыў қаншелли қыйын болса, ҳақыйқый 
журналисттиң мийнети де соныңдай аўыр ҳәм машақатлы»

И.А.Каримов
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«Даналар айтады», «Бир қызық дүнья», «О, әдиўли 
муғаллимим, устазым», «Күлки кәрўаны»,«Бир кесе 
шай үстинде», «Сөз ойыны», «Спорт», «Жәҳән әдебияты 
дүрданаларынан», «Дүнья әдебиятынан», «Нобельна-
ма», «Оқыўшы ой салады», «Маған сөз бериң», «Пси-
хология», «Сырлы әлем», «Ўатан шаңарақтан баслана-
ды», «Шәкирт устазы ҳаққында», «Билип қойғаныңыз 
жақсы», «Магистрант минбери», «Тәбият ҳәм биз», 
«Тарийхсыз келешек жоқ», «Мәртебе», «Жас 
илимпаз», «Даналар нәсияты», «Наўайынама», 
«Бабурнама», «Яднама», «Усыныс», «Дебдеў», 
«Сениң спортшы досларың», «Заманласлар ҳәм 
шәкиртлериниң еске түсириўлеринен», «Өтмиш ҳәм 
Ғәрезсизлик», «Мәртлик – мәңгилик», «Китап – билим 
булағы», «Сергеклик», «Студентлик – алтын дәўирим»  
сыяқлы рубрикалар астында жарық көрип келмекте. Сондай-
ақ, шет ел жоқары оқыў орынларында тәжирийбе арттырып 
келген, илимий ҳәм дөретиўшилик сапарда болған  профессор-
оқытыўшылар, мәмлекетлик стипендия жеңимпазлары ҳаққында 
мақалалар, ҳәр қыйлы фондлар, таңлаўлар жеңимпазлары менен сәўбетлер жәрияланып кел-
мекте. Материаллар информациялық, аналитикалық, көркем-публицистикалық мазмунға ийе.

Редакция жәмәәти ҳәм «Камолот» ЖЖҲ басланғыш шөлкеми тәрепинен ҳәр жылы 
«Ўатанымды жырлайман» атамасында дөретиўшилик таңлаўы шөлкемлестирилип атыр. Бун-
дай таңлаўлар студент жаслардың дөретиўшилик қәбилетин, еркин пикирлеў көнликпелерин, 
ораторлық шеберлигин жетилистириўге тийкар болмақта.

«Қарақалпақ университети» газетасы жоқары окыў орнын кең сәўлелендирип киятырған 
басылым болып табылады.

Бир нәрсеге ерисиў ушын анық мақсет ҳәм 
тосықларды жеңип өтиўге исеним керек. 

Герберт Отто
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ҚАРАҚАЛПАҚ
ФИЛОЛОГИЯСЫ

ФАКУЛЬТЕТИ

Ана тилим сен – басқадан айырмам,
Сен турғанда мен де әдеўир шайырман.

Ибрайым Юсупов
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Қарақалпақ халқының ең тийкарғы айырмашылығы болған ана тили ҳәм әдебияты бойын-
ша жоқары мағлыўматлы маман қәнигелер таярлаўда, миллетимиздиң келбетин көрсетиўши 
қарақалпақ филологиясы факультети университет факультeтлери арасында айрықша орнына 
ийе. Онда қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика тәлим бағдарлары бойынша бакалав-
рлар тәлим-тәрбия алады. Факультет кафедралары базасындағы лингвистика (қарақалпақ тили), 
әдебияттаныў (қарақалпақ әдебияты) ҳәм журналистика (хызмет түрлери) қәнигеликлери бойынша 
магистрлер таярланады. Жоқары маманлықтағы илимий-педагог кадрлар таярлаўшы илим док-
торы илимий дәрежесин бериўши Илимий Кеңес дүзилген.

Факультетте қарақалпақ тили ҳәм әдебияты бойынша қәнигелер, жоқары ҳәм орта оқыў 
орынлары оқытыўшылары, ғалаба хабар қураллары хызметкерлери таярланып, олар арасынан 
белгили педагоглар, илимпазлар, шайыр-жазыўшылар, журналистлер жетилисип шықпақта. 
Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни бойынша республикамыздың мектеплери, академиялық 

лицей ҳәм кәсип өнер колледжлери, жоқары оқыў орынлары ушын сабақлықлар, оқыў қолланбалар, 
методикалық көрсетпелер таярлаўда факультет таяныш оқыў орны есапланады. 

Қарақалпақ филологиясы факультeти дәслeп 1935-жылы муғаллимлер институты база-
сында қәлиплeсти. 1976-жылға шeкeм тарийx-филология факультети қурамында қарақалпақ 
тили ҳәм әдeбияты бөлими болып, усы жылдан өз алдына филология факультeти сыпатында 
дүзилди. Оның қурамында қарақалпақ, өзбeк, қазақ филологиясы бойынша қәнигeлeр таярлан-
ды. 1983-1984-жыллары факультeтте журналистика қәнигeлигинe студeнтлeр қабылланды ҳәм 
ол 1989-жылға шeкeм ўақытша үзилискe түсти. 1989-жылы бул қәнигеликке қайта қабыллаў 
басланды. 1992-жылы факультeт қурамында журналистика кафeдрасы ҳәм түркмeн филологи-
ясы қәнигелиги ашылды. 1999-2005-жыллар аралығында журналистика қәнигелиги өз алдына 
бөлим сыпатында жумыс алып барды. 2005-2006-оқыў жылынан баслап факультeт «Қарақалпақ 
филологиясы» дeгeн атама мeнeн қайта шөлкемлестирилип, оның қурамында қарақалпақ тил 
билими, қарақалпақ әдебияты ҳәм журналистика кафедралары болды.

2008-2009-оқыў жылында факультeттe қарақалпақ тил билими, қарақалпақ әдeбияты 
тарийxы ҳәм фольклоры, әдeбият тeориясы ҳәм оқытыў мeтодикасы, журналистика кафедра-

ҚАРАҚАЛПАҚ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Факультеттиң гезектеги мәжилиси.

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст
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лары ис алып барған болса, 2009-2010-оқыў жылынан 2014-2015-оқыў жылына шекем 
факультeт қурамында қазақ ҳәм түркмeн филологиясы тәлим бағдарлары бойынша бакалаврлар 
таярлайтуғын түркий филологиясы кафeдрасы болды. 2015-2016-оқыў жылынан баслап әдeбият 
тeориясы ҳәм оқытыў мeтодикасы кафедрасы қарақалпақ тили ҳәм әдебияты кафедрасы болып 
қайта шөлкемлестирилди. 2017-жылдан қарақалпақ әдебияты тарийхы ҳәм фольклоры және 
қарақалпақ тили ҳәм әдебияты кафедралары бирлестирилип, қарақалпақ әдебияты кафедрасы 
болып қайта дүзилди.

Факультeттиң тарийхында профeссор С.Аxмeтов (1976-1982-ж.ж.), профeссор 
E.Бeрдимуратов (1982-1984-ж.ж.), профeссор К.Мәмбeтов (1984-1986-ж.ж.), акадeмик А.Дәўлeтов 
(1986-1996-ж.ж.), профeссор Қ.Оразымбeтовлар (1996-2008-ж.ж.) факультет деканы лаўазымында 
ислеп, тәлим-тәрбия процесиниң алға илгерилеўине, илимий-педагог кадрларды таярлаў 
процесине басшылық етти. Факультетте қәлиплескен устазлар дәстүри 2008-жылдан баслап 
факультет деканы филология илимлериниң кандидаты, доцент Қонақбай Турдыбаев тәрепинен 
даўам еттирилип келмекте. 

Қарақалпақ филологиясы факультети үлкен илимий-дөретиўшилик потенциалға ийе. Онда 
республикамызға белгили илим ғайраткерлери, жәмийетлик искерлер, педагог устазлар 
доцент А.Есемуратов (1914-1982-ж.ж.), доцент К.Бердимуратов (1917-1982-ж.ж.), филология 
илимлериниң докторы, профессор, Д.С.Насыров (1927-1992-ж.ж.), филология илимлериниң 
кандидаты, доцент Қ.Пирниязов (1927-2003-ж.ж.), Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың 
лауреатлары, филология илимлериниң докторлары, профессорлар С.Ахметов (1928-1996-ж.ж.)
ҳәм Қ.Мақсетов (1929-2002-ж.ж.), доцент Ә.Ниязов (1930-2005-ж.ж.), филология илимлериниң 
докторлары, профессорлар Е.Бердимуратов (1931-2005-ж.ж.), Қ.Султанов (1932-2000-ж.ж.) 
ҳәм Қ.Камалов (1939-2001-ж.ж.), филология илимлериниң кандидатлары, доцентлер 
А.Нәжимов (1935-1998-ж.ж.), А.Бекбергенов (1938-2002-ж.ж.), И.Өтеўлиев (1955-2011-ж.ж.) ҳәм  
А.Аймурзаева (1945-2016-ж.ж.), филология илимлериниң докторы, профессор Ю.Пахратдинов 
(1938-2010-ж.ж.), Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, филология илимлериниң 
докторы, профессор, Қарақалпақстан халық жазыўшысы К.Мәмбетов (1940-2001-ж.ж.), фило-
логия илимлериниң докторы, профессор, Өзбекистан Илимлер академиясының академиги 
А.Дәўлетовлар (1942-2015-ж.ж.) жумыс иследи.

Ҳәзирги ўақытта факультетте 45 профeссор-оқытыўшы болып, олардан төртеўи илим докто-
ры ҳәм профeссор, жигирма алтысы илим кандидаты ҳәм доцeнтлер. Факультeттe профeссор-
оқытыўшылардың илимий дәрежелилиги 66 % ти қурайды. Онда Қарақалпақстан Республикасы-
на мийнети сиңген илим ғайраткери, профессор Қ.Жәримбетов, Қарақалпақстан Республикасына 
мийнети сиңген илим ғайраткери, профессор Ш.Абдиназимов, филология илимлериниң док-
торлары, профессор Қ.Оразымбетов, профессор М.Қудайбергенов ҳәм «Шуҳрат» медалы ий-
еси, ҳәзирги қарақалпақ поэзиясының белгили ўәкили ҳәм илимпаз Б.Генжемуратов жасларға 
тәлим-тәрбия берип келмекте. 2016-жылы факультет деканы Қ.Турдыбаев «Ғәрезсизликтиң 
25 жыллығы» көкирек нышаны ҳәм «Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен жаслар устазы» 
ҳүрметли атағын алды.

Факультетте 2010-жылдан баслап «Ҳәзирги филология илиминиң әҳмийетли мәселелери» 
атамасындағы илимий-теориялық әнжуманын өткериў дәстүрге айланған. Журналистика ка-
федрасы шөлкемлестириўинде «Глобалласыў процеси ҳәм ғалаба хабар қураллары хызме-
ти» атамасындағы дәстүрий Республикалық илимий-әмелий әнжуманы Өзбекистан көлеминде 
өткерилди. 

Факультет жәмәәтиниң илимий-педагогикалық хызмети нәтийжесинде студент жаслар 
жоқары көрсеткишлерди ийелеп келмекте. 2012-жылы факультет студенти Айшолпан Оразымбетова 

Тилге итибар – елге итибар. 
Халық нақылы
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Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлығының лауреаты болды. 2016-2017-оқыў жылы 
Қарақалпақ филологиясы факультетиниң тарийхында айрықша ўақыя болды. Әдебияттаныў 
(қарақалпақ әдебияты) қәнигелиги магистранты Малика Палымбетова ҳәм журналистика 
(хызмет түрлери) қәнигелиги магистранты Гүлжәҳән Сейтназарова Президент стипендианты 
болыўға миясар болды. Сондай-ақ, факультетте бир неше Наўайы ҳәм Бердақ стипендиантлары 
жетилисип шықты. 

Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни бойынша жоқары оқыў орынлары арасындағы респуб-
ликалық пән олимпиадасында факультет студентлери турақлы қатнасып, сыйлы орынларды ий-
елеп келмекте. Хожахмет Толыбаев еки жыл қатарына биринши орынды ийеледи.

Факультетимиз студентлери мәденият ҳәм спорт тараўында да бир қатар жетискенликлерди 
қолға киргизип киятыр. Факультетимиздиң дөретиўши, талантлы жаслары өзлериниң 
қосықлары, гүрриңлери, көркем аўдармалары, өз алдына топламлары менен журтшылықтың 
нәзерине түсип киятыр. Бундай талантлы, көркем дөретиўшиликке уқыплы жаслар бизиң 
миллий мәдениятымыздың, әдебиятымыздың ертеңги даўамшылары болып жетилисиўине 
гүман жоқ. Факультет студенти «Камолот» стипендианты, Бердақ стипендианты Сәрбиназ 
Төрешованың спорттың У-шу түри бойынша Өзбекистан чемпионы екенлиги жасларымыздың 
тынымсыз излениўшилигин, ҳәр тәреплеме талапшаңлығын аңлатады. Усындай зәбердес ҳәм 
умтылыўшаң жасларымыз мәмлекетимиздиң жарқын келешегине тийкар жаратады.  

ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛ БИЛИМИ КАФЕДРАСЫ
Қарақалпақ тил билими кафедрасы Қарақалпақстанда қарақалпақ тил билиминиң 

раўажланыўында ҳәм қарақалпақ тили бойынша жоқары мағлыўматлы кадрларды таярлаўда 
салмақлы үлес қосып киятыр. Бул кафедраның ашылыўы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық 
институтының ҳәм онда 1934-жылы қарақалпақ тили ҳәм әдебияты қәнигелигиниң ашылыўы 
менен тиккелей байланыслы. Кафедра дәслеп қарақалпақ тили ҳәм әдебияты кафедрасы, ал 
1964-жылдан баслап өз алдына қарақалпақ тили кафедрасы болып ашылды. Қарақалпақ тили 
кафедрасын 1964-1973-жыллары доцент Көшербай Бердимуратов, 1973-1978-жыллары доцент 
Айтжан Есемуратов, 1978-1985-жыллар аралығында доцент Абатбай Дәўлетов, соң профес-
сор Есемурат Бердимуратов басқарды. 1992-жылы кафедра қарақалпақ тил билими кафедрасы, 
улыўма ҳәм түркий тил билими кафедрасы болып екиге бөлинди. Қарақалпақ тил билими кафе-
драсын профессор Е.Бердимуратов, ал улыўма ҳәм түркий тил билими кафедрасын профессор 
А.Дәўлетов басқарды. 1996-жылы улыўма ҳәм түркий тил билими кафедрасы қарақалпақ тил 
билими кафедрасына қайта қосылды ҳәм соннан баслап 2012-жылға шекем кафедраға академик 
А.Дәўлетов басшылық етти. 2012-жылдан кафедраға филология илимлериниң докторы, про-
фессор М.Қудайбергенов басшылық етип келмекте. 

1995-жылы филология илимлериниң докторы, профессор А.Дәўлетов Өзбекистан Илимлер 
академиясының академиги болып сайланды.

Қарақалпақ тил билими кафедрасы университетте ең жетекши кафедралардың бири болып 
есапланады. Ҳәзирги ўақытта кафедрада 2 илим докторы ҳәм профессорлар, 11 илим кандидаты 
ҳәм доцентлер, 1 үлкен оқытыўшы, 6 ассистент-оқытыўшы жумыс ислеп атыр. Илимий дәрежели-
лик 65 %. Кафедрада үлкен илимий хызметкер-излениўшилер ҳәм магистрантлар илимий жу-
мыслар алып бармақта. 

Қарақалпақ тил билими кафедрасының профессор-оқытыўшылары тәрепинен монография-
лар, сабақлықлар, оқыў қолланбалар жәрияланып келмекте. 

Кафедраның профессор-оқытыўшылары жоқары оқыў орынлары, республика мектеп-
лери, академиялық лицейлери ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен жақын байланысқа ийе: 
теориялық мәселелерде, методикалық бирлеспе жумысларын шөлкемлестириўде, пән олим-
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пиадаларын өткериўде, ушырасыў кешелерин шөлкемлестириўде жақыннан жәрдем берип 
келмекте. Бул оқыў орынлары ушын кафедраның оқытыўшылары оқыў бағдарламалары, 
сабақлықлар ҳәм оқыў қолланбаларын дүзиўде белсене қатнасып киятыр. Кафедра профессор-
оқытыўшыларының авторлығында жоқары оқыў орынлары, академиялық лицейлер ушын 10 нан 
аслам сабақлық, кәсип-өнер колледжлери ушын 2 сабақлық баспадан шықты. Жоқары оқыў орын-
лары ушын «Ҳәзирги қарақалпақ тили. Фонетика» (А.Дәўлетов), «Ҳәзирги қарақалпақ тили. 
Лексикология» (Е.Бердимуратов), «Қарақалпақ тили тарийхы» (Ш.Абдиназимов), жәмәәтлик 
авторлықта «Ҳәзирги қарақалпақ тили. Морфология», «Ҳәзирги қарақалпақ тили. Синтаксис», 
сабақлықлары жәрияланды.

Кафедра ағзалары тәрепинен мәмлекетлик қаржы есабынан 1996-1999-жылларда «Түркий 
тиллердиң өз ара байланысы мәселелери», 2000-2007-жылларда «Түркий тиллердиң фонологиясы 
ҳәм морфонологиясының әҳмийетли мәселелери» темалары бойынша илимий-изертлеў жумыс-
лары орынланды. Бул мәселелер бойынша бир докторлық ҳәм еки кандидатлық диссертация 
жақланды, еки монография баспадан шықты. Кафедра тәрепинен қарақалпақ тил билиминиң 
әҳмийетли мәселелерине арналған илимий мақалалар топламы жәрияланып барады. Кафе-
драда қарақалпақ тил илиминиң көрнекли илимпазларының юбилей сәнелерине бағышланып 
илимий-теориялық конференциялар өткерилип турылады.

Кафедра профессоры М.Абдиназимов Астанадағы Л.Н.Гумилев атындағы Евразия уни-
верситети тюркология кафедрасының “Түркий тиллериниң салыстырмалы грамматикасы” 
темасындағы илимий жойбарының орынлаўшысы сыпатында қатнаспақта.

2015-2016-оқыў жылында Мәмлекетлик тил (қарақалпақ тили) пәни бойынша жоқары 
оқыў орынлары арасында биринши мәртебе республикалық пән олимпиадасы өткерилип, онда 
университеттиң рус филологиясы бакалавр тәлим бағдары 1-курс студенти Г.Узақбергенова 
кафедра ассистенти Д.Сейтқасымовтың илимий басшылығында сыйлы 1-орын жеңимпазы бол-
ды.  

1989-жылы қарақалпақ тилине Мәмлекетлик тил бийлигиниң берилиўине байланыслы 
ҳәр жылы 1-декабрь сәнесинде тил байрамы кең түрде белгиленеди. Кафедра профессор-
оқытыўшылары оқыў орынлары ҳәм аймақларда ушырасыў кешелерин шөлкемлестирип, 
тилдиң тазалығын сақлаўды кең жәмийетшиликке үгит-нәсиятлаў жумысларына қатнасады.  

Қарақалпақ тил билими кафедрасының гезектеги мәжилиси
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Қарақалпақ тил билими кафедрасында ислеп атырған илимий 
дәрежели профессор-оқытыўшылар 

Қудайбергенов Мәмбеткерим Сәрсенбаевич, фило-
логия илимлериниң докторы, профессор. 1968-жылы 
Шымбай районында туўылған. 1992-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
филолог, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты  оқытыўшысы. 
1997-жылы «Қарақалпақ тилинде анықлылық ҳәм 
анықсызлықтың аңлатылыўы» темасында кандидатлық, 
2004-жылы «Қарақалпақ тилинде морфонологиялық 
қубылыслар» темасында докторлық диссертациясын 

жақлады. 100 ден аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 монография, 
5 сабақлық, 10 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2012-жылдан баслап кафедра баслығы болып 
ислеп атыр.

Абдиназимов Шәмшетдин Нәжимович, 
филология илимлериниң докторы, профессор. 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген 
илим ғайраткери.1961-жылы Шымбай районында 
туўылған. 1984-жылы Нөкис мәмлекетлик универ-
ситетин тамамлаған. Қәнигелиги филолог, қарақалпақ 
тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 1992-жылы «Қырық 
қыз» дәстанының лексикасы» темасында кандидатлық, 
2001-жылы «Бердақ шығармаларының тили» темасын-

да докторлық диссертациясын жақлады. 160 тан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде  3 монография, 3 сабақлық, 10 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2010-жылдан 
қарақалпақ тил билими кафедрасы профессоры болып ислеп атыр. 2016-жылдан Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети жанындағы Fil.05.01-санлы докторлық диссертацияларды жақлаў бой-
ынша Қәнигелестирилген Кеңес баслығы. Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим 

ғайраткери.
Алланиязова Шәригүл, филология илимлери-

ниң кандидаты, доцент. 1957-жылы Кегейли рай-
онында туўылған. 1977-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги филолог, 
қарақалпақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 1986-жылы 
«Қарақалпақ тилиниң қол өнери терминлери» деген 
темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 30 дан 
аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның 
ишинде 1 монография, 2 сабақлық, 4 оқыў қолланбасы 

баспадан шықты. 2000-жылдан қарақалпақ тил билими кафедрасының доценти болып ислеп атыр.   
Пахратдинов Қуралбай Атаубаевич, филология 

илимлериниң кандидаты, доцент. 1961-жылы Мойнақ 
қаласында туўылған. 1983-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги филолог, 
қарақалпақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 

1992-жылы «Қарақалпақ тилинде шарўашылық 
лексикасы» деген темада кандидатлық диссертация-
сын жақлады. 40 тан аслам илимий  мийнетлери баспада 
жәрияланды. Соның ишинде 20 оқыў қолланбасы ба-
спадан шықты. 2001-жылдан қарақалпақ тил билими 

кафедрасының доценти.  
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Айназарова Гүлара Бекмуратовна, филология 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1959-жылы Нөкис қала-
сында туўылған. 1982-жылы Нөкис мәмлекетлик универ-
ситетин тамамлаған. Қәнигелиги филолог, қарақалпақ 
тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 2000-жылы «Қарақалпақ 
тилинде теңлес еки компонентли фразеологизмлер» тема-
сында кандидатлық диссертациясын жақлады. 25 тен аслам 
илимий мийнетлери, соның ишинде 2 оқыў қолланбасы ба-
спадан шықты. 2010-жылдан кафедра доценти болып ислеп 
атыр.    

Дәўлетова Улбосын, филология илимлериниң кан-
дидаты. 1958-жылы Түркменстан Республикасында 
туўылған. 1982-жылы Нөкис мәмлекетлик университе-
тин тамамлаған. Қәнигелиги филолог, қарақалпақ тили 
ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 1994-жылы «Қарақалпақ 
тилиниң әскерий лексикаcы» темасында кандидатлық дис-
сертациясын жақлады. 15 тен аслам илимий мийнетлери, 
соннан 3 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2008-жыл-
дан кафедрада үлкен оқытыўшы болып ислеп атыр.     

Убайдуллаев Бахтияр Қәллибекович, филология 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1967-жылы Нөкис қала-
сында туўылған. 1991-жылы Нөкис мәмлекетлик универси-
тетин тамамлаған. Қәнигелиги филолог, қарақалпақ тили ҳәм 
әдебияты оқытыўшысы. 2006-жылы «XIX әсир қарақалпақ 
классик шайырлар шығармалары тилинде алмасықлардың 
лексика-грамматикалық өзгешеликлери» темасында канди-
датлық диссертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий мий-
нетлери, соннан 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2014-жылдан кафедра доценти.

Сейтназарова Инжайым Ержановна, филология 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1969-жылы Тахтакөпир 
районында туўылған. 1991-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги филолог, қара-
қалпақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 1997-жылы 
«Ҳәзирги қарақалпақ тилинде сөзлердиң фонетикалық 
вариантлылығы» темасында кандидатлық диссерта-
циясын жақлады. 50 ден аслам илимий мийнетле-
ри, соннан 3 сабақлық, 5 оқыў қолланбасы баспадан 
шықты. 2006-жылдан кафедра доценти болып ислеп 
атыр.

Абдиев Азамат Турғанбаевич, филология илимлери-
ниң кандидаты, доцент. 1979-жылы Кегейли районында 
туўылған. 2002-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик универси-
тетин тамамлаған. Қәнигелиги лингвистика (қарақалпақ 
тили) магистри. 2011-жылы «Алпамыс дәстаны тилиниң 
лексика-семантикалық ҳәм стилистикалық өзгешеликлери 
(Өгиз жыраў варианты тийкарында)» темасында канди-
датлық диссертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий 
мийнетлери баспада жәрияланды. Соннан 5 оқыў 
қолланбасы баспадан шықты. 2012-жылдан кафедра 
доценти болып ислеп атыр.
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Қарлыбаева Гүлмира Ермекбаевна, филология 
илимлериниң кандидаты. 1975-жылы Нөкис қаласында 
туўылған. 1997-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик универ-
ситетин тамамлаған. Қәнигелиги филолог, қарақалпақ 
тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 2002-жылы «Әжинияз 
шығармалары тилиниң фонетикалық-морфологиялық 
сыпатламасы» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 40 тан аслам илимий мийнетлери, соннан 2 
оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2016-жылдан бас-
лап кафедра доценти болып ислеп атыр. 

Дәўлетмуратова Замира Уснатдиновна, филология 
илимлериниң кандидаты. 1978-жылы Нөкис қаласында 
туўылған. 2001-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик универ-
ситетин тамамлаған. Қәнигелиги қарақалпақ тили ҳәм 
әдебияты магистри. 2010-жылы «Қарақалпақ тилин-
де туўысқанлық атамалар» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий мий-
нетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 оқыў 
қолланбасы баспадан шықты. 2001-2016-жыллар-
да кафедра ассистенти болып иследи.

Қазақбаева Анар Толыбаевна, филология илим-
лериниң кандидаты. 1979-жылы Шоманай районын-
да туўылған. 2002-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги лингвистика 
(қарақалпақ тили) магистри. 2010-жылы «Қарақалпақ 
тилинде қосымталардың вариантлылығы» темасын-
да кандидатлық диссертациясын жақлады. 15 тен ас-
лам илимий мийнетлери, соннан 1 оқыў-методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 2016-жылдан қарақалпақ 
тил билими кафедрасы үлкен оқытыўшысы.

Досжанова Гүлназ Дәрьябаевна, филология илим-
лериниң кандидаты. 1983-жылы Қараөзек районында 
туўылған. 2004-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик уни-
верситетин тамамлаған. Қәнигелиги лингвистика 
(қарақалпақ тили) магистри. 2011-жылы «Қарақалпақ 
тилинде үй буйымлары атамаларының семантикалық 
ҳәм морфологиялық өзгешеликлери» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 20 дан аслам 
илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 2013-жылдан 
қарақалпақ тил билими кафедрасы үлкен оқытыўшысы.

Сондай-ақ, филология илимлериниң докторы 
М.Дәўлетов, филология илимлериниң кандидаты Қ.Алланазаровлар кафедрада жумыс ислеп, 
студентлерге лекциялар оқыды.

Ҳәзирги ўақытта кафедрада үлкен оқытыўшы Р.Садыкова, ассистент оқытыўшылар Ә.Өтемисов, 
Д.Сейтқасымов, Х.Атабаев, Ж.Тәңирбергенов, М.Хожанов, Қ.Үсеновалар да жумыс ислеп атыр.

ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫ КАФЕДРАСЫ

Кафедраның тарийхы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтында 1936-жылы 
ашылған қарақалпақ тили ҳәм әдебияты кафедрасынан басланады. Кафедраның дәслепки 
шөлкемлестириўшиси ҳәм баслығы белгили филолог алым, қарақалпақ филология илиминиң 
баслаўшысы Нәжим Дәўқараев болды. 
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1950-жыллары кафедраға жас әдебиятшы алымлар келип қосылды. Олар С.Ахметов, 
Қ.Мақсетов, Б.Исмайлов, И.Юсуповлар еди. Бул жылларда қарақалпақ тили ҳәм әдебияты 
қәнигелиги бойынша кафедра биреў болғанлықтан, белгили илимпазлардан А.Есемуратов, 
Қ.Мақсетов, К.Бердимуратовлар 1964-жылға дейин басшылық етти. Усы жылдан бул кафедра 
қарақалпақ тили ҳәм қарақалпақ әдебияты кафедрасы болып екиге бөлинди. 1965-жылдан 
қарақалпақ әдебияты кафедрасына филология илимлериниң докторы, профессор Қ.Айымбетов, 
1974-жылдан доцент Ж.Нарымбетов, 1976-жылдан доцент К.Мәмбетов, 1983-жылдан профессор 
С.Ахметов, 1992-жылдан профессор Ә.Пахратдинов басшылық етти. 1992-жылы қарақалпақ 
әдебияты кафедрасы қарақалпақ әдебияты тарийхы ҳәм фольклоры кафедрасы және ҳәзирги за-
ман қарақалпақ әдебияты ҳәм әдебият теориясы кафедрасы болып екиге бөлинди. 1994-жылдан 
баслап қарақалпақ әдебияты тарийхы ҳәм фольклоры кафедрасына филология илимлериниң 
докторы Ю.Пахратдинов, ал ҳәзирги заман қарақалпақ әдебияты ҳәм әдебият теориясы кафедра-
сына профессор К.Мәмбетов басшылық етти. 

Кафедрада 1978-жылдан баслап аспирантура, 1994-жылдан баслап докторантура, 2012-жылдан 
баслап үлкен илимий-хызметкер излениўши институты ислеп тур. 

2005-жылдан баслап жоқарыда аталған әдебият кафедралары бирлестирилип, қарақалпақ 
әдебияты кафедрасы болып қайта дүзилди. Кафедраға филология илимлериниң докторы, про-
фессор Қ.Жәримбетов басшылық етти. 2008-жылы қарақалпақ әдебияты кафедрасы қарақалпақ 
әдебияты тарийхы ҳәм фольклоры және әдебият теориясы ҳәм оқытыў методикасы кафедра-
сы болып екиге бөлинди. 2012-2017-жылларда қарақалпақ әдебияты тарийхы ҳәм фольклоры ка-
федрасына доцент Ж.Низаматдинов басшылық етти. Әдебият теориясы ҳәм оқытыў методи-
касы кафедрасына 2008-2010-жылларда профессор Қ.Оразымбетов, 2010-2012-жылларда 
филология илимлериниң кандидаты А.Досымбетова, 2012-2017-жылларда доцент Қ.Юсупов 
басшылық етти. 2015-2016-оқыў жылында әдебият теориясы ҳәм оқытыў методикасы кафедра-
сы қарақалпақ тили ҳәм әдебияты кафедрасы болып қайта шөлкемлестирилди. Оның қурамына 
оқыў басқа тиллерде алып барылатуғын топарларда өтилетуғын қарақалпақ тили пәни ҳәм усы 
пән оқытыўшылары киритилди. 2017-жылдан баслап жоқарыда аталған 2 кафедра бирлести-
рилип, қарақалпақ әдебияты кафедрасы болып қайта дүзилди. Кафедраға доцент Қ.Юсупов 
басшылық етип келмекте.

Кафедрада жәмәәтлик авторлықта «Қарақалпақ әдебияты тарийхы» (1983), К.Мәмбетов 
«Әййемги қарақалпақ әдебияты» (1976), «Ерте дәўир қарақалпақ әдебияты», С.Ахметов 
«Қарақалпақ әдебий сыны» (1994), Ә.Пахратдинов «ХIХ әсирдиң ақыры ХХ әсирдиң басындағы 
қарақалпақ әдебияты» (1995) ҳәм басқа да монографиялық бағдардағы ири жумыслар исленди.

ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫ КАФЕДРАСЫ

Қарақалпақ әдебияты кафедрасының гезектеги мәжилиси
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2005-жылы кафедра, сондай-ақ қарақалпақ әдебияттаныў илими тарийхында айрықша 
жыл болды. Усы жылы еки докторлық диссертацияның избе-из жақланыўы кафедра жәмәәти 
ушын қуўанышлы жағдай болды. Нәтийжеде Қ.Жәримбетов ҳәм Қ.Оразымбетовлар филология 
илимлериниң докторы илимий дәрежесине ийе болып, ҳәр бири қарақалпақ әдебияттаныў или-
минде өз алдына илимий-изертлеў бағдарына тийкар салды.

Ҳәзирги ўақытта кафедрада 2 илим докторы ҳәм профессорлар, 8 илим кандидаты ҳәм 
доцентлер, 1 үлкен оқытыўшы ҳәм 4 ассистент-оқытыўшы жумыс ислеп атыр. Илимий 
дәрежелилик 66 %. Кафедрада үлкен илимий-хызметкер излениўшилер докторлық диссер-
тациясы үстинде жумыс алып барып атыр. Ал, 2016-жылы кафедраның илимий-хызметкер 
излениўшиси Т.Керўенов докторлық диссертация жақлады.

Қарақалпақ әдебияты кафедрасында «Қарақалпақ фольклоры поэтикасы», «Қарақалпақ 
классикалық әдебияты поэтикасы» ҳәм «XX әсир қарақалпақ әдебияты поэтикасы» темаларында 
изертлеўлер алып барылмақта. Кафедрада сабақлықлар, оқыў қолланбалары таярланып, жоқары 
ҳәм орта арнаўлы оқыў орынлары, мектеплер ушын усынылмақта. Профессор Қ.Жәримбетов 
авторлығында улыўма билим бериў мектеплери ушын «Қарақалпақ әдебияты» сабақлығы (С.Ахметов, 
К.Мәмбетовлар менен биргеликте), Қ.Оразымбетов пенен биргеликте кәсип-өнер колледжлери ушын 
«Қарақалпақ әдебияты» сабақлығы ҳәм кәсип-өнер колледжлериниң оқыў басқа тиллерде алып 
барылатуғын топарлары ушын «Қарақалпақ әдебияты» сабақлығы, жоқары оқыў орынлары ушын 
«Әдебияттаныўдан сабақлар» оқыў қолланбасы, профессор Қ.Оразымбетов тәрепинен жоқары 
оқыў орынлары ушын «Қосық теориясы» оқыў қолланбасы баспадан шықты. Сондай-ақ, кафедра 
профессор-оқытыўшылары республикалық ҳәм халық аралық илимий-теориялық конференция-
ларда баянатлар менен қатнасып келмекте. 

Кафедра шөлкемлестириўинде әдебияттаныў илиминиң әҳмийетли мәселелери, белги-
ли жазыўшы-шайыр ҳәм илимпазлардың юбилей сәнелерине байланыслы илимий-теориялық 
ҳәм илимий-әмелий конференциялар өткерилип турады. Мәселен, ХIХ әсир қарақалпақ 
әдебиятының классиклери Бердақ Ғарғабай улының ҳәм Әжинияз Қосыбай улының, ХХ әсир 
қарақалпақ әдебиятының байтереклери И.Юсупов ҳәм Т.Қайыпбергеновлардың, академик 
М.Нурмухамедовтың, профессор С.Ахметовтың, К.Мәмбетовтың, Ә.Қожықбаевтың 80 жыллық 
ҳәм басқа да илимпаз, жазыўшы-шайырлардың юбилей сәнелерине бағышланып илимий-
теориялық конференциялар, әдебий кешелер өткериледи. Усындай конференция матери-
аллары тийкарында 2008-жылы «Бердақ дүньясы», 2014-жылы «Қарақалпақ әдебиятының 
жарық жулдызлары» илимий мақалалар топламлары жәрияланды. Өзбекистан Қаҳарманлары 
И.Юсупов ҳәм Т.Қайыпбергеновлардың 80 жыллық юбилейлериниң Өзбекистан көлеминде 
өткерилиўинде кафедра профессор-оқытыўшылары белсендилик көрсетти. Ҳәр жылы ноябрь 
айында кафедра профессор-оқытыўшыларының шөлкемлестириўинде «Бердақ күнлери», май 
айында «И.Юсупов ҳәм Т.Қайыпбергенов күнлери» ҳәптеликлери болып өтеди. 

Кафедра қасынан «Жас филолог», «И.Юсупов ҳәм қарақалпақ әдебияты» пән дөгереклери 
шөлкемлестирилип, илимий ҳәм көркем дөретиўшиликке уқыплы жасларды өз ишине қамтыған. 

Кафедрада зийрек студентлер менен ислесиў бағдары жақсы жолға қойылған ҳәм ол өзиниң 
унамлы нәтийжелерин бермекте.  2016-2017-оқыў жылында профессор Қ.Жәримбетовтың или-
мий басшылығында әдебияттаныў (қарақалпақ әдебияты) қәнигелигиниң 2-басқыш магистран-
ты М.Палымбетова Президент стипендианты болыўға еристи. 

Кафедрада халық аралық бирге ислесиў бағдарында нәтийжели жумыслар алып барылмақта. 
Атап айтқанда, кафедра доценти Б.Генжемуратов 2014-2015-оқыў жылында Польшаның Адам 
Мицкевич атындағы университетинде бир жыллық стажировкада болды. Кафедра профессоры 
Қ.Жәримбетов Түркменстан Республикасында Мақтымқулы дөретиўшилигине бағышлап, про-
фессор Қ.Оразымбетов Қырғызстан Республикасында Ш.Айтматов дөретиўшилигине бағышлап 
өткерилген дүньяжүзлик илимий-теориялық конференцияларына қатнасты.
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Қарақалпақ әдебияты кафедрасында ислеп 
атырған илимий дәрежели профессор-оқытыўшылар

Юсупов Қонысбай Абылович, филология илим-
лериниң кандидаты, доцент. Өзбекистан Республика-
сы халық билимлендириў ағласы. 1964-жылы Шымбайда 
туўылған. 1986-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. Қәнигелиги филолог, қарақалпақ тили 
ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 2002-жылы «Қарақалпақ 
әдебиятында Айдос бий образы» темасында канди-
датлық диссертациясын жақлады. 70 тен ас-
лам илимий мақалалары мийнетлери, соның 
ишинде 4 оқыў қолланбасы баспада жәрияланды. 
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кенесиниң «Ҳүрмет жарлығы» (1992,1997) менен 
сыйлықланған. 2012-2017-жылларда кафедра баслығы лаўазымында иследи. 2017-жылдан баслап 
қарақалпақ әдебияты кафедрасының баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Жәримбетов Қурбанбай Қудайназарович, фило-
логия илимлериниң докторы, профессор. 1948-жылы 
Кегейли районында туўылған. 1970-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 
Қәнигелиги филолог, рус тили ҳәм әдебияты оқытыўшы-
сы. 1985-жылы «Уллы Ўатандарлық урыс жылларындағы 
қарақалпақ поэзиясы (1941-1945-жыллар)» темасын-
да кандидатлық, 2005-жылы «XIX әсир қарақалпақ 
лирикасының жанрлық қәсийетлери ҳәм раўажланыў 
тарийхы» темасында докторлық диссертациясын жақ-
лады. 1998-жылы доцент, 2010-жылы профессор илимий атақларын алған. Оның авторлығында 
2 монография, 2 илимий очерк, 3 сабақлық, 3 оқыў қолланба баспадан шықты. 100 ден аслам 
илимий мақалалары бар. Профессор Қ.Жәримбетовтың илимий басшылығында 4 кандидатлық, 
1 докторлық диссертация жақланды. 

Оразымбетов Қуўанышбай Келимбетович, фило-
логия илимлериниң докторы, профессор. 1962-жылы 
Тахтакөпир районында туўылған. 1989-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
филолог, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 
1992-жылы  «Ҳәзирги қарақалпақ лирикасында көркем 
излениўшилик (80-жыллар)» темасында кандидатлық, 
2005-жылы «Ҳәзирги қарақалпақ лирикасында көркем 
формалардың эволюциясы ҳәм типологиясы» темасында докторлық диссертациясын жақлады. 
150 ден аслам илимий мақалалары мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 моно-
графия, 2 сабақлық ҳәм бир неше оқыў қолланбалардың авторы. Қарақалпақстан Республика-
сы Жоқарғы Кеңесиниң  «Ҳүрмет жарлығы» (2000) менен сыйлықланған. 1995-жылы доцент, 
2008-жылы профессор илимий атақларын алды. Профессор Қ.Оразымбетовтың басшылығында 
4 кандидатлық диссертация жумысы жақланды.  

ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫ КАФЕДРАСЫ
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Турдыбаев Қонақбай Кеўлимжаевич, фило-
логия илимлериниң кандидаты, доцент. 1972-жылы 
Тахтакөпир районында туўылған. 1998-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
филолог, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 
2005-жылы «ХIХ әсир қарақалпақ әдебиятында дидактика-
лық лирика (жанрлық ҳәм идеялық-тематикалық өзгеше-
ликлери)» темасында кандидатлық диссертация жақла-
ған. 1 монография, 1 оқыў қолланба, 4 методикалық 

қолланба, 30 дан аслам илимий мақалалардың авторы. 2008-жылдан баслап қарақалпақ филологиясы 
факультетиниң деканы лаўазымында ислеп келмекте.

Генжемуратов Бахтияр Алламбергенович, фило-
логия илимлериниң кандидаты, доцент. 1959-жылы 
Тахтакөпир районында туўылған. 1985-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
филолог, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 
1997-жылы  «Әжинияз лирикасының поэтикасы» те-
масында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
40 тан аслам илимий мақалалары жәрияланды. Оның 
1 монографиясы, 1 оқыў қолланбасы баспадан 
шықты. Сондай-ақ, шайыр сыпатында 5 поэтикалық 

топламның авторы. Поэзиялық шығармалары «ХХ аср ўзбек шеърияти антологияси» китабына 
киргизилген.  «Шуҳрат» медалы (2002) менен сыйлықланған. 2009-жылдан кафедра доценти. 

Нуржанов Пердебай Ержанович, филология 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1963-жылы Шымбай 
районында туўылған. 1985-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги филолог, қара-
қалпақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 1994-жылы  
«Дастан о каракалпаках Т.Қайыпбергенова – первая 
историческая трилогия в каракалпакской литературе» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
100 ден аслам илимий мақалалары жәрияланды. 
Оның 3 монографиясы, 1 сабақлық, 2 оқыў қолланбасы 
баспадан шықты. 2010-жылдан кафедра доценти.

Низаматдинов Жеңисбай Минажатдинович, 
филология илимлериниң кандидаты, доцент. 1969-жылы 
Нөкис қаласында туўылған. 1993-жылы Қарақал-
пақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги филолог, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты 
оқытыўшысы. 2000-жылы «Қарақалпақ халық 
дәстаны – «Ер шора» деген темада кандидатлық жу-
мысын жақлады. 2012-2017-жылларда қарақалпақ 
әдебияты тарийхы ҳәм фольклоры кафедрасының 
баслығы лаўазымында иследи. 30 дан аслам илимий 

мийнетлердиң авторы. Ҳәзирги ўақытта қарақалпақ әдебияты кафедрасаның доценти.
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Алламбергенова Патима Жолдасбаевна, фило-
логия илимлериниң кандидаты, доцент. 1969-жылы 
Хожели районында туўылған. 1991-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
филолог, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы.  
1999-жылы «Қарақалпақ әдебиятында Мақтымқулы 
дәстүрлери (XIX әсир қарақалпақ әдебияты материал-
лары тийкарында)» деген темада кандидатлық дис-
сертациясын жақлады. 1 оқыў қолланбасы ҳәм 30 дан 
аслам илимий мақалалары баспада жәрияланды. 
2010-жылдан кафедра доценти. 

Досымбетова Абадан Алиевна, филология илим-
лериниң кандидаты. 1978-жылы  Қараөзек районында 
туўылған. 2001-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик уни-
верситетин тамамлаған. Қәнигелиги қарақалпақ тили 
ҳәм әдебияты магистри. 2008-жылы  «Ш.Сейтов ли-
рикасында көркем форма» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий 
мақалалары жәрияланды. 2 оқыў қолланбасы баспада 
жәрияланды. 2006-жылдан кафедра ассистенти болып 
ислеп атыр. 

Сагидуллаева Жамила Нурыллаевна, фило-
логия илимлериниң кандидаты. 1981-жылы Нөкис 
қаласында туўылған. 2002-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
әдебияттаныў (қарақалпақ әдебияты) магистри. 
2010-жылы «Қарақалпақ повестьлеринде стильлик 
изленислер (1980-жыллар повестьлери мысалында)» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
30 дан аслам илимий мақалалары жәрияланды. 
Оның 1 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 
2013-жылдан баслап кафедра доценти. 

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшы М.Оразымбетова, ассистентлер И.Алламбергенова, 
А.Жәримбетов, И.Мәмбетов, Ж.Каниязовалар жумыс алып барады. 

ЖУРНАЛИСТИКА КАФЕДРАСЫ 

Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде журналистика кафедрасы 1983-жылы филоло-
гия факультети қурамында шөлкемлестирилди. 1989-жылы әдебият теориясы ҳәм журналисти-
ка кафедрасы болып ашылды. Кафедраға профессор К.Мәмбетов басшылық етти. 1992-жылдан 
өз алдына журналистика кафедрасы шөлкемлестирилип, оны 1992-1999-жыллары доцент 
М.Жумамуратова басқарды. Кафедрада қарақалпақ журналистикасын изертлеў ҳәм илимий кадр-
ларды жетилистириў ислери жолға қойылып, Ә.Әбдимуратов, Д.Бекбаўлиев, З.Қожықбаевалар 
кандидатлық жумысын жақлады. Кафедраға 2000-2002-жыллары З.Қожықбаева, 2002-2006-жыл-
лары Б.Палўанов, 2006-2009-жыллары Ю.Пахратдинов, 2009-2014-жыллары Д.Бекбаўлиев 
басшылық етти. 2014-жылдан доцент З.Оразымбетова басшылық етип киятыр. 

ЖУРНАЛИСТИКА КАФЕДРАСЫ 
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Дәслепки жыллары журналист кадрларды таярлаўда филолог профессор-оқытыўшылар 
К.Мәмбетов, С.Ахметов, С.Садықов, К.Алламбергенов, Г.Есемуратов, А.Нәжимов, И.Өтеўлиев 
ҳәм журналист қәнигелер М.Жумамуратова, Ш.Аяпов, К.Реймов ҳәм басқалар жумыс алып 
барды. Буннан соңғы жыллары кафедрада журналистлер Ш.Уснатдинов, Р.Дәўлетмуратов, 
К.Дәўлетмуратов, Т.Машариповалар жумыс иследи. 

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1999-жыл 26-февраль күнги «Журна-
лист кадрларды таярлаў ҳәм қайта таярлаў системасын жетилистириў ҳаққында»ғы қарарына 
муўапық 1999-жылдың апрель айында журналистика кафедрасы өз алдына журналистика 
бөлими болып шөлкемлестирилди. Бөлимди 1999-2000-жыллары профессор Б.Абдикамалов, 
2000-2002-жыллары Ш.Абдиназимов, 2002-2004-жыллары Б.Генжемуратов, 2004-2005-жыллары 
Б.Палўановлар басқарды.

Ғәрезсизликтиң дәслепки жылларынан баслап журналист кадрларды таярлаўға айрықша 
итибар қаратылды. Бүгинги күнде журналистика кафедрасында 10 профессор-оқытыўшы бо-
лып, олардан жетеўи илим кандидаты ҳәм доцентлер. Илимий дәрежелилик 70 %.

Кафедрада 20 дан аслам оқыў ҳәм оқыў-методикалық қолланбалар, монографиялар баспа-
дан шықты. Ҳәр жылы 3-май күни дүнья жүзлик баспасөз еркинлиги күни мүнәсибети менен 
журналистика кафедрасының шөлкемлестириўинде «Глобалласыў процеси ҳәм ғалаба хабар 
қураллары хызмети» атамасындағы дәстүрий Республикалық илимий-әмелий конференциясы 
Өзбекистан көлеминде өткериледи. 

Кафедра профессор-оқытыўшылары сырт ел ҳәм Өзбекистандағы жоқары оқыў орынла-
ры, илимий орайлар менен тығыз байланыста жумыс алып барады. Ɵзбекистан Мәмлекетлик 
Жәҳән тиллери университети халық аралық журналистика факультети менен оқыў бағдары, 
илимий конференциялар ɵткериў бойынша бес жылға (2015-2020-жыллар) шәртнама дүзилди. 
Шәртнама тийкарында бирге ислесиў жумыслары алып барылмақта. Илимий-теориялық кон-
ференциялар Ташкентте ҳәм Нɵкисте болып ɵтпекте. Мырза Улығбек атындағы Өзбекистан 
Миллий университети профессорлары Ф.И.Муминов ҳәм Ф.А.Муминовалар ҳәр жылы сту-
дентлерге лекциялар оқыйды.

Кафедра доценти М.Жумамуратова 2007-жылы Малайзия, доцент Б.Палўанов 2006-жылы 
Россия, 2008-жылы Швеция, 2011-жылы Бельгия, Қазақстан, 2004-жылы доцент Қ.Қалекеев 
Россия мәмлекетлеринде илимий сапарда болды. Доцент Б.Палўанов 544061-TEMPUS-1-2013-
1-UK-TEEMPUS JPCR HIGHVEC «Разработка учебных программ по инженерному строитель-

Журналистика кафедрасының гезектеги мәжилиси
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ству автомагистралей и транспортному машиностроению» атамасындағы жойбарының коорди-
наторы болып ислеп атыр. 

Студентлердиң илимий-дөретиўшилик уқыбын арттырыў мақсетинде «Жас журналист-
лер» пән дөгереги шөлкемлестирилген болып, оның ағзалары республикалық көлемдеги таңлаў 
жеңимпазлары.

Сондай-ақ, журналистика (хызмет түрлери) қәнигелиги магистранты Бегис Султамуратов 
Португалияда үш айлық оқыў семинарына қатнасып экожурналистика бойынша илимий-изертлеў 
жумысын орынлап келди.  

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели 
профессор-оқытыўшылар

Оразымбетова Злиха Кыдырбаевна, филоло-
гия илимлериниң кандидаты, доцент. 1972-жылы Хо-
желиде туўылған. 1994-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги журналист. 
2006-жылы «Қарақалпақ күнделикли баспасөзи тилиниң 
қәлиплесиўи» (1924-1940-жыллар) темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 40 тан аслам илимий мақалалары, 
4 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2014-жылдан баслап 
журналистика кафедрасы баслығы.

Жумамуратова Малика Тилеўбергеновна, филоло-
гия илимлериниң кандидаты, доцент. 1956-жылы Нөкис 
қаласында туўылған. 1978-жылда Ташкент мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги журналист. 
1992-жылы «Халық шайырларының дөретиўшилигинде 
миллий ҳәм улыўма инсаныйлықтың үйлесими» деген 
темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 100 
ден аслам илимий мақалалары, 1 монографиясы, 3 
оқыў қолланба, 5 оқыў-методикалық қолланбасы 
баспадан шықты. 1999-жылдан журналистика 
кафедрасының доценти.

Бекбаўлиев Дәўлетбай Өскинбаевич, тарийх 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1964-жылы Хожели 
қаласында туўылған. 1989-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги журналист. 
1997-жылы «Қарақалпақстан баспасөзи ғәрезсизлик 
жылларында» (1991-1995-жыллар мысалында) те-
ма-сында кандидатлық диссертациясын жақлады. 40 тан 
аслам илимий мақалалары, 2 оқыў қолланбасы баспадан 
шықты. 2009-2014-жылларда журналистика кафедра-
сының баслығы лаўазымында иследи. 2014-жылдан 
кафедра доценти.

ЖУРНАЛИСТИКА КАФЕДРАСЫ 
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Қожықбаева Зияда Адилбаевна, филология илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1964-жылы Нөкис қала-
сында туўылған. 1988-жылда Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги журналист. 
1998-жылы «Ҳәзирги қарақалпақ әдебиятында көркем 
очерк (1980-1990-жыллар)» деген темада кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 50 ден аслам илимий ма-
қалалары, 1 оқыў қолланбасы, 4 методикалық қоллан-
басы баспадан шықты. 2008-жылдан журналистика 
кафедрасының доценти.

Палўанов Бахытбай Нурлыбаевич, филоло-
гия илимлериниң кандидаты, доцент. 1974-жылы 
Шымбай районында туўылған. 1996-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
журналист. 2007-жылы «Ҳәзирги қарақалпақ әдебия-
тында эссе жанры» деген темада кандидатлық дис-
сертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий мийнет-
лери баспадан шықты. 2008-жылдан журналис-тика 
кафедрасының доценти лаўазымында ислеп атыр.

Қалекеев Қуўанышбай Жартыбаевич, фило-
логия илимлериниң кандидаты, доцент. 1975-жылы 
Нөкис районында туўылған. 1998-жылы Мырза Улығбек 
атындағы Ташкент мәмлекетлик университетин тамам-
лаған. Қәнигелиги журналист. 2009-жылы «Заманагөй 
қарақалпақ баспасөзинде тарийхый шахслар образын 
сәўлелендириў тенденциясы ҳәм машқалалары» темасын-
да кандидатлық диссертациясын жақлады. 40 қа жақын 

илимий мақалалары, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2003-жылдан журналистика кафедрасының 
доценти лаўазымында ислеп атыр.

Атажанов Ҳүрмет Әбдимуратович, филология 
илимлериниң кандидаты. 1977-жылы Нөкис қаласын-
да туўылған. Қәнигелиги журналист. 2000-жылы Қара-
қалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
2012-жылы «Қарақалпақстан баспасөзинде руўхыйлық 
мәселелериниң сәўлелениўи» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 25 тен аслам илимий мақа-
лалары ҳәм тезислери баспадан шыққан. 2015-жылдан 
журналистика кафедрасында  үлкен оқытыўшы болып 
ислеп атыр.

Сондай-ақ, кафедрада Ж.Марзияев, Е.Жәримбетов, М.Қудайбергенов ассистент лаўазымында 
ислеп атыр.



97

ӨЗБЕК ФИЛОЛОГИЯСЫ 
ФАКУЛЬТЕТИ

Әдебият жасаса, миллет жасайды. 
Шолпан
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Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде өзбек филологиясы факультети 2014-жыл 29-август 
күни шөлкемлестирилди. Факультет деканы ўазыйпасына филология илимлери кандидаты, 
доцент Ҳамро Абдуллаев тайынланды. Факультет қурамында 5120100-Өзбек филологиясы, 
5120116-Қазақ филологиясы ҳәм 5120118-Түркмен филологиясы бакалавр тәълим бағдарлары 
бар. Ҳәзирги ўақытта усы тәлим бағдарларында жәми 436 студент билим алмақта.

Факультет қурамында 3 кафедра‒Өзбек тил билими кафедрасы, Өзбек тили ҳәм 
әдебияты кафедрасы, Филология кафедрасы жумыс ислейди. 

Факультетте 32 профессор-оқытыўшы хызмет етип, соннан 12си илим кандидаты ҳәм до-
центлер. Факультет бойынша илимий дәрежелилик 42 процентти қурайды.

Кафедраларда «Өзбек тилинде ис жүритиў мәселелери», «Қарақалпақстандағы қазақлардың 
тили ҳәм әдебиятын изертлеў», «Қарақалпақстандағы түркмен  тилиниң жергиликли халықлар 
тили менен байланыслары» бағдарында илим-изертлеў жумыслары исленип атыр.

Ҳәзирги ўақытта 4 профессор-оқытыўшы докторлық диссертациясы үстинде ислеп атыр. 
Солардан Т.Керуенов 2016-жылдың 28-октябрь күни докторлық диссертациясын жақлады.  

Факультет профессор-оқытыўшылары тәрепинен усы күнге шекем 5 сабақлық, 10 моногра-
фия, 15 тен артық оқыў қолланбалар ҳәм 400 ден артық илимий мақалалар баспадан шығарылды. 
Сондай-ақ, оқытыўшылардан О.Дуйсенбаев, И.Казаков, З.Ибрагимова, Н.Янгибаева, 
М.Қурбаниязов, Т.Керуенов ҳәм басқалардың илимий мақалалары шет ел журналларында 
ҳәм халық аралық конференциялар топламларында (Украина, Қубла Корея, Германия, Россия, 
Азербайжан) жарық көрди. 

2006-жылдан ҳәр жылы турақлы шығып киятырған «Филологик тадқиқотлар» или-
мий мақалалар топламының быйылғы оқыў жылында 8-томын басып шығарыў белгиленген. 
Ондағы мақалалар профессор-оқытыўшылардың қәбилетли студентлер менен «Устаз-шәкирт» 
бағдарында изленислеринен дәрек береди.

Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң 2008-жыл 
8-августтағы 237-санлы  буйрығы ҳәм 2008-жыл 3-октябрьдеги 302-санлы қарарлары тий-
карында факультетте қәбилетли жаслар менен ислесиў мақсетинде «Жас филолог» дөгереги 
шөлкемлестирилди. 

2014-жылда М.Алламбергенова «Китапханлар байрамы» таңлаўында Өзбекистан Республика-
сы көлеминде жеңимпаз болған болды. Соның менен бирге ол усы жылда Алишер Наўайы атындағы 
мәмлекетлик стипендиясы жеңимпазына айланды. Сондай-ақ, ол «Юрт келажаги» таңлаўында 

Факультеттиң гезектеги мәжилиси
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жеңимпаз болыў бахтына миясар болды. Усындай талантлы жаслар қатарында М.Алламбергенова, 
З.Абдуллаева ҳәм де З.Алимовалар «Камолот» ЖЖҲ тәрепинен ҳүрмет жарлықлары менен 
сыйлықланды.

2015-жылда өзбек филологиясы тәлим бағдарының 2-курс студенти Машарипова Умида, 
2016-жылда усы тәлим бағдарының 2-курс студентлери Қурбанбаева Насиба менен Ёвмутбоева 
Иқболойлар Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендиясы жеңимпазлары болды.   

Қәбилетли жаслар республика пән олимпиадаларын, ҳәр қыйлы таңлаўларға, спорт жарыс-
ларына да қатнасады. Атап өтсек, 2015-жылы 3-курс студенти Б.Ражапбаева «Өзбек тили ҳәм 
әдебияты» пәни бойынша өткерилген республикалық пән олимпиадасында сыйлы 3-орынды 
ийеледи. Сондай-ақ, усы жылы  «Универсиада-2016» спортшы студентлер беллесиўинде қазақ 
филологиясы тәлим бағдарының 1-курс студенти А.Жуманазаров спорттың қол тобы түри 
бойынша қатнасып, алтын медалды қолға киргизди. Факультетте студентлерге сапалы би-
лим бериў, руўхый-ағартыўшылық жумысларды шөлкемлестириў ҳәм оларға студентлерди 
белсенди қатнастырыў нәтийжесинде ҳәзирги күнде олар арасынан Наўайы, Бердақ атындағы 
мәмлекетлик стипендиатлары жетилисип шықты.

ӨЗБЕК ТИЛ БИЛИМИ КАФЕДРАСЫ      

Қaрақалпaқ мәмлекетлик университетинде өзбек филологиясы бөлими қәнигелер 
таярлаў мақсетинде 1994-жылы қарақалпақ филологиясы факультети қурамында қайта 
шөлкемлестирилди. Сол жылы өзбек филологиясы қәнигелигине студентлер қабылланды. Усы 
жылдан баслап  студентлерге улыўма кәсиплик ҳәм қәнигелик пәнлерден доцент А.Мадаминов 
ҳәм Ҳ.Абдуллаевлар сабақ берди. Бөлимниң профессор-оқытыўшылары қурамына 1995-жылы 
Ф.Бобожонов, 1996-жылы Н.Янгибаева келип қосылды ҳәм усы жылы «Өзбек филологиясы» 
кафедрасы дүзилди. 1997-жылы доцент Ф.Салаев, И.Қурбанбаев ҳәм З.Қабуловалар, 1998-
жылы Қ.Қодиров ҳәм З.Балтаевалар, 1999-жылы Ш.Абдуллаев ҳәм А.Дуйсенбаевлар, 2002-
жылы Р.Мадаминова, И.Қазаков, М.Қурбаниязов, М.Атаниязовалар, 2006-жылы М.Бобожонов, 
2008-жылы А.Юсупов, 2012-жылы Х.Толыбаев, Н.Қиличовлар, 2013-жылы А.Идрисовлар жумысқа 
алынды. Кафедраға дәслепки рет доцент А.Мадаминов басшылық етти. 2001-жылдан баслап кафе-
драны доцент Ф.Салаев басқарды. «Өзбек филологиясы» кафедрасы  2003-жыл январь айында «Өзбек 
әдебияттаныўы» ҳәм «Өзбек тил билими» кафедраларына бөлинди. Бул кафедраларға Ф.Салаев ҳәм 
Ф.Бобожоновлар басшылық етти.

2005-жылы сентябрь айында бул кафедралар қайтадан бириктирилип, «Өзбек филологиясы» 
кафедрасы ретинде қайта дүзилди ҳәм  доцент Ф.Бобожонов баслық етип тайынланды. Кейин 
ала 2008-жылдың июль айынан баслап бул кафедраны доцент Ҳ.Абдуллаев,  2011-жылдан бас-
лап доцент Ф.Бобожонов басқарды.

2015-жылы өзбек филологиясы кафедрасы Өзбек тил билими ҳәм Өзбек тили ҳәм әдебияты 
кафедраларына бөлинди.    

Ҳәзирги күнде өзбек тил билими кафедрасы Республиканың бир қанша таяныш жоқары 
оқыў орынлары менен илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў мәселесинде бай-
ланыслар орнатқан. Тийкарынан, жаңадан шөлкемлестирилген Ә.Наўайы атындағы Тил ҳәм 
әдебият университети менен орнатылған байланыслар үлкен нәтийжелер бермекте. Кафедра өзбек 
тил билиминиң актуал мәселелери менен шуғылланады. Илим докторы, илим кандидатларын 
жетилистириўде Өзбекистан Республикасының Илимлер Академиясы ҳәм ӨзМУ,СаМУ ме-
нен тығыз байланыста болды. Бул жерлерде 2001-2004-жылларда кафедра оқытыўшыларынан 
Илҳам Қурбанбаев ҳәм Шуҳрат Абдуллаев, кейин ала Олим Дүйсенбаев, Илхам Казаков, 
Замира Ибрагимова, Гулнара Авезовалар усы илим изертлеў-институтының аспирантурасында 
тәлим алып, филология илимлери кандидаты илимий дәрежесин алыўға миясар болды. 

ӨЗБЕК ТИЛ БИЛИМИ КАФЕДРАСЫ      
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Жаңадан шөлкемлестирилген «Өзбек тил билими» кафедрасында 2 сабақлық, 4 моногра-
фия, бир неше оқыў-методикалық қолланбалар ҳәм 250 ден артық илимий мақалалар баспа-
дан шықты. Ҳәр жылы профессор-оқытыўшылар тәрепинен шет еллерде ҳәм республикамызда 
өткерилетуғын илимий-теориялық конференцияларда кафедра профессор-оқытыўшылары бел-
сене қатнасып киятыр. Сондай-ақ,  кафедрада студентлер арасында илим-изертлеў жумыслары 
да кең жолға қойылған. Ҳәр жылы болып өтетуғын илимий-методикалық конференцияларда 
студентлер өз илимий мақалалары менен қатнасып, олардың жуўмағы  илимий топламларда 
жәрияланбақта. Сондай-ақ, республикадан тысқарыда өткерилетуғын әнжуманларда да олардың 
тезис ҳәм мақалалары жәрияланып келмекте. 2013-жылы Алламбергенова Муқаддас Наўайы 
атындағы,  2016-жылы 3-курс студенти Қурбанбаева Насиба Бердақ атындағы мәмлекетлик 
стипендияларды алыўга еристи.  Өзбекистан Республикасы жоқары оқыў орынлары арасында 
(өзбек тили ҳәм әдебияты пәни бойынша) өткерилетуғын III тур пән олимпиадасында  2014-
жылы 3-курс студенти Ражапбаева Барнохан сыйлықлы 3-орын жеңимпазы болды. 

Ҳәзирги күнде кафедрада 5 илим кандидаты, 4 доцент ҳәм  5 ассистент-оқытыўшы  студент-
лерге илим сырларын үйретип келмекте. 

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели 
профессор-оқытыўшылар

Илҳом Казаков Розмаматович, филология илим-
лериниң кандидаты. 1973-жылы Елликқала райо-
нында туўылған. 1996-жылы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалық институтын тамамлаған. Қәнигелиги 
өзбек тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 2011-жылы 
«Өзбек ҳәм қарақалпақ тиллеринде атлық жасаўшы 
қосымталардың салыстырмалы функционал-семан-
тикалық изертленилиўи» темасында кандидатлық 

диссертациясын жақлады. 20 дан артық илимий мақалалары баспадан шыққан. Соның ишин-
де 1 монография, 1 оқыў қолланбасы жәрияланған.  2012-жылдан баслап кафедра доценти, 
2016-жылдан кафедра баслығы лаўазымында жумыс алып бармақта. 

Мадаминов Абдурахман, филология илимлериниң 
кандидаты, доцент. 1953-жылы Хожели районында 
туўылған.  1974-жылы  НМПИ тарийх-филология фа-
культети өзбек тили ҳәм әдебияты бөлимин айрықша 
диплом менен тамамлаған. Қәнигелиги өзбек тили 
ҳәм әдебияты оқытыўшысы, 1983-жылы «Ҳәзирги 
өзбек әдебий тилинде предикатив модельдеги 
қурамалы сөз дизбеклери» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. Ол ҳәзирги өзбек әдебий 
тилиниң субстанциал синтаксиси мәселелери ме-

нен шуғылланады. Республикамызда ҳәм шет еллерде өткерилетуғын илимий-теориялық 
конференцияларға турақлы түрде қатнасып келмекте. Бул тараў бойынша 60 тан аслам илимий 
жумыслары баспадан шыққан. Соның ишинде 2 монография, 1 сабақлық, 2 оқыў қолланбасы 
жәрияланған. Өзбекистан халық билимлендириў ағласы. 2007-жылдан өзбек филологиясы ка-
федрасы доценти  лаўазымында  ислеп киятыр. 
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Бобожонов Фархад Қурбанбаевич, филология 
илимлериниң кандидаты, доцент, Қарақалпақстан 
Республикасында хызмет көрсеткен жаслар устазы. 
1972-жылы Елликқала районында туўылған. 1995-жылы 
НМПИ филология факультетин тамамлаған. Қәни-
гелиги өзбек тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 
2002-жылы «Өзбек жадид драмаларының тил өзгеше-
ликлери» темасында кандидатлық диссертация-
сын жақлады. 40 тан аслам илимий жумыслары ба-
спадан шыққан. Соның ишинде, 3 оқыў қолланбасы 
жәрияланған. 2003-2008-жылларда кафедра баслығы, 2008-2011-жылларда факультет деканы, 
2011-2015-жыллар өзбек филологиясы кафедрасы баслығы, 2015-2016-жылларда өзбек тил би-
лими  кафедраcы баслығы лаўазымында жумыс  иследи. 

Ибрагимова Замира Йўлдашевна, филология 
илимлериниң кандидаты. 1970-жылы Хожели райо-
нында туўылған. 1993-жылы Нөкис мәмлекетлик 
педагогикалық институтын тамамлаған. Қәни-
гелиги рус тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 
2009-жылы «Қыпшақ өзбек диалектлеринде аўыл 
хожалық лексикасының лингвогеографиялық 
изерт-ленилиўи» темасында кандидатлық диссер-
тациясын жақлады. 40 тан аслам мақалалары ба-
спадан шыққан. Соның ишинде 1 монография, 1 
оқыў қолланбасы жәрияланған. Кафедра ассистенти 
лаўазымында ислеп атыр.

Абдуллаев Шухрат Даулетбаевич, филология 
илимлериниң кандидаты. 1976-жылы Хожели райо-
нында туўылған. 1999-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги филолог, 
өзбек тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 2007-жылы 
«Аўдарма шығармаларда фразеологизмлер семан-
тикасы» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 20 дан артық илимий мақалалары баспа-
дан шыққан. Соның ишинде 1 оқыў қолланбасы 
жәрияланған. 2009-жылдан баслап кафедра доценти. 

Сондай-ақ, кафедрада К.Ражапова, М.Бабажанов, А.Идрисов, Н.Қиличев ассистент 
лаўазымында ислеп атыр.

ӨЗБЕК ТИЛИ ҲӘМ ӘДЕБИЯТЫ КАФЕДРАСЫ
Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде өзбeк филoлoгиясы бөлими 1994-жылдa қaйтa 

шөлкeмлeстирилгeн бoлып, дәслeп, студeнтлeргe улыўмa кәсиплик ҳәм қәнигeлик пәнлeрдeн 
дoцент A.Мaдaминoв ҳәм Ҳ.Aбдуллaeвлaр тәлим бeрди. Бөлимниң прoфeссoр-oқытыўшылaры 
қурaмынa 1995-жылдa Ф.Бoбoжонoв, 1996-жылы Н.Янгибaeвa кeлип қoсылды ҳәм усы жылы 
өзбек филологиясы кaфeдрaсы шөлкeмлeстирилди. 1997-жылдa дoцент Ф.Сaлaeв, И.Қурбaнбaeв 
ҳәм З.Кaбулoвa, 1998-жылдa Қ.Қoдирoв ҳәм З.Бaлтaeвa, 1999-жылдa Ш.Aбдуллaeв ҳәм 
O.Дуйсeнбaeв, 2002-жылдa Р.Мaдaминoвa, И.Кaзaкoв, М.Қурбaниязoв, М.Aтaниязoвa, 2006-жылдa 
М.Бoбoжонoв, 2008-жылдa A.Юсупoв, 2012-жылдa X.Тулибaeв, Н.Қиличeв, 2013-жылдa 
A.Идрисoв кeлип қoсылды.

Өзбeк филoлoгиясы кaфeдрaсы 1996-жылы 21-дeкaбрьдe шөлкeмлeстирилгeн. Oның 
дәслепки бaсшысы бoлып дoцент A.Мaдaминoв жумыс aлып бaрды. 2001-жылдaн бaслaп 
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кaфeдрaны дoцент Ф.Сaлaeв бaсқaрды. Өзбек филологиясы кaфeдрaсы 2003-жылдан янвaрь 
aйынaн  өзбeк әдeбияттaныўы ҳәм өзбeк тил билими кaфeдрaлaрынa бөлинди. Бул кaфeдрaлaрды 
Ф.Сaлaeв ҳәм Ф.Бoбoжонoвлaр бaсқaрды.

2005-жыл сeнтябрь aйындa бул кaфeдрaлaр бириктирилип, өзбек филологиясы кaфeдрaсы 
сыпaтындa қaйтa шөлкeмлeстирилди ҳәм oғaн дoцент Ф.Бoбoжонoв бaслық eтип сaйлaнды. 
2008-жылдың июлинeн бaслaп бул кaфeдрaны Ҳ.Aбдуллaeв, 2011-жылдaн бaслaп, дoцент 
Ф.Бoбoжонoв бaсқaрды. 

2015-жыл 2-сeнтябьрдe өзбек филологиясы кaфeдрaсы өзбeк тил билими ҳәм өзбeк тили 
ҳәм әдeбияты кaфeдрaлaрынa бөлинди, ҳәзирги күндe өзбeк тил билими кaфeдрaсын дoцент 
Ф.Бoбoжонoв ҳәм өзбeк тили ҳәм aдeбияты кaфeдрaсын дoцент И.Қурбaнбaeв бaсқaрмaқтa. 

Өзбeк тили ҳәм әдeбияты кaфeдрaсы рeспубликaның бир қaншa жoқaры oқыў oрынлaры 
мeнeн илмий ҳәм илмий-пeдaгoгикaлық кaдрлaр тaярлaў мәсeлeсиндe бaйлaныслaр oрнaтқaн. 
Әсирeсe, Әлишер Нaўaйы aтындaғы тил ҳәм әдeбият институты мeнeн oрнaтылғaн бaйлaныслaр 
үлкeн нәтийжeлeр бeрип келмекте.

1999-2002-жыллaрдa кaфeдрa oқытыўшысы И.Қурбaнбaeв, 2001-2004-жыллaрдa O.Дуйсeнбaeв 
усы институттың aспирaнтурaсындa билим aлып, филология илимлериниң кандидаты илимий 
дәрeжeсин aлыўғa eристи. Усы күнгe дeйин кaфeдрa прoфeссoр-oқытыўшылaры тәрeпинeн 5 
мoнoгрaфия, 20 дaн aртық oқыў-мeтoдикaлық қoллaнбa ҳәм 400 дeн aртық илимий мaқaлaлaр 
бaсып шығaрылғaн. Соның ишинде филология илимлериниң кандидаты Гүлнара Авезованың 
илимий мақалалары Россия, Қазақстан ҳәм Түркия мәмлекетлериндеги илимий журналлар-
да жарық көрди. Ҳәзирги күндe кaфeдрaдa 12 прoфeссoр-oқытыўшы жумыс aлып бармақта. 
Сoлaрдaн бесеўи илим кaндидaты ҳәм дoцeнтлeр.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели 
профессор-оқытыўшылар

Қурбaнбaeв Илҳaмбeк, филология илимлериниң 
кaндидaты, дoцeнт. 1974-жыл 20-сeнтябрьдe Нөкис 
қaлaсындa туўылғaн. 1996-жыл Нөкис мәмлeкeтлик 
пeдaгoгикaлиқ институтын тaмaмлaғaн. 1996-жылдaн 
Қaрaқaлпaқ мәмлeкeтлик унивeрситeтинде ислeйди. 
Қәнигeлиги өзбeк тили ҳәм әдeбияты мүғaллими. 2005-
жыл «90-жыллaр өзбeк лирикaсындa oбрaзлылық» тeмaсындa 
кaндидaтлық диссeртaциясын жaқлaғaн. 100 ден aртық 
илимий мийнетлери жәриялaнды. Солардан, 2 oқыў 
қoллaнбaсы бaсып шығaрылды. 2016-жылдaн бaслaп 
кафедра бaслығы лaўaзымындa жумыс ислeп кeлмeктe.   

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Дуйсeнбaeв Oлимжoн Исмаилович, филология 
илимлериниң кaндидaты, дoцeнт. 1978-жылы 13-фeврaльдa 
Әмиўдәрья рaйoнындa туўылғaн. 1999-жылы Қaрaқaлпaқ 
мәмлeкeтлик унивeрситeтин тaмaмлaғaн. 1999-жылдaн 
Қaрaқaлпaқ мәмлeкeтлик унивeрситeтинде ислeйди. 
Қәнигeлиги өзбeк тили ҳәм әдeбияты оқытыўшысы. 
2011-жылы «Өткир Ҳoшимoв шығaрмaшылығындa aнa 
oбрaзы» тeмaсындa кaндидaтлық диссeртaциясын жaқ-
лaғaн. 30 дaн aртық илимий жумыслaры бaспaдaн шығa-
рылды. 2015-2016-жыллары өзбeк тили ҳәм әдeбияты 
кaфeдрaсының бaслығы, 2016-жылдан баслап оқыў-методикалық басқармасының лaўaзымындa 
ислеп атыр.

Сaлaeв Фaйзуллa Салаевич, филология илим-
лериниң кaндидaты, дoцeнт. 1950-жылы 1-aпрeльде 
Xoрeзм ўәлаятының Гүрлeн рaйoнындa туўылғaн. 
1978-жылы Тaшкeнт мәмлeкeтлик унивeрситeтин 
тaмaмлaғaн. 1997-жылдaн Қaрaқaлпaқ мәмлeкeтлик 
унивeрситeтинде ислeйди. Қәнигeлиги журнaлист. 
1994-жылы  «Ҳәзирги өзбeк илимий фaнтaстикaсындa 
инсaн ҳәм тәбият қaтнaсықлaры мәсeлeси» тeмaсындa 
кaндидaтлық диссeртaциясын жaқ-лaғaн. 50 дeн aртық 
илмий жумыслaры жәриялaнды. 1 мoнoгрaфия, 3 oқыў 
қoллaнбaсы жәриялaнғaн. 2001-жылдaн бaслaп кафе-
дра дoцeнти лaўaзымындa жумыс aлып бaрмaқтa.

Aбдуллaeв Ҳaмро Даулетбаевич, филология илим-
лериниң кaндидaты, дoцeнт. 1971-жылы 26-aпрeльдe 
Xөжeли рaйoнындa туўылғaн. 1993-жылы Нөкис мәмлe-
кeтлик пeдaгoгикaлық институтын тaмaмлaғaн. 1994-жыл-
дaн Қaрaқaлпaқ мәмлeкeтлик унивeрситeтинде ислeйди. 
Қәнигeлиги Өзбeк тили ҳәм әдeбияты мүғaллими.  
2005-жылы «Xaлық нaқыллaрының «Қутaдғу би-
лиг» пoэтикaсындaғы oрны ҳәм көркeм-эстeтикaлық 
функциясы» тeмaсындa кaндидaтлық диссeртaциясын 
жaқлaғaн. 50 дeн aртық илмий жумыслaры бaстырып 
шығaрылды. 1 мoнoгрaфия, 4 oқыў қoллaнбaсы жәриялaнды. 2011-жылдaн бaслaп өзбек филологиясы 
фaкультeти дeкaны  лaўaзымындa жумыс ислeп кeлмeктe.

Aвeзoвa Гулнaрa Самандаровна, филология илим-
лериниң кaндидaты. 1962-жылы 10-oктябрьдe Әмиўдәрья 
рaйoнындa туўылғaн. 1984-жылы Тaшкeнт мәмлeкeтлик 
унивeрситeтин тaмaмлaғaн. 1997-жылдaн Қaрaқaлпaқ 
мәмлeкeтлик унивeрситeтинде ислeйди. Қәнигeлиги 
журнaлист. 2012-жылы «Рoмaн кoмпoзициясының көркeм 
пүтинликтe тутқaн oрны» тeмaсындa кaндидaтлық 
диссeртaциясын жaқлaғaн. 40 тан аслам илимий мий-
нетлери, солардан 1 мoнoгрaфия, 1 oқыў қoллaнбaсы 
жәриялaнғaн. 1992-жылдaн бaслaп кафедраның үлкeн 
oқытыўшысы  лaўaзымындa жумыс aлып бaрмaқтa.

Сoндaй-aқ, кaфeдрaдa М.Қурбaниязoв, М.Aтaниязoвa, Н.Янгибaeвa, З.Кaбулoвa, Р.Мaдaминoвa, 
З.Бaлтaeвa,  A.Юсупoвлар, М.Садуллаева, Х.Тулибаевлар oқытыўшы болып ислеп атыр.
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ФИЛОЛОГИЯ (ҚАЗАҚ ТИЛИ, ТҮРКМЕН  ТИЛИ) КАФЕДРАСЫ
Түркмен тили ҳәм әдебияты қәнигелиги 1992-жылы, Қазақ тили ҳәм әдебияты қәнигелиги 

1993-жылы ашылды. Түркий филологиясы кафедрасы қазақ филологиясы ҳәм түркмен фило-
логиясы кафедраларының бириктирилиўи нәтийжесинде 2006-жылы қайтадан ашылды.                                                                                                                    

Кафедраны доцент Қ.Аралбаев, 2008-жылдан баслап Г.Адилова басқарды. 2015-жылдан 
баслап Ж.Шарипова  кафедра баслығы лаўазымында жумыс ислеп атыр.  

Ҳәзирги ўақытта кафедрада илим кандидатлары Қ.Аралбаев, О.Гайлыева, үлкен-оқытыўшылар 
Г.Адилова,Т.Керўенов, ассистент-оқытыўшылар Ш.Смамутова, С.Авезқлычева, Т.Байжанов, 
А.Куртчаев, С.Жепбаровалар жумыс ислеп келмекте.

Кафедра оқытыўшылары, тийкары-
нан, жеке инталы еки тема бойынша 
жумыс алып барады: 

1. Қарақалпақстандағы қазақ тили 
ҳәм әдебиятының мәселелери, түркий 
тиллериниң өз ара мәселелери. 

2. Қарақалпақстандағы түркмен 
тили менен әдебияты мәселелери.

Кафедра профессор-оқытыўшылары 
тәрепинен қәнигелик пәнлерден сапалы 
оқыў-методикалық комплекслер ислеп 
шығылған.

Кафедра 2015-жылға шекем түркий 
филологиясы кафедрасы болып, 2015-жыл-

дың  июнь айынан баслап «Филология (қазақ тили, түркмен тили)» кафедрасы болып өзгерди. 
Соңғы үш жыл ишинде кафедра оқытыўшыларының шет еллерде 60 тан аслам илимий   

мақалалары жәрияланды.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Ҳамидов Хуснитдин Ҳамидович, филология илим-
лериниң докторы, профессор, академик. 1935-жылы 
Шымбай районында туўылған. 1953-1955-жыллары 
Қарақалпақ мәмлекетлик муғаллимлер институтының 
рус тили ҳәм әдебияты факультетиниң студенти, 
1971-1983-жыллары ӨзИА Қарақалпақстан филиа-
лы қолжазбалар секторы баслығы, 1983-1986-жыл-
лары ӨзИА Қарақалпакстан бөлими Тил хәм әдебият 
институтының үлкен илимий хызметкери, 1990-1995-жыл-
лары университеттиң араб филологиясы кафедрасы-
ның баслығы, 2003-2008-жыллары Қарақалпақ 

мәмлекетлик университети жанындағы қарақалпақ тили ҳәм әдебияты бойынша докторлық диссерта-
циялар жақланатуғын Қәнигелестирилген Кеңес баслығы, 2006-жылдан баслап кафедра профессоры 
лаўазымында ислеп келмекте. «Шуҳрат» медалы менен сыйлықланған. 

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Шарипова Жанар Ганибаевна, ассистент-
оқытыўшы. 1970-жылы 12-майда Нөкис қаласында 
туўылған. 1993-жылы Нөкис мәмлекетлик педагоги-
ка институтының  қазақ тили ҳәм әдебияты бөлимин 
тамамлаған. Қәнигелиги қазақ тили хәм әдебияты 
оқытыўшысы. 2015-жылдың декабрь айынан баслап 
филология (қазақ тили, түркмен тили) кафедрасы 
баслығы. 6 илимий мақала ҳәм тезислери жәрияланды. 
1 оқыў қолланбаның авторы.

Аралбаев Қайыржан Қайыпбергенович, фило-
логия илимлериниң кандидаты, доцент. 1946-жылы 
24-сентябрьде  Мойнақ  районында  туўылған.  1968-жылы 
Қазақстан Республикасы, Абай атындағы Қазақ 
мәмлекетлик педагогика институтының қазақ тили тили 
ҳәм әдебияты бөлимин тамамлаған. Қәнигелиги қазақ 
тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 1992-жылы Қазақстан 
Республикасында «И.Есенберлинниң «Көшпендилер» 
тарийхый романы» бойынша кандидатлық диссертация 
жумысын жақлап шықты. 40 тан аслам илимий мақала ҳәм 
тезислери баспадан шыққан. 10 оқыў-методикалық қолланба  ҳәм 1 монографияның авторы. 2008-жыл-
дан баслап филология (қазақ тили, түркмен тили) кафедрасы  доценти болып ислеп атыр.  

Керуенов Турғанбай Аразмедович, филология 
илимлериниң докторы. 1979-жылы 13-июньде Шоманай 
районында туўылған. 2003-жылы Қарақалпақ мәм-
лекетлик университети магистратура бɵлиминиң   
«Қарақалпақ әдебияты» қәнигелигин тамамлаған. 
2016-жылы «ХIХ әсир қарақалпақ поэзиясында мифлер 
ҳәм аңыз-лардың қолланылыўы» темасында докторлық 
диссертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий 
мақалалары ҳәм тезислери, 1 монографиясы, 2 оқыў-
методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2013-жыл-
дан баслап филология (қазақ тили, түркмен тили) ка-
федрасында үлкен-оқытыўшы лаўазымында ислеп 
келмекте.

Гайлыева Огулбай Курбанмырадовна, филоло-
гия илимлериниң кандидаты, доцент. 1977-жылы 
26-октябрьде Хожели районында туўылған. 1999-жылы 
Қарақалпақ  мәмлекетлик университетиниң түркмен 
тили ҳәм әдебияты бакалавриат тәлим бағдарын 
тамамлаған. 2002-жылы Қарақалпақ  мәмлекетлик 
университетиниң магистратура бөлиминиң қарақал-
пақ әдебияты қәнигелигин тамамлаған. 2006-
жылы «Ҳәзирги қарақалпақ поэзиясында аралық 
формалардың жанрлық ҳәм формалық қәсийетлери 
(1970-2000-жыллардағы еркин қосық ҳәм насырый қосықлар)» темасында кандидатлық диссер-
тациясын жақлаған. 30 дан аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери, 4 оқыў  қолланбасы баспа-
дан шықты. 2010-жылдан баслап  филология (қазақ тили, түркмен тили)  кафедрасы  доценти. 

Сондай-ақ, кафедрада үлкен-оқытыўшы Г.Адилова, ассистентлер С.Авезқлычева, 
Ж.Шарипова, Ш.Смамутова, Т.Байжанов, А.Куртчаев, С.Жепбаровалар жумыс ислеп атыр.

ФИЛОЛОГИЯ (ҚАЗАҚ ТИЛИ, ТҮРКМЕН  ТИЛИ) КАФЕДРАСЫ
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ТӘБИЯТТАНЫЎ 
ФАКУЛЬТЕТИ

Тәбият өзин-өзи емлеўши адамға усайды. 
Аристотель
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Факультет 1943-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик муғаллимлер институтының қурамында 
тәбияттаныў-география бөлими болып дүзилип, 1948-жылы факультетке айландырылды. 1976-
жылы Нөкис мәмлекетлик университетиниң ашылыўы менен химия-биология факультети бо-
лып қайта дүзилди. 1989-жылы биология ҳәм химия факультетлери болып екиге бөлинди. 
1993-1997-жыллары Биогеография факультети, 1997-2011-жыллары тәбияттаныў факультети, 
2011-2015-жыллары тәбияттаныў ҳәм география факультети, 2015-жылдан баслап «тәбияттаныў фа-
культети» деп аталып келмекте. 

Факультеттиң биринши деканы А.Булешев болды. 1960-1965-жыллар аралығында факультетке 
профессор С.Ережепов, 1967-1968-жыллары А.Тлеўбергенов, 1968-1986-жыллары доцент Қ.Айтбаев, 
1986-1987-жыллары профессор Қ.Утениязов, 1988-1994-жылларда профессор Б.Алламуратов, 
1994-2001-жыллары доцент П.Халмуратов, 2001-2005-жылларда доцент Г.Ходжаева, 2005-2006-жыл-
ларда доцент Р.Тлегенов, 2006-2007-жылларда доцент М.Айимбетов, 2007-2008-жылларда доцент 
А.Қ.Утениязов, 2008-2011-жылларда доцент Б.С.Гаипов, 2011-2013-жылларда доцент М.Жуманов 
басшылық етти. 2013-жылдан баслап доцент А.Есимбетов басшылық етпекте.

Ҳәзирги күнде факультетте жас қәнигелерди таярлаўда белгили илим докторларынан 
Г.Асенов, Б.Мамбетназаров, М.Ибрагимов, А.Матчанов, Р.Баллиева, С.Мамбетуллаева билим 
бермекте.

Факультет кафедраларында биология, география, экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў, 
топырақтаныў, геодезия, картография ҳәм кадастр, гидрометеорология, кәсиплик тәлим: эколо-
гия ҳәм қоршаған орталықты қорғаў, кәсиплик тәлим: агрохимия ҳәм агротопырақтаныў тәлим 
бағдарлары бойынша бакалаврлар ҳәм биология, ихтиология ҳәм гидробиология, география, 
экология қәнигеликлери бойынша магистрлер таярланады. 

Ўәзирликтиң 1998-жылдың 10-июльдеги 185-санлы буйрығы менен тастыйықланған «Зий-
рек студентлерди излеў ҳәм оларды мақсетли таярлаў» ҳаққындағы Нызам Өзбекистан Республи-
касы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги талапларына муўапық арнаўлы бағдарлама 
бойынша жеке тәртипте оқытылмақта. Зийрек студентлерге илимий басшы етип тәжирийбели 
профессор-оқытыўшылар бекитилген.

2016-жыл сентябрь айынан баслап геодезия, картография ҳәм кадастр тәлим бағдары 4-курс 
студенти Э. Қадиров 545730-ЕМ-1-2013-1-L-ERA MUNDUS-EMA 21 халық аралық жойбар 
тийкарында Словакия мәмлекетинде, Гидрометеорология тәлим бағдары 3-курс студенти 
А.Худайбергенов gSmart-spatial ICT Infrastructures for Smart Places жойбары тийкарында Ав-
стрия мәмлекетинде билим алмақта.

2013-2014-оқыў жылында биология тәлим бағдарының 3-курс студенти И.Арепбаев, 2015-2016-
оқыў жылында биология тәлим бағдары студенти Б.Қалилаева Улығбек атындағы, география 
тәлим бағдары студенти З.Ахмедова Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендия жеңимпазлары болды.

Факультет деканатының гезектеги мәжилиси.
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Факультетте ботаника музейи болып, онда 5 мыңнан аслам өсимлик гербарийлер сақланып,  100 
түрге шамалас гүллер өсирилмекте. Буннан басқа да Зоология музейи шөлкемлестирилген бо-
лып, бунда 150 ден артық ҳайўанлар ҳәм қуслардың кеплери, мыңнан артық препаратлар бар. 
Олардан лекция ҳәм әмелий сабақлар ўақтында пайдаланылады.

Факультетте жаңа педагогикалық технологияларды оқыў процесине енгизиў бойын-
ша бир қатар нәтийжели жумыслар алып барылмақта. Факультетте 4 компьютер хана 
шөлкемлестирилген болып, оларда 56 компьютер интернет тармақларына жалғанған.

Буннан тысқары 3 орай шөлкемлестирилген: География кафедрасы қасында ГИС орайы, 
экология ҳәм топырақтаныў кафедрасы қасында ТЕМПУС экологиялық орайы ҳәм биология 
кафедрасында ОTUS клубы.

ОTUS клубы ағзаларынан 3-4-курс студенлери Өзбекистан Республикасы аймағындағы 
қорықханалар, (Ташкент, Сурхандәрья ҳәм т.б.) буйыртпаханаларда сапарда болып, илим-изертлеў 
жумысларын алып бармақта. Студентлер оқыў дала, қәнигелик әмелиятлары факультеттиң 
оқыў-тәжирийбе базаларында ҳәм Өзбекистан Республикасы ўәлаятлары бойлап өткизиледи.

Бүгинги күни факультеттиң профессор-оқытыўшылары қурамында 6 илим докторы, 29 илим 
кандидатлары тәрепинен илим-изертлеў жумыслары жақсы жолға қойылған болып, профессор-
оқытыўшылар ҳәр қыйлы жергиликли ҳәм сырт ел жойбарларында қатнаспақта. Атап айтқанда, 
2016-жылы мәмлекетлик бюджеттен 3 тема қаржыландырылған ҳәм орынланбақта.

Факультет профессор-оқытыўшылары алып барған илим-изертлеў жумыслары нәтийжесинде 
соңғы бес жылда 8 монография, 50 оқыўлық ҳәм оқыў-методикалық қолланба, 252 илимий журнал-
лада мақала, соннан 47 шет ел абыройлы журналларында, 1000 ға жақын тезислер халық  аралық ҳәм 
республикалық конференция материаллары топламларында баспадан шықты.

БИОЛОГИЯ  КАФЕДРАСЫ
Биология кафедрасы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтының тәбияттаныў 

факультети қурамында 1946-жылдан баслап ботаника ҳәм зоология кафедрасы болып ашыл-
ды. Кафедраны белгили илимпаз биология илимлериниң докторы С.Османов басқарды, ал 
1956-1961-жыллары бул кафедраға биология илимлериниң кандидаты В.В.Седов басшылық 
етти. 1961-жылы кафедра ботаника ҳәм аўыл-хожалығы өндириси тийкарлары кафедрасы ҳәм 
зоология кафедрасы болып екиге бөлинди.

Ботаника ҳәм аўыл-хожалық өндириси тийкарлары кафедрасына 1961-1968-жыллары доцент 
О.Дошимов басшылық етти. Ал, 1968-жылдан баслап бул кафедра ботаника кафедрасы болып 
қайта дүзилди. Сол ўақыттан баслап 1993-жылға шекем кафедраны Қарақалпақстан Республика-
сына мийнети сиңген илим ғайраткери, профессор С. Ережепов басқарды. Бул кафедрада акаде-
мик Ч.А.Абдиров, биология илимлериниң докторы Л.Г.Константинова, доцентлер О.Дошимов, 
Қ.Айтбаев, К.Абипов, Б.Шаниязов, П.Халмуратов, Г.Сабиров, А.Сайтова ҳәм М.Балтабаевлар 
иследи. 1993-1994-жыллары кафедраны доцент П.Халмуратов, 1994-2000-жыллары доцент 

БИОЛОГИЯ  КАФЕДРАСЫ

Кафедраның гезектеги мәжилиси
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К.Абипов басқарды. 1999-жылы биология қәнигелиги бойынша магистратура ашылды. 
2000-2005-жыллары кафедраға доцент Г.Сабиров басшылық етти. 

1961-жылдан баслап зоология кафедрасы шөлкемлестирилди. 1961-1962-жыллары кафедра-
ны доцент С.О.Османов басқарды. Кафедрада илим докторларынан Р.Тлеуов, М.Ажибеков, 
Б.Алламуратовлар, илим кандидатларынан Х.Ибайдуллаев, А.Мамбетжумаев, Е.Қощанов, 
П.Ержанова, А.Төремуратов, Б.Хабипов, Ш.Алламуратов, А.Сапаровлар табыслы мийнет етти. Ал, 
1974-1983-жыллары зоология кафедрасына доцент П.Х.Ержанова басшылық етти. Кафедраға 1983-
1996-жыллары биология илимлериниң докторы, профессор Р.Тлеуов басшылық етти. 1993-жылы 
кафедрадан 03.00.08. Зоология қәнигелиги бойынша аспирантураның күндизги бөлими ашылды. 
Зоология кафедрасының қурамынан 1990-жылы экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў, 1991-
жылы адам ҳәм ҳайўанлар физиологиясы кафедрасы бөлинип шықты. 1996-2005-жыллары кафедраға 
доцент А.Баймуратов басшылық етти. 1999-жылы  магистратура бөлиминен зоология қәнигелиги 
ашылды.

2005-жылы ботаника, зоология, адам ҳәм ҳайўанлар физиологиясы кафедралары бирикти-
рилип,  биология кафедрасы болып қайта дүзилди. Жаңадан дүзилген биология кафедрасын био-
логия илимлериниң докторы, профессор А.Т.Матчанов басқарды. 2007-жылдың февраль айынан 
баслап бурынғы ботаника ҳәм зоология кафедрасына тийисли пәнлер тийкарында биология ка-
федрасы қайта шөлкемлестирилди ҳәм кафедраға доцент А.Сапаров басшылық етти. 2010-жылы 
март айынан баслап биология кафедрасына доцент М.Жуманов басшылық етти. 2011-жылдың сен-
тябрь айынан баслап бурынғы биология кафедрасына тийисли пәнлер тийкарында биология ҳәм 
топырақтаныў кафедрасы қайта шөлкемлестирилди ҳәм кафедраға доцент Б.Гаипов басшылық 
етти. 2013-2014-жыллары кафедраға доцент А.Саитова басшылық етти. 2014 жылы сентябрь айынан 
баслап биология кафедрасы болып қайта дүзилди  ҳәм кафедраға биология илимлериниң канди-
даты, доцент Х.Турсунбоев басшылық етти. Кафедраға 2015-жылдың июнь айынан баслап био-
логия илимлериниң кандидаты, доцент В.Давлетмуратова басшылық етип келмекте.

Биология кафедрасының питкериўшилери ишинде республикаға белгили, пидайы инсанлар, 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткерлери өсип жетилисти. Олардың 
ишинде академик Амин Бахиев, профессорлар Сали Ережепов, Рахман Тлеуов, Бауатдин 
Алламуратов, Мамбетали Ажибеков, Махсуд Ибрагимов, биология илимлериниң кандидатлары 
ҳәм доцентлер Пердегул Ержанова, Қурбаш Айтбаев, Полат Халмуратовларды атап өтсек болады.

1991-2000-жыллар аралығында зоология кафедрасында мәмлекетлик қаржы есабынан 
шифры 15.5.1, «Республикамыздағы ҳайўанатлар ҳәм өсимликлер дүньясына антропогенли тәсир», 
1995-1997-жыллары шифры 8.7.4, «Ишки суў қорларындағы ҳайўанатлар дүньясының биологиялық 
көптүрлилигин сақлаў», 1997-2001-жыллары шифры 5.6.3.3.2 «Арал жағалаўларындағы 
экосистеманың бузылыўына байланыслы Қарақалпақстанның ишки суў қорларындағы ихтио-
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ценоз ҳәм оның аўқатланыў организмлериниң сақланыў усылын ислеп шығыў», 2003-2005-жыл-
лар аралығында «Түслик Арал зонасында биокөптүрлиликти сақлаў машқалалары ҳәм суў 
организмлериниң сыртқы орталық пенен болған өз ара байланысын анықлаў» темасындағы 
жумыслар орынланды. Ботаника кафедрасында «Бадай тоғай қорықханасының ҳәзирги 
экологиялық жағдайларын үйрениў» темасындағы хожалық шәртнамасы тийкарында илимий 
жумыслар алып барылды. 

2007-жылы биология кафедрасында «OTUS» студентлер орнитологиялық клубы ашылып, ол 
Уллы Британия қусларды қорғаў жәмийети, Россия қусларды қорғаў жәмийети, Түркменстанның 
орнитологиялық аймақлары, Қазақстан қусларды қорғаў жәмийети, Өзбекистан қусларды 
қорғаў жәмийети ҳәм Өзбекистан зоологлар жәмийетлери менен тығыз байланыс орнатқан. Бул 
клубқа биология илимлериниң кандидаты, доцент М.А.Жуманов басшылық етип киятыр. Клубқа 
ҳәзирги ўақытта эколог ҳәм биолог студентлерден 30 адам ағза. Кафедрада «Жас биолог» клу-
бы ислеп тур. Соның менен бирге кафедрада мәмлекетлик бюджеттен қаржыландырылған 
2012-2014-жыллар аралығында ИТД 9-42 «Қарақалпақстан Республикасының суў жетиспеўшилиги 
ҳәм топырақтың шорланыўы шараятында овощ-палыз егинлерин жетилистириўде мульчалаўдың 
усылларын ислеп шығыў ҳәм тәсирин үйрениў» атамасындағы ҳәм 2013-2014-жыллары ИОТ-
2013-30 «Қорақалпоғистоннинг тўпроқ шўрланиш шароитида ширинмия экма плантацияла-
рини барпо этиш услублари ва илдиз хомашёсини йиғиб олиш технологиясини жорий қилиш» 
атамасындағы ГНТП фундаментал жойбарлары алып барылды. 2015-2016-жыллары ИОТ-2015-7 
«Қорақалпоғистон Республикасида тупроқ шўрланиши шароитида топинамбур ўсимлигининг био-
экологиясини ўрганиш, етиштириш технологиясини такомиллаштириш ва уни ишлаб чиқаришга 
жорий этиш» атамасындағы илимий жойбары алып барылмақта. 

Кафедра профессор-оқытыўшылары магистрантлар менен бирликте илимий жумыслар 
алып бармақта. Алып барылған илимий мийнетлериниң нәтийжелери республика ҳәм шет ел 
илимий журнал ҳәм топламларында жәрияланбақта. Усы дәўирге шекем 40 тан аслам маги-
странтлар таярланып, республикамыздың ҳәр түрли тараўларында жемисли мийнет етип атыр.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Жуманов Муратбай Арепбаевич, биология илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1970-жылы  Нөкис  қаласында 
туўылған. 1995-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик уни-
верситетин тамамлаған. 1995-жылдан баслап Қарақал-
пақ мәмлекетлик университети зоология кафедрасы 
оқытыўшысы, 2007-жылдан баслап биология кафе-
драсы доценти. 2007-жылы «Сырдәрья бассейниниң 
орта ағымындағы балықшылық хожалықларындағы 
суўда жүзиўши ҳәм суў жағаларында жасаўшы 
қуслардың фаунасы» темасында кандидатлық дис-

сертациясын жақлады. 100 ге жақын илимий мийнетлер, оқыў-методикалық қоллан-балардың 
авторы. 2010-2011-жыллары биология кафедрасы баслығы, 2011-2013-жыллары тәбияттаныў 
ҳәм география факультетиниң деканы лаўазымында иследи. 2013-2017-жылларда Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети ректоры лаўазымында иследи. 

2008-жылдан баслап Өзбекистан қусларын қорғаў жәмийети атқарыў комитети ағзасы. 
«Өзбекистанның әҳмийетли орнитологиялық аймақлары» ҳәм т.б. халықаралық ҳәм бир 
неше жергиликли жойбарлардың орынлаўшысы. 2013-жылы Россия, Латвия ҳәм Венгрия 
мәмлекетлериниң жоқары оқыў орынларында хызмет сапарында болып, педагог кадрлар 
таярлаў мәселеси, сондай-ақ, оқыў процесине электроэнергетика, нанотехнологияны енгизиў 
бойынша бирге ислесиў шәртнамаларын имзалады.

2014-жылдан баслап Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты. «Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети хабаршысы» журналының бас редакторы, сондай-ақ, Өзбекистан 
қусларын қорғаў жәмийети «Дайджест» хабарнамасының редколлегия ағзасы. 2014-жылы 
«Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириўи ағласы» көкирек нышаны, 2016-жылы 
«Өзбекистан ғәрезсизлигиниң 25 жыллығы» естелик нышаны менен сыйлықланды.
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Давлетмуратова Венера Бегдуллаевна, биология 
илимлериниң кандидаты. 1969-жылы Тахтакөпир 
районында туўылған. 1995-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2002-
жылы «Онтогенетические особенности галоак-
кумулятивной адаптации растений в условиях 
Каракалпакстана» атамасындағы кандидатлық дис-
сертациясын жақлады. 40 тан аслам  илимий мий-
нетлери баспада жәрияланды. Соныӊ ишинде 3 оқыў 
методикалық қолланбасы баспадан шықты. Уни-

вер-ситетте 2012-жылдан баслап ислейди. 2015-жылдан баслап биология кафедрасы баслығы  
лаўазымында ислеп атыр.

Турсунбоев Ҳамдам Ешбоевич, биология илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1976-жылы 2-мартта 
Әмиўдәрья районында туўылған. Қәнигелиги био-
лог. 2004-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик универси-
тетин тамамлаған. 2011-жылы «Биологические осо-
бенности интродуцированных видов рода ACER L. 
на юге Каракалпакстана» атамасындағы кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 40 қа жақын илимий мий-
нетлери баспада жәрияланды. Соныӊ ишинде 2 оқыў-
методикалық қолланба, 3 оқыў-методикалық көрсетпеси 

баспадан шықты. 2015-жылдан баслап руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша проректор 
лаўазымында ислеп атыр.

Асенов Гаппар Асенович, биология илимлериниң 
докторы, профессор. 1930-жылы 15-майда Хожели 
районында туўылған. Қәнигелиги биолог. 1954-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын 
айрықша диплом менен тамамлаған. 1968-жылы «Эколо-
гия грызунов оазиса низовьев Амударьи и их эпизоото-
логическое и эпидемиологическое значение» темасында 
кандидатлық диссертациясын, 1999-жылы «Значение 
большой песчанки (Rhombomys opimus Licht.) в природ-
ной очаговости чумы на территории Республики Кара-

калпакстан» атамасындағы докторлық диссертациясын жақлады. 200 ден аслам илимий мийнетле-
ри баспада жәрияланды. Соның ишинде 5 монография, 6 оқыў қолланбасы, 3 оқыў-методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 1995-жылдан баслан биология кафедрасы профессоры.

Матчанов Азат Таубалдиевич, биология илим-
лери докторы, профессор. 1952-жылы 30-июньда 
Хожели районында туўылған. Қәнигелиги биолог. 
1977-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин айрықша 
диплом менен тамамлаған. 1983-жылы «Влияние про-
дольного растяжения на кровоснабжение икроножной 
мышцы» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 1996-жылы  И.П. Павлов атындағы Физио-
логия институтында (Санкт-Петербург) «Функцио-
нальные и структурные детерминанты реактивности 
сосудов скелетных мышц» темасында докторлық дис-
сертациясын жақлады. 180 нен аслам илимий мийнет-

лери баспада жәрияланды. Соныӊ ишинде 1 монография, 9 сабақлық,  14 оқыў қолланбасы , 
3 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 1997-жылдан баслап биология кафедрасы 
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профессоры.
Қощанова Роза Ережеповна, биология илимлери-

ниң кандидаты, доцент. 1953-жылы 18-майда Кегейли 
районында туўылған. Қәнигелиги биолог. 1975-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
1986-жылы А.Н.Северцов атындағы Ҳайўанлар 
эволюциясының морфология ҳәм экология институ-
тында (Москва) «Свободноживущие клещи в составе 
почвенной фауны поливных земель Каракалпакии» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
90 нан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соныӊ ишинде 5 оқыў-методикалық 
қолланбасы қарақалпақ ҳәм рус тиллеринде баспадан шықты. 2006-жылдан баслап кафедрада 
доцент лаўазымында ислеп атыр.

Жиенбаев Бисенбай Жиенбаевич, биология илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1953-жылы 24-декабрьде 
Қанлыкөл районында туўылған. Қәнигелиги био-
лог. 1980-жылы Нөкис мәмлекетлик университе-
тин тамамлаған ҳәм спорт кафедрасына жумысқа 
қабылланған. 1983-жылы Кубань аўыл хожалық 
институтының адам ҳәм ҳайўанлар физиология-
сы кафедрасына күндизги бөлимге аспирантураға 
қабылланған. 1987-жылы «Энергетический обмен 
крупного рогатого скота в условиях аридной зоны Каракалпакии» темасындағы кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 130 дан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соныӊ 
ишинде 2 монография, 2 сабақлық, 3 оқыў қолланбасы, 8 оқыў-методикалық қолланбасы ба-
спадан шықты. 

Туремуратова Гулистан Исмаиловна, биология 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1958-жылы 5-августта 
Нөкис қаласында туўылған. Қәнигелиги биолог. 
1991-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин тамам-
лаған. 1999-жылы «Циклопы (Crustacea, Copepoda, 
Cyclopoida) Каракалпакстана (морфология, систематика, 
распространение, экология)» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 60 тан аслам илимий мийнет-
лери баспада жәрияланды. Соныӊ ишинде 1 оқыў қолланбасы, 5 оқыў-методикалық қолланбасы 
баспадан шықты. 2005-жылдан баслап кафедра доценти лаўазымында ислеп атыр.

Сайтова Азима Калжановна, биология илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1959-жылы 19-январьда 
Нөкис қаласында туўылған. 1977-жылы Нөкис мәмле-
кетлик университетин тамамлаған. 1997-жылы «Влияние 
физиологически активных соединений на растения хлоп-
чатника в условиях засоления» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 70 тен аслам илимий мий-
нетлери баспада жәрияланды. Соныӊ ишинде 4 оқыў 
қолланба, 8 оқыў-методикалық қолланбасы баспа-
дан шықты. 2002-жылдан баслап кафедра доценти 
лаўазымында ислеп атыр. 

БИОЛОГИЯ  КАФЕДРАСЫ
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Қурбанова Альфия Исмаиловна, биология илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1959-жылы 4-апрель 
Ташкент қаласында туўылған. Қәнигелиги био-
лог. 1982-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. 2002-жылы «Влияние антропогенных 
факторов на паразитов рыб водоёмов Южного Приара-
лья» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
80 нен аслам илимий мийнети баспада жәрияланды. 
Соныӊ ишинде 6 оқыў-методикалық қолланбасы 
баспадан шықты. 2005-жылдан баслап кафедра до-

центи. 1999-жылы «Устаз» фондының Республика грант жеңимпазы. 2016-жылы «Өзбекистан 
Ғәрезсизлигине 25 жыл» естелик нышаны менен сыйлықланды.

Бахиева Луиза Аминовна, биология илимлери-
ниң кандидаты, доцент. 1966-жылы 1-февральда Нөкис 
қаласында туўылған. Қәнигелиги биолог. 1994-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
1999-жылы «Эколого-трофологическая характери-
стика некоторых перспективных водоемов низовьев 
Амударьи в условиях антропогенного воздейстия» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
50 ден аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 
Солардан 5 оқыў-методикалық қоллан-басы баспадан 
шықты. 2005-жылдан кафедра доценти.

Сейтназаров Сулайман Кутлымуратович, био-
логия илимлериниң кандидаты, доцент. 1967-жылы 
1-январьда Қараөзек районында туўылған. Қәнигелиги 
биолог. 1991-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. 2002-жылы «Популяционные особенности 
фонового вида большой песчанки (Rhombomus opimus), 
как индикатора состояния среды» темасында кан-
дидатлық диссертациясын жақлады. 60 тан аслам или-
мий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 
1 оқыў қолланбасы, 3 оқыў-методикалық қолланбасы 

баспадан шықты. 1996-жылдан кафедра оқытыўшысы, 2007-жылдан доцент лаўазымында ислеп атыр.   
Матуразова  Эльмира  Матиязовна, биология 

илимлериниң кандидаты, доцент. 1975-жылы  9-фев-
ральда Нөкис қаласында туўылған. Қәнигелиги биолог. 
1997-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. 2008-жылы «Характеристика антропоме-
трических показателей, системы крови и кровообраще-
ния у детей в условиях Южного Приаралья» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 35 тен аслам 
илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соннан 1 
оқыў қолланба, 5 оқыў-методикалық қолланбасы баспа-

дан шықты. Университетте 2005-жылдан баслап жумыс ислейди,  2010-жылдан кафедра доценти. 
Серекеева Гулайым Абдигалиевна, биология илим-

лериниң кандидаты, доцент. 1981-жылы 30-августта 
Тахтакөпир районында туўылған. Қәнигелиги биолог. 
2005-жылы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық инсти-
тутын, 2007-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик универ-
ситетин тамамлаған. 2012-жылы «Букантоғ флораси» 
темасындағы кандидатлық диссертациясын жақлады. 
35 тен аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соныӊ ишинде 1 оқыў-методикалық қолланбасы 
баспадан шықты. Университетте 2008-жылдан ислеп 
киятыр. 2015-жылдан кафедра доценти.

ТӘБИЯТТАНЫЎ ФАКУЛЬТЕТИ
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Бегдуллаева Гульназ Султанбаевна, биология 
илимлериниӊ кандидаты, доцент. 1983-жылы 2-март-
та Нөкис қаласында туўылған. Қәнигелиги биолог. 
2005-жылы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық ин-
ститутын, 2007-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 2012-жылы «Изучение ме-
ханизмов спазмолитического действия растительных 
алкалоидов» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 30 дан аслам илимий мийнетлери баспада 
жәрияланды. Соның ишинде 2 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. Университетте 
2008-жылдан баслап ислеп киятыр. 2014-жылдан  кафедра доценти.

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшы Д.Қощанов, ассистентлерден Қ.Қайпов, Р.Абипов, 
Г.Айтбаева, Н.Утемуратов, М.Бегжанов, Р.Рзаев, А.Зарипов, Ғ.Матрасулов, А.Жангабаева, 
А.Патуллаева, С.Төрениязова ислеп келмекте.

ЭКОЛОГИЯ ҲӘМ ТОПЫРАҚТАНЫЎ КАФЕДРАСЫ

Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде 1991-жылы экология ҳәм тәбиятты қорғаў ка-
федрасы ашылып, оны 2000-жылға шекем биология илимлериниң кандидаты, доцент Мубарек 
Қарабеков  басқарды. 2000-2007-жыллар аралығында кафедраға биология илимлери кандидаты, 
доцент Абдирахман Сапаров басшылық етти.

2007-жылдың февраль айынан баслап анатомия ҳәм физиология кафедрасы ҳәм экология 
ҳәм тәбиятты қорғаў кафедралары  биригип, «Экология ҳәм физиология кафедрасы» болып 
шөлкемлестирилди ҳәм кафедраға биология илимлериниң докторы, профессор А.Т.Матчанов 
басшылық етти. 2010-2013-жыллары экология ҳәм физиология кафедрасына биология илим-
лери кандидаты, доцент  А.Т.Есимбетов  басшылық етти. 2013-жылдан баслап кафедраға био-
логия илимлериниң кандидаты, доцент Якуб Аметов басшылық етип келмекте. 2015-жылдан 
баслап кафедра «Экология ҳәм топырақтаныў» кафедрасы болып қайта шөлкемлестирилди.

ЭКОЛОГИЯ ҲӘМ ТОПЫРАҚТАНЫЎ КАФЕДРАСЫ

Кафедраның гезектеги мәжилиси
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Аметов Якуб Идрисович, биология  илимлериниң 
кандидаты, доцент.  1978-жылы Нөкис  қаласында  туўыл-
ған. 2001-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университети-
ниң магистратура басқышын тамамлаған. Қәнигелиги  
эколог. 2010-жылы «Структура и функционирование 
фауны гнездящихся птиц аграрного ландшафта Кара-
калпакстана» темасында кандидатлық диссертация-
сын жақлаған. 80 нен аслам илимий мийнетлери ба-
спада жәрияланған. Соның ишинде 2 монография, 3 

оқыў-методикалық қолланбасы  баспадан шыққан. 2001-жылдан баслап экология ҳәм тәбиятты қорғаў 
кафедрасында стажер-оқытыўшы,  2013-жылдан баслап экология ҳәм физиология кафедрасы баслығы, 
2015-жылдан баслап  экология ҳәм топырақтаныў кафедрасы баслығы лаўазымында жумыс ислеп атыр.

Есимбетов Адилбай Тилепович, биология илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1978-жылы Кегейли  
районында туўылған. 2001-жылы Қарақалпақ мәм-
лекетлик университетиниң магистратура басқышын 
тамамлаған. Қәнигелиги  биолог. 2007-жылы «Из-
учение действия биологических активных соедине-
ний на Са2+-зависимые процессы в гладкомышечных 
клетках» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлаған. 100 ден аслам илимий мийнетлери баспа-

да жәрияланған. Соның ишинде 2 монография, 2 оқыў қолланбасы ҳәм 5 оқыў-методикалық 
қолланбасы  баспадан шыққан. 2013-жылдан баслап Тәбияттаныў факультетиниң деканы 
лаўазымында  жумыс ислеп атыр.

Мамбетназаров Бисенбай Сатназарович, аўыл хожа-
лығы илимлериниң докторы, профессор, академик. 
1943-жылы Шымбай районында туўылған. 1970-жылы 
Ташкент аўыл хожалық институтын тамамлаған. Қәниге-
лиги агрохимия ҳәм топырақтаныў. 1978-жылы «Режим 
орошения люцерны на лугово-аллювиальных почвах 
ККАССР» темасында кандидатлық, 1991-жылы «Гидромо-
дульные районирование и режим орошения культур хлоп-
кового севооборота ККАССР» темасында докторлық дис-

сертациясын жақлаған. 200 ден аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланған. Соның ишинде 3 
монография, 7 оқыў ҳәм оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шыққан. 2009-жылдан баслап 
кафедра профессоры лаўазымында жумыс ислеп атыр.

Ибрагимов Махсут Юлдашевич, аўыл хожа-
лығы илимлериниң докторы, профессор. 1947-жылы 
Қоңырат районында туўылған. 1968-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик  педагогика институтын  тамамлаған. 
Қәнигелиги биология ҳәм аўыл хожалығы өндириси 
тийкарлары. 1974-жылы «Морфофизилогическая ха-
рактеристика гетерозисных гибридов и их исходных 
форм у огурца» темасында кандидатлық, 1994-жылы  
«Тыквенные культуры низовьев р.Амударьи (сорто-
вое разнообразие, морфобиология, технология выра-

щивания)» темасында докторлық диссертациясын жақлаған. 150 ден аслам илимий мийнетле-
ри баспада жәрияланған. Соның ишинде 4 монография, 1 сабақлық, 4 оқыў қолланбасы  баспадан 
шыққан. 2011-жылдан баслап кафедра профессоры лаўазымында жумыс ислеп атыр.

ТӘБИЯТТАНЫЎ ФАКУЛЬТЕТИ
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Мамбетуллаева Светлана Мирзамуратовна, био-
логия илимлериниң докторы, профессор. 1962-жылы 
Нөкис қаласында туўылған. 1985-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин  тамамлаған. Қәнигелиги 
математик. 1994-жылы «Анализ динамики численно-
сти промысловых популяции ондатры» кандидатлық, 
2008-жылы «Количественная оценка экологических 
факторов, формирующих экстремальность среды 
обитания живых организмов в Южном Приаралье» темасында 03.00.06 - экология қәнигелиги 
бойынша докторлық  диссертациясын жақлаған. 200 ден аслам илимий мийнетлери баспада 
жәрияланған. Соның ишинде 3 монография, 10 оқыў қолланба, 4 оқыў-методикалық қолланбасы 
баспадан шыққан. 2011-жылдан баслап кафедра профессоры лаўазымында жумыс ислеп атыр.

Гаипов Балташ Сапарбаевич, аўыл хожалығы илимлериниң  кандидаты, доцент. 1952-
жылы  Шымбай районында туўылған. 1975-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогика институтын 
тамамлаған. Қәнигелиги агрохимия ҳәм топырақтаныў. 
1984-жылы «Изучение доз минеральных и микро-
удобрений под рис на лугово-черноземовидных по-
чвах» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлаған. 110 нан аслам илимий мийнетлери баспада 
жәрияланған. Соның ишинде 1 монография, 8 оқыў-
методикалық қолланбасы баспадан шыққан. 1995-2015-жылларда топырақтаныў кафедрасы до-
центи болып жумыс иследи,   экология ҳәм топырақтаныў кафедрасында доцент лаўазымында 
жумыс ислеп атыр.

Мамутов Низаматдин Караматдинович, биология илимлериниң кандидаты. 1951-жылы 
Кегейли районында туўылған. 1974-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогика институтын 
тамамлаған. Қәнигелиги агрохимия ҳәм топырақтаныў. 
1991-жылы «Трансформация луговой растительно-
сти дельты Амударьи в условиях аридизации» тема-
сында кандидатлық диссертациясын жақлаған. 150 
ден аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланған. 
Соның ишинде 4 монография, 8 оқыў-методикалық  
қолланбасы баспадан шыққан. 2007-2015-жылларда экология ҳәм физиология кафедрасында до-
цент лаўазымында иследи. Экология ҳәм топырақтаныў кафедрасында доцент лаўазымында жумыс 
ислеп атыр. 

Жугинисов Таңирберген Исаевич, биология илимлериниң кандидаты. 1975-жылы 
Қанлыкөл районында туўылған. 1997-жылы Нөкис 
мәмлекетлик педагогика институтын тамамлаған. 
Қәнигелиги биолог. 2008-жылы «Термитлерге 
қарсы гүрестиң биологиялық негизлери» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлаған. 40 тан 
аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланған. 
Соның ишинде 3 оқыў-методикалық қолланбасы 
баспадан шыққан. 2016-жылдан баслап экология ҳәм  
топырақтаныў кафедрасында доцент лаўазымында 
жумыс ислеп атыр.

ЭКОЛОГИЯ ҲӘМ ТОПЫРАҚТАНЫЎ КАФЕДРАСЫ
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Сабиров Генженазар, биология илимлериниң 
кандидаты. 1946-жылы 12-июньде Шымбай райо-
нында туўылған. 1982-жылы «Үстирттеги от-шөплик 
өсим-ликлердиң биоэкологиялық өзгешелиги ҳәм суў 
режими» темасында Өзбекистан Илимлер академиясы 
ботаника институтында 03.00.05-ботаника қәнигелиги 
бойынша кандидатлық диссертациясын жақлады. 
2000-2005 жыллары Ботаника кафедрасының баслығы 
лаўазымында иследи. 110 нан аслам илимий мий-
нетлери, соның ишинде 7 методикалық қолланба, 3 

өндириске усыныслары баспадан шықты. 2016-жылдан баслап экология ҳәм топырақтаныў кафе-
драсы доценти лаўазымында ислеп атыр.

Атаназаров Куралбай Мауленович, биоло-
гия илимлериниң кандидаты. 1963-жылы Нөкис 
қаласында туўылған. 1993-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги  
биолог, биология ҳәм химия оқытыўшысы. 1999-
жылы «Экологическая роль биогенных элементов 
поверхностных вод низовьев Амударьи в условиях 
антропогенного пресса» темасында кандидатлық дис-
сертациясын жақлады. 130 дан аслам илимий мий-
нетлери, соның ишинде 1 оқыў қолланба, 5 оқыў-

методикалық қолланба, 2 информациялық хаты баспадан шықты. 2016-жылдан баслап экология 
ҳәм топырақтаныў кафедрасында оқытыўшы болып жумыс ислеп атыр.

Өтениязов Аманбай Қуўанышбаевич, биоло-
гия илимлериниң кандидаты, доцент. 1969-жылы 
Қанлыкөл районында туўылған. 1994-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
биолог. 2000-жылы «Сравнительная характеристика 
изменений реактивности сосудов у нормотензивных 
и спонтанно-гипертензивных крыс под влиянием эко-
логических факторов Южного Приаралья» темасын-
да кандидатлық диссертациясын жақлаған. 40 тан 
аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланған. 

Соның ишинде 4 оқыў ҳәм оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шыққан. 2001-2015-жыл-
ларда экология ҳәм тәбиятты қорғаў кафедрасының доценти болып иследи. Экология ҳәм  
топырақтаныў кафедрасында доцент лаўазымында жумыс ислеп атыр. 

Сондай-ақ, кафедрада ассистентлерден М.Матмуратов, К.Алламуратов, Г.Бегжанова, 
А.Аташов, А.Хабибуллаев, А.Садуллаев, Б.Қурбаниязов, Ж.Отеулиев, Д.Бекмуратова, 
Л.Торениязова, Д.Палуаниязова, Қ.Туреевалар жумыс ислеп атыр.

ГЕОГРАФИЯ КАФЕДРАСЫ

География кафедрасы тәбияттаныў факультетиндеги дәслепки шөлкемлестирилген ка-
федралардан болып, ол 1948-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтының 
қурамында тәбияттаныў-география факультетинде география-химия кафедрасы болып дүзилди. 
Оған химия илимлериниң докторы Ф.З.Фишер басшылық етти.

ТӘБИЯТТАНЫЎ ФАКУЛЬТЕТИ
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1954-1963-жыллар аралығында география кафедрасына доцент Н.А.Бем, 1963-1976-жыл-
лары ҳәм 1985-1992-жыллар аралығында Өзбекистанға мийнети сиңген муғаллим, профессор 
Д.Ж.Матмуратов, 1976-1981-жыллар аралығында доцент А.Б.Бекбулатов, 1981-1985-жыллары 
доцент Т.Х.Аллабергенов басшылық етти.

1992-1993-оқыў жылынан баслап география кафедрасы физикалық ҳәм экономикалық гео-
графия кафедрасы болып бөлинди. Физикалық география кафедрасына 1992-1996-жыллары до-
цент Т.Х.Аллабергенов, ал 1996-жылдан доцент П.Р.Реймов басшылық етти. 

 Экономикалық география кафедрасына доцент Е.Умаров 1992-жылдан 1997-жылға дей-
ин басшы-лық етти. 1997-1998-оқыў жылында физикалық ҳәм экономикалық география кафе-
дралары география кафедрасы болып бириктирилип, кафедраға 1997-2009-жыллары доцент 
П.Р.Реймов, 2009-2015-жыллары доцент Г.А.Ходжаева басшылық етти. 2015-жылдан баслап 
доцент Н.Ж.Ембергенов басшылық етип келмекте.

Ҳәзирги күнде география кафедрасында 21 штат болып, онда 19 профессор-оқытыўшы: сон-
нан 2 илим докторы, 5 илим кандидаты, 2 үлкен оқытыўшы ҳәм 9 ассистент жумыс ислемекте. 

География кафедрасы профессор-оқытыўшылары оқыў, оқыў-методикалық, илим-изертлеў 
ҳәм тәлим-тәрбиялық жумысларға белсене қатнасып келмекте. Усы күнге шекем кафедра 
профессор-оқытыўшылары тәрепинен 70 тен аслам илимий монография, сабақлық ҳәм оқыў-
методикалық қолланбалар баспадан шығарылған.

Ҳәзирги күнде кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен Ф-5-24 «Исследование ди-
намики трансформирующихся постдельтовых экосистем Северо-Западного Узбекистана в ус-
ловиях аридизации» деген мәмлекетлик бюджеттен қаржыландырылған фундаменталь тема-
да илим-изертлеў жумысы алып барылмақта. Бул темаға 37836 мың сўм қаржы ажыратылған. 
Бул илим-изертлеў жумыслары нәтийжесинде Қарақалпақстан Республикасының экологиялық 
жағдайлары комплексли үйренилип, экологиялық жағдайларды жақсылаў бойынша  бир қанша 
усыныслар берилген. Кафедра тәрепинен илим-изертлеў жумыслары алып барылып атырған 
мәмлекетлик фундаменталь ҳәм әмелий темаларда студентлер ҳәм магистрлер қатнаспақта. 

Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен шет ел грантлары есабынан 530808-ТЕМПУС-
1-2012-1-НИ-ТЕМПУС- JDСR «Gе-UZ: Геоинформатика: Создание возможности для устойчи-
вого развития в Узбекистане» жойбары бойынша оқыў-семинар жумыслары алып барылмақта. 

Кафедраның гезектеги мәжилиси.

ГЕОГРАФИЯ КАФЕДРАСЫ
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Жойбардың улыўма суммасы    907 374 евро муғдарында. Сондай ақ, ERASMUS MUNDUS 
gSmart ҳәм Training of Individuals through Mobility from Uzbek Republic to EU жойбары бойын-
ша кафедра профессор-оқытыўшылары ҳәм студентлери Австрия, Венгрия, Словакия, Чехия, 
Швеция, Уллы Британия ҳәм басқа да бир қатар еллерде тәжирийбе алмасып, өз билимлерин 
жетилистирип қайтты.

География бакалавр бағдары студентлери арасында өткерилген республикалық пән олим-
пиадасында 2009-2010-оқыў жылы Хайруллаев Биродар екинши орынды, ал 2012-2013-оқыў 
жылы Кушаев Руслан биринши орынды ийеледи. Студентлеримизден Турдыбекова Замира ҳәм 
Ахмедова Зулхумар Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендия жеңимпазы болды.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Ембергенов Наўрызбай Жанабаевич, геогра-
фия илимлериниң кандидаты, доцент. 1976-жылы 
12-мартта Хожели районында туўылған. 2004-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
«Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисининг ўсиши 
ва жойланишидаги ўзгаришлар» темасында канди-
датлық диссертациясын жақлады. 40 тан аслам 
илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның 

ишинде 1 оқыў қолланба, 2 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. Кафедрада 
2004-жылдан баслап ислеп атыр. 2015-жылдан баслап кафедра баслығы лаўазымында ислемекте.

Баллиева Руза, география илимлериниң кан-
дидаты, тарийх илимлериниң докторы, профессор. 
1959-жылы 19-мартта Кегейли районында туўылған. 
1982-жылы Ташкент мәмлекетлик университетиниң 
география факультетин тамамлаған. 1994-жылы 
«Традиционное природопользование в связи с вы-
ходом из экологического кризиса в Приаралье» те-
масында кандидатлық, 2003-жылы «Традиционное 
природопользование и Каракалпакский этнос» тема-
сында докторлық диссертациясын жақлады. 100 ден 

аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 монография, 2 оқыўлық, 2 
сабақлық, 5 оқыў қолланба, 4 методикалық қолланба баспадан шықты. 1982-жылдан баслап 
География кафедрасында ислеп келмекте.

Турдымамбетов Изимбет Рахметович, геогра-
фия илимлериниң кандидаты, доцент. 1976-жылы 
16-сентябрьде Хожели районында туўылған. 1998-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
2005-жылы «Медико-географический анализ дельты 
Амударьи и улучшения ее санитарно-гигиенической 
ситуации» темасында кандидатлық, 2016-жылы «Со-
циально-экономические особенности улучшения но-
зогеографической ситуации РК» докторлық диссер-
тациясын жақлады. 80 нен аслам илимий мақала ҳәм 

тезислери, 2 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 1998-жылдан география кафедра-
сында ислеп келмекте.
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Абдиреймов Салауат Жамалович, география илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1967-жылы 15-августта 
Шымбай районында туўылған. 1984-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетине оқыўға кирип, 1992-жылы 
Москва Темирязев атындағы аўыл хожалығы Акаде-
миясын тамамлаған. 2006-жылы «Геоэкологические 
аспекты агроландшафты дельты Амударьи (на примере 
Чимбайского оазиса)» темасында кандидатлық дис-
сертациясын жақлады. 50 ден аслам мақала ҳәм тезис-
лери, 1 монография, 1 оқыўлық, 3 оқыў қолланба, 5 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан 
шықты. Университетте 1993-жылдан баслап ислеп атыр.

Алланазаров Кеунимжай Жанназарович, гео-
графия илимлериниң кандидаты, доцент. 1967-жылы 
1-сентябрьде Кегейли районында туўылған. 1993-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
2002-жылы «Оценка природных условии и ресур-
сов неорошаемой части дельты Амударьи для раз-
вития отраслей сельского хозяйства» деген темада 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ден аслам 
илимий мақала ҳәм тезислери, 1 сабақлық, 4 оқыў-
методикалық қолланбасы баспадан шықты. 1993-жылдан баслап география кафедрасында 
ислеп атыр.

Ходжаева Гуля Аширбаевна, география илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1968-жылы 8-мартта 
Тақыятас қаласында туўылған. 1990-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1998-жылы 
«Геодемографическая ситуация и регулирование 
развития населения Каракалпакстана» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 80 нен аслам 
илимий мийнетлери баспада жәрияланған. Соның 
ишинде 1 монография, 2 оқыў қолланба, 4 оқыў-
методикалық қолланбасы баспадан шыққан. 1990-жылдан баслап география кафедрасында 
ислеп келмекте.

Султашова Оралхан Генжебаевна, геогра-
фия илимлериниң кандидаты, доцент. 1977-жылы 
1-сентябрьде Қанлыкөл районында туўылған. 2001-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
2011-жылы «Тепловой режим почв Узбекистана» те-
масында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
60 тан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 1 моногра-
фия, 1 оқыў қолланба ҳәм 2 методикалық қолланбасы 
баспадан шықты. 2010-жылдан баслап география ка-
федрасында ислеп атыр.

Сондай ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылардан М.Турсынов ҳәм М.Нуранов, ассистентлерден  
Г.Наурузбаева, М.Төлепбергенов, Қ.Далжанов, Я.Худайбергенов, К.Утарбаева, Ф.Уринбаева, 
Г.Тлеўмуратова, Қ.Беканов ҳәм Б.Тайровлар хызмет етпекте.
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Физика-математика факультети Қарақалпақстанда 1934-жылы ашылған муғаллимлер 
институтының туңғыш факультетлериниң бири болды.

1976-жылы Нөкис мәмлекетлик университети ашылғанда бул факультет физика ҳәм ма-
тематика факультетлери болып екиге бөлинди. Сол дәўирде математика факультети деканы 
болып профессор Ж.Қутлымуратов (1976-1985-жыллар), ал физика факультетиниң деканы бо-
лып доцент Б.Орымбетов (1976-1986-жыллар) иследи. Буннан кейинги жылларда математика 
факультетин доцентлер О.Жиемуратов (1985-1990-жыллар), О.Нуржанов (1990-1993-жыл-
лар), Х.Баймуратов (1993-1995-жыллар), профессор А.Отаров (1995-1996-жыллар), профессор 
Н.Утеўлиев (1996-1997-жыллар) басқарды. Ал физика факультетине 1986-1989-жыллары про-
фессор Б.Абдикамалов, 1989-1993-жыллары доцент М.И.Арзуов, 1993-1997-жыллары доцент 
М.А.Кан басшылық етти. 1997-жылы физика ҳәм математика факультетлери бирлестирилип, 
факультетти 2003-жылға шекем доцент Б.П.Пренов басқарды. 2003-жылы май айында физи-
ка-математика факультети және бөлинип, физика факультетин профессор Б.А.Абдикамалов, 
ал математика факультетин 2005-жылға шекем доцент Б.Пренов басқарды. 2005-2007-жылла-
ры математика факультетине М.Ибрагимов, ал 2007-2009-жыллары доцент М.Бердимуратов, 
2009-2011-жыллары доцент Ж.Алланазаров декан болды. 2005-жылы август айында физи-
ка ҳәм инженерлик қурылыс факультетлери бирлестирилип, физика-техника факультети 
шөлкемлестирилди. Оның деканы болып профессор Қ.А.Исмайлов иследи. 2009-жылы ноябрь 
айынан баслап қайтадан физика-математика факультети шөлкемлестирилип, оған Қ.А.Исмайлов 
2011 жылға шекем басшылық етти. 2011-жылы физика ҳәм математика факультетлери бир-
лестирилип, қайтадан «Физика-математика факультети» деп атала баслады.  Бул факультетке 
бүгинги күнде доцент Б.Отемуратов басшылық етип келмекте.

Факультет өз тарийхы даўамында халық хожалығына көп санлы жоқары маманлықтағы 
қәнигелерди ҳәм илимий-педагогикалық кадрларды жетистирип берди. 

Ҳәзирги ўақытта кадрлар таярлаў тараўында 72 профессор-оқытыўшы студентлерге сапалы 
билим бермекте. Олардың ишинде 6 илим докторы ҳәм профессорлар, 28 илим кандидатлары 
ҳәм доцентлер табыслы мийнет етип атыр. Факультетте 6 кафедра: физика, ярым өткизгишлер 
физикасы, математикалық анализ, алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия, әмелий 
математика, электр энергетикасы кафедралары бар. Бул кафедраларда 5140200-физи-
ка, 5130100-математика, 5130200-әмелий математика ҳәм информатика, 5310200-электр энер-
гетикасы, 5310700-электр техникасы, электр механикасы ҳәм технологиялары тәлим 
бағдарлары бойынша бакалаврлар, 5А130101-математика, 5А130202-әмелий математика ҳәм 
информациялық технологиялар, 5А140204-конденсацияланған орталықлар физикасы ҳәм 
материалтаныў қәнигеликлери бойынша магистрантлар таярланып атыр. 

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
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Университет ашылғаннан бери өткен 40 жыл ўақыт ишинде факультетимиздиң өсип 
раўажланыўына, оның Қарақалпақстандағы математика ҳәм физика бойынша илимий ҳәм 
педагог кадрлар таярлаў орайына айланыўына көплеген ҳүрметли устазлар өзлериниң 
салмақлы үлеслерин қосты. Олардан марҳум устазлар– Қарақалпақстанға мийнети сиңген 
муғаллим, Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим ғайраткери, доцент О.Булешев, Өзбекистанға 
мийнети сиңген муғаллим, доцент М.Г.Галикеев, Өзбекистанға мийнети сиңген халық 
билимлендириў хызметкери, Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим ғайреткери, профессор 
Ж.Қутлымуратов, Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим ғайреткери, доцент Б.Орымбетов, 
Қарақалпақстанға мийнети сиңген муғаллим, 
Өзбекистан халық билимлендириў ағласы 
Ә.Нурымбетов, Қарақалпақстанға мийнети 
сиңген илим ғайреткери, доцент А.Мәжитов, 
Қарақалпақстанға мийнети сиңген муғаллим 
Қ.Бердимуратов,  Қарақалпақстан халық 
муғаллими Б.В.Цой, Қарақалпақстанға 
мийнети сиңген халық билимлендириў хыз-
меткери, доцентлер О.С.Жиемуратов, 
В.С.Баев, О.Данияров, Б.Бекбаўлиев, 
Х.А.Баймуратов, профессор Ш.Қаниязов, до-
центлер О.Сапарниязов, Б.Алламбергенов, 
М.Алланиязов, С.Қаллибеков, Ж.Қайпназаров, 
Қ.Бектурғанов, М.Дуйсенбаев, С.Пирназаров, А.Матмуратов, Қ.Ильясов, физика-математика илим-
лери докторлары М.Арзыўов, С.Тажетдинов, доцентлер М.А.Кан, Б.Ембергенов, С.Даўенов, 
Ж.Мырзанов, Р.Бекимбетовлардың атларын ҳүрмет пенен ядқа аламыз. Соның  менен  бирге ҳәзирги 
күнде ҳүрметли дем алыстағы устазлардан Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим ғайреткери, 
доцент М.Ережеповтың, Қарақалпақстанға мийнети сиңген халық билимлендириўи хызметкер-
лери Қ.Қыятов, Қ.Қалжанов, А.Ерниязов, Ф.Н.Жапақованың, Қарақалпақстанға мийнети сиңген 
муғаллим М.Якупованың, Қарақалпақстан халық билимлендириў ағласы, доцент У.Раметовтың ҳәм 
профессор С.Қосбергеновтың хызметлерин атап өтиў орынлы. Сондай-ақ, жасы үлкен устазлардан 
Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим ғайраткерлери, профессорлар А.Отаров ҳәм Б.Абдикамалов, 
Өзбекистан халық билимлендириўи ағласы, доцент И.Турманов, доцентлерден У.Насыров, А.Омаров, 
Х.Алламбергенов, О.Нуржановлар бүгинги күнде де факультетте мийнет етпекте. Факультетте оқыў 
процесин жетилистириў, методикалық жумысларды жоқары дәрежеге көтериў ҳәм илимий-изертлеў 
ислериниң нәтийжелилигин арттырыў бойынша ўазыйпаларды шешиўде физика-математика илим-
лери докторлары, профессорлар Н.Утеўлиев, Қ.Исмайлов, М.Тагаев, К.Кудайбергеновлар, доцентлер 
М.Ибрагимов, Б.Жоллыбеков, М.Бердимуратов, Б.Отемуратовлар ҳәм басқа да көплеген профессор-
оқытыўшылар табыслы жумыс ислеп атыр.

Факультет Өзбекистан, Қазақстан, Қырғызстан, Россия федерациясы, Украина, Қытай 
халық Республикасының дүньяға белгили бир қанша университетлериниң физика ҳәм матема-
тика факультетлери менен усы тараўлардағы илим-изертлеў институтлары менен тығыз или-
мий байланысларға ийе. 

Ҳәзирги ўақытта Қытай Илимлер академиясының математика институтында 1 (Б.Нуржанов), 
Өзбекистан Миллий университетинде 2 (Ж.Сейпуллаев, Т.Қурбанбаев), Қарақалпақ мәмлекетлик 
университети доктарантурансында 4 докторант (Б.Жоллыбеков, М.Насыров, А.Атаўбаева, 
А.Утениязов) тәлим алмақта. Ғәрезсизлик жылларында факультетте 14 мәмлекетлик стипен-
дия жеңимпазлары, 9 республикалық олимпиада жеңимпазлары жетилисип шықты.

Факультетте физика ҳәм математиканың әҳмийетли мәселелерине арналған халықаралық 
ҳәм Республикалық илимий конференцияларды өткериў дәстүрге айланған. Мәселен, 1996-жылы 

Физика-математика илимлериниң кандидаты, 
доцент М.Ибрагимов функционаллық анализ пәни 

лекциясы ўақтында.
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«Функционаллық анализдиң ҳәзирги заман машқалалары ҳәм әҳмийетли мәселелери» атама-
сында, 2012-жылы «Комплекс ҳәм функционаллық анализдиң ҳәзирги заман машқалалары» 
атлы Республикалық илимий конференциялар, 2011 ҳәм 2015-жыллары «Ярым өткизгишлер 
физикасының ҳәзирги заман машқалалары» темасында бесинши ҳәм алтыншы  илимий кон-
ференциялар өткерилди. 2015-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Ташкент ахборот 
технологиялары университети Қаршы ҳәм Нөкис филиаллары бирликтеги «Фан, таълим ва иш-
лаб чиқариш интеграциясида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг ҳозирги 
замон масалалари» темасында Республикалық илимий-техникалық әнжуманы болып өтти.          

АЛГЕБРА,  ФУНКЦИОНАЛЛЫҚ АНАЛИЗ  ҲӘМ ГЕОМЕТРИЯ КАФЕДРАСЫ
Алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия кафедрасы университет кафедралары струк-

тураларын оптималластырыў нәтийжесинде 2015-жылы 2-сентябрден қайта шөлкемлестирилди.
Функционаллық анализ кафедрасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң келиси-

ми, университет илимий Кеңесиниң қарары тийкарында жаңадан ашылды.
Ҳәзирги күнде кафедрада 15 профессор-оқытыўшы толық штатта ислеп атыр, олардың 

ишинде 1 илим докторы (К.Кудайбергенов), 5 илим кандидаты, доцентлер (Ҳ.Алламбергенов, 
М.Ибрагимов, Ж.Сейпуллаев, Р.Жиемуратов Т.Қурбанбаевлар) бар. 2009-2011-жыллары А.Арзиев, 
Ж.Сейпуллаев, Р.Жиемуратов, Т.Қурбанбаевлар кандидатлық диссертацияларын жақлады. 
Ҳәзирги ўақытта кафедра профессор-оқытыўшыларынан Г.Аймурзаева, К.Сейдуллаев, Н.Жүзбаев, 
Г.Опаева, К.Бегжанова, И.Алламбергенов, Т.Қаландаров, Ф.Абдикаликов, А.Алауадинов, 
А.Сейдуллаевлар илим-изертлеў жумысларын алып бармақта. Доцентлер Узақбай Раметов ҳәм 
Айдосбай Ембергеновлар көп жыллар даўамында студентлерге билим берип келди.

Ҳәзирги күнде кафедрада оқытылатуғын пәнлер төмендегише: бакалавр қәнигелиги 
ушын алгебра ҳәм санлар теориясы, аналитикалық геометрия, аналитикалық геометрия ҳәм 
сызықлы алгебра, дифференциаллық геометрия ҳәм топология, итималлықлар теориясы ҳәм 
математикалық статистика, функционаллық анализ, функционаллық анализдиң қосымша бап-
лары, математикалық практикум, дискрет математика ҳәм математикалық логика, жоқары ма-
тематика. Кафедра тәрепинен жоқары математика пәни, тийкарынан, химия, химия технология, 
жеңил санаат буйымлары конструкциясын ислеў ҳәм технологиясы, нефть ҳәм газ кәнлерин 
иске түсириў ҳәм олардан пайдаланыў, нефть-газди қайта ислеў технологиясы, биология, агро-
химия ҳәм агротопырақтаныў (кәсиплик тәлим), экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў, эко-
логия ҳәм қоршаған орталықты қорғаў (кәсиплик тәлим), география, гидрометерология, геоде-
зия ҳәм кадастр, философия, журналистика, қарақалпақ тили, шет тили ҳәм әдебияты, рус тили, 
МҒИ, дене тәрбиясы бағдарларына оқытылады.

Магистратура қәнигелиги ушын алгебралық ҳәм геометриялық структуралар, Борел 
өлшемлери, потенциаллар ҳәм стохастикалық анализ тийкарлары ҳәм де сызықлы операторлар 
теориясы ҳәм операторлар алгебралары пәнлери өтиледи.

Кафедрада «Операторлар алгебралары ҳәм оның қолланыўлары»  атамасында ҳәр ҳәптениң 
сәршемби күни кафедра оқытыўшылары ҳәм зийрек студентелердиң қатнасыўында семинар 
өткериледи.

Атап айтқанда, кафедрада Мырза Улығбек атындағы Өзбекистан Миллий университети 
математика институты директоры, академик Шавкат Абдуллаевич Аюпов саатпай тийкарында 
жумыс ислеп атыр. Ол ҳәр жылы май айында факультетимиздиң зийрек студентлери ушын 
лекциялар оқыйды. 

Физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент М.Ибрагимов ҳәм физика-математика 
илимлериниң кандидаты Ж.Сейпуллаевлар тәрепинен SFS Банах кеңисликлериниң геометриялық 
қәсийетлери ҳәм бул кеңисликлерде анықланған нейтраль қысқартыўшы проекторлардың образлары 
үйренилмекте. Физика-математика илимлериниң докторы К.Кудайбергенов, Т.Қаландаров ҳәм 
А.Алауадиновлар тәрепинен «Шегараланбаған операторлар алгебрасының автоморфизмлери 
ҳәм дифференциаллары» бойынша илим-изертлеў жумыслары алып барылмақта.

Илимий изертлеў жумысларының нәтийжелери бойынша соңғы бес жылда 100 ден аслам 
илимий мақала ҳәм тезислер, солардан 30 дан асламы шет еллерде басылып шықты. Кафедра 
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оқытыўшылары тәрепинен 3 оқыў-методикалық қолланба бастырып шығарылып, ҳәзир сту-
дентлер оларды кеңнен пайдаланбақта. 

Ҳәзирги ўақытта кафедра республикамыздың ҳәм сырт ел жоқары оқыў орынлары менен или-
мий байланысқа ийе. Солардың ишинде Өзбекистан миллий университети, Үргенч мәмлекетлик 
университети, Ташкент мәмлекетлик педагогика университети, Қаршы мәмлекетлик универ-
ситети, Красноярск мәмлекетлик университети. Кафедра оқытыўшылары Германия Феде-
ратив Республикасының Бонн университетинде, Россия Федерациясының Санкт-Петербург 
мәмлекетлик политехника университетинде қәнигеликлерин жетилистирип, Красноярск 
мәмлекетлик университетинде илимий баянатлар   жасады. 

Кафедрада руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық жумыслары бойынша да бир қатар жумыслар 
исленип атыр. Атап айтқанда ғәрезсизлик байрамы, 8-декабрь‒Өзбекистан Республикасының 
Конституция күнине, 14-январь‒Қураллы күшлер күнине, 8-март‒ҳаял-қызлар байрамына, 
халқымыздың миллий байрамы Наўрыз байрамларына арналған байрам кешелери өткерилип 
турылады. Бул кешеге кафедрамыздың жасы үлкен ардақлы профессор-оқытыўшылары мирәт 
етиледи.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Кудайбергенов Каримберген Кадирбергенович, 
физика-математика илимлериниң докторы, доцент. 
1972-жылы Хожели районында туўылған. 1994-жылы 
Ташкент мәмлекетлик педагогика институтын 
тамамлаған. Қәнигелиги математика-информатика 
оқытыўшысы. 2002-жылы «Измеримые расслоения 
компактных множеств и их приложения к теореме 
Шоке» темасында кандидатлық, 2008-жылы «Измери-
мые расслоения линейных операторов и их приложе-
ния к операторным алгебрам и дифференцированиям» 
темасында докторлық диссертациясын жақлады. 60 
тан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 3 оқыў қолланбасы ба-
спадан шықты. 2008-жылдан баслап алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия кафедрасы 
баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Ибрагимов Мухтар Мамутович, физика-мате-мати-
ка илимлериниң кандидаты, доцент. 1972-жылы Хожели 
районында туўылған. 1994-жылы Ташкент мәмлекетлик 
педагогика институтын тамамлаған. Қәнигелиги мате-
матика-информатика оқытыўшысы. 2000-жылы «Сжи-
мающие проекторы и геометрические свойства гране-
во симметричных банаховых пространств» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 30 дан аслам 
илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишин-
де 9 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2007-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университе-
тинде оқыў ислери бойынша проректор болып ислеп атыр. 

Алламбергенов Ҳасенбай Сатбаевич, физика-
математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1949-жылы 
Кегейли районында туўылған. 1971-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик педагогика институтын тамамлаған. 
Қәнигелиги математика. 1981-жылы «Произведе-
ния коммутаторов в нильпотентных и метабелевых 
группах» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 50 ден аслам илимий мийнетлери баспа-

АЛГЕБРА,  ФУНКЦИОНАЛЛЫҚ АНАЛИЗ  
ҲӘМ ГЕОМЕТРИЯ КАФЕДРАСЫ
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да жәрияланды. Соның ишинде 12 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 1993-жылдан баслап 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия 
кафедрасы доценти лаўазымында ислеп атыр.

Жиемуратов Рзамурат Есбергенович, физика-
математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1981-
жылы Кегейли районында туўылған. 2004-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети магистрату-
ра қәнигелигин тамамлаған. Қәнигелиги математика, 
математикалық анализ. 2010-жылы «Топологические 
и категорные свойства пространства нелинейных-
гладких функционалов» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 10 нан аслам илимий мий-
нетлери баспада жәрияланды. 2014-жылдан баслап 

Қарақалпақ мәмлекетлик университети алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия кафе-
драсы доценти лаўазымында ислеп атыр.

Сейпуллаев Жумабек Хамидуллаевич, физика-
математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1981-
жылы Тахтакөпир районында туўылған. 2004-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети магистратура 
қәнигелигин тамамлаған. Қәнигелиги математика, 
математикалық анализ. 2009-жылы «Классифика-
ция гранево симметричных пространств» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 10 нан аслам 
илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 2015-жыл-

дан баслап алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия кафедрасы доценти.
Қурбанбаев Туўелбай Қадирбаевич, физика-

математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1983-
жылы Кегейли районында туўылған. 2006-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети магистрату-
ра қәнигелигин тамамлаған. Қәнигелиги математи-
ка, математик анализ. 2011-жылы  «Классификация 
алгебр лейбница малых размерностей над полем 
p-адических чисел» темасында кандидатлық дис-
сертациясын жақлады. 10 нан аслам илимий мий-
нетлери бас-пада жәрияланды. 2015-жылдан баслап 

Қарақалпақ мәмлекетлик университети алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия кафе-
драсы доценти лаўазымында ислеп атыр.

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар Г.Аймурзаева, К.Сейдуллаев, К.Бегжанова, 
ассистентлер Н.Жүзбаев, Г.Опаева, Т.Каландаров, И.Алламбергенов, Ф.Абдихаликов,  
А.Сейдуллаев, А.Алауадиновлар жумыс ислеп атыр.

МАТЕМАТИКАЛЫҚ АНАЛИЗ КАФЕДРАСЫ

Қарақалпақстан Республикасының мектеплерин педагог кадрлар менен тәмийинлеў 
мақсетинде 1935-жылдың 1-сентябринде Төрткүл қаласында Қарақалпақ мәмлекетлик 
муғаллимлер институты ашылып, ол 1934-жылы ашылған таярлық бөлиминиң базасында өз 
жумысын баслады. Институт ашылған ўақытта физика-математика ҳәм қарақалпақ тили және 
әдебияты бөлимлери болды.

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
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Физика-математика бөлиминде бир ғана кафедра болып, ол физика-математика илим-
лери кафедрасы деп аталатуғын еди. 1935-жылдан баслап кафедраны доцент М.В.Щеглов 
басқарып, ол физика ҳәм математика бағдарындағы, дерлик, барлық пәнлерди оқытты. Кейин 
кафедраға С.Б.Булатов ҳәм Ф.Д.Кочановлар келип қосылды. С.Б.Булатов жергиликли тилди 
билетуғын бирден-бир муғаллим еди. Булардан кейин 1936-1937-оқыў жылында Өзбекистан 
билимлендириў халық комиссариатының жолламасы менен Орта Азия мәмлекетлик 
университетиниң питкериўшиси Умар Булешев келип ислей баслады, ал сол жылдан баслап 
кафедраға М.Г.Галикеев келип, кафедра және де толысты, оқытыўды жергиликли тилде алып 
барыў мүмкиншилиги пайда болды. Кафедра ағзалары республика мектеплери ушын жүдә 
зәрүр болған математика ҳәм физика бойынша сол гездеги сабақлықлар ды қарақалпақ тили-
не аўдарыў бойынша үлкен жумыслар алып барды. Соның менен бирге қарақалпақ тилиниң 
математикалық ҳәм физикалық терминологиясын ислеп шығыў бойынша бир қанша жумыслар 
исленди. Усының нәтийжесинде 1939-жылы У.Булешев тәрепинен дүзилген математикалық 
терминлер сөзлиги ҳәм С.Булатов дүзген физикалық терминлер сөзлиги қарақалпақ тилинде ба-
сылып шықты. Бул жетискенликлер республикада физика-математика бойынша билим бериўди 
раўажландырыўда үлкен әҳмийетке ийе болды.

1944-жылы муғаллимлер институты педагогикалық институтқа айналдырылды. Ал, 
1948-1949-оқыў жылынан баслап, физика-математикалық илимлер кафедрасы математика ҳәм 
физика кафедралары болып екиге бөлинди. 1969-жылы усы математика кафедрасы тийкарында 
математикалық анализ кафедрасы шөлкемлестирилди.

Кафедраның заман талапларына жуўап берип, өсип раўажланыўына ҳәр қыйлы жылларда 
кафедрада ислеп, мийнет еткен доцентлер У.Булешев, профессор Ж.Қутлымуратов, доцентлер 
О.Жиемуратов, Қ.Қалжанов, У.Раметов, физика-математика илимлериниң докторы, профессор 
С.Қосбергенов, оқытыўшылар О.Садықов, М.Якубова,  доцентлер Ж.Мырзанов, Ф.Н.Жапакова, 
С.Дауенов, А.Омаров, О.Д.Нуржанов, З.Сапаров, Б.Пренов, М.Асқаров, С.Таңирбергенов, 
Қ.Қ.Елгондиев, Ө.О.Қурбанбаев, М.Ибрагимов, К.Кудайбергенов, А.Даужанов, М.Танирбергенов, 
Б.Курбанов, Б.Отемуратов, С.Тлеумуратов, Ж.Отарова үлкен үлес қосты.

Кафедраға доцентлерден О.Джиемуратов (1969-1976), У.Булешев (1976-1987), Қ.Қалжанов 
(1987-1992), С.Қосбергенов (1992-1994) ҳәм (1999-2004), Б.Пренов (1995-1996) У.Раметов 
(1997-2000), М.Ибрагимов (2004-2005), К.Елгондиев (2005-2009), Б.Отемуратов (2009-2011), 
С.Тлеумуратов (2011-2016) кафедраға басшылық етти. 2016-жылдан баслап доцент Қ.Елгондиев 
басшылық етпекте. 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ АНАЛИЗ КАФЕДРАСЫ

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Ҳәзирги күнде кафедрада 19 профессор-оқытыўшы ислеп атыр. Олардан 10 профессор-
оқытыўшы доцент ҳәм илим кандидатлары.

Кафедрада илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў мәселесине айрықша кеўил аўдарылмақта. 
Доцент Б.Отемуратовтың докторлық диссертация жумысы ҳәзирги ўақытта таяр болып, семи-
нарлардан өтип атыр. Доцент Б.Курбанов ҳәм ассистент Г.Изетаевалар доктарантураны питке-
рип келип, диссертация жақлаў алды имтиханларын тапсырып атыр. 

Кафедрамыз ассистентлери Б.Нуржанов Қытай мәмлекетинде, ал И.Бектемиров 
Россияның Новосибирск қалаларында  илимий жумысларын алып бармақта.

Кафедра доценти Б.Отемуратов бир неше мәртебе Сибирь Федерал университетиниң Матема-
тика институтында ҳәм 2014-жылы АҚШта илимий сапарларда болды.

Кафедрамызға илимий қәнигелерди таярлаўды ҳәм кафедраны раўажландырыўға үлкен 
үлес қосқан академиклер А.Садуллаев, А.Аюповлар, профессорлар Г.Худойберганов ҳәм 
А.Ворисовларға Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң «Ҳүрметли профессоры» атағы бе-
рилди.

Кафедрада Мырза Улығбек атындағы 
Өзбекистан миллий университети, Ташкент 
мәмлекетлик педагогикалық университети, 
Өзбекистан миллий университети жанындағы 
математика ҳәм информациялық техноло-
гиялар институты, Аль-Хорезмий атындағы 
Үргенч мәмлекетлик университети, Россия 
Федерациясының Новосибирск, Омск, Крас-
ноярск университетлери, Украина Миллий 
Илимлер Академиясының математика инсти-
туты, Киев миллий университетиниң сәйкес 
кафедралары ҳәм бөлимлери менен илимий 
байланысларға ийе.

Кафедра оқытыўшыларының бел-
сене қатнасыўында 2004-2008-жыл-

ларда «Дифференциялық теңлеме ҳәм оның қолланылыўы» темасында республикалық 
илимий конференциялар болып өтти. Сондай-ақ, 2009-жылы өткерилген «Функционаллық 
анализдиң заманагөй машқалалары», 2011-жылы өткерилген «Математиканың заманагөй 
машқалалары», ал 2012-жылы университетимизде «Комплекслик ҳәм функционаллық 
анализдиң заманагөй машқалалары» атамасындағы Республикалық илимий конференцияларға 
кафедра оқытыўшылары белсене қатнасты.

Кафедрада илимий қәнигелерди таярлаўда 
үлкен үлес қосқан академиклер А.Садуллаев ҳәм А.Аюпов,

профессорлар Г.Худойберганов ҳәм А.Ворисов.

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Елгондиев Қуаныш Қалбаевич, физика-мате-мати-
ка илимлериниң кандидаты, доцент. 1961-жылы 5-февраль 
күни Хожели районында туўылған. 1984-жылы Бердақ  
атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин та-
быслы тамамлаған. Қәнигелиги математик, оқытыўшы. 
1989-жылы 21-октябрь күни «Асимптотическое ин-
тегрирование квазилинейных уравнений второго порядка 
с импульсным воздействием» темасында кандидатлық 
диссертациясын мүддетинен алдын жақлады. 50 ден ас-
лам илимий жумыслары баспада жәрияланған. Соның 
ишинде 11 оқыў-методикалық қолланбалары баспадан 
шыққан. 1990-жылдан баслап математикалық анализ кафедрасында ислеп атыр. 1995-жылы доцент 
илимий атағын алған, Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў ағласы. 2016-жылдан бас-
лап математикалық анализ кафедрасының баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Отемуратов Байрамбай Пердебаевич, физика-
математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1977-жылы 
29-декабрь күни Қараөзек районында туўылған. 1999-
жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин табыс-
лы тамамлаған. Қәнигелиги математикалық анализ. 2009-
жылы 3-декабрь күни «О многомерных теоремах морера 
для интегрируемых функций с одномерным свойством 
голоморфного продолжения» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 40 тан аслам илимий мийнет-
лери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 сабақлық, 12 
оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2011-жылдан баслап физика-математика факультетиниң деканы 
лаўазымында ислеп атыр.

Омаров Аллаберген, физика-математика илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1945-жыл 10-декабрь 
күни Шоманай районында туўылған. 1970-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық инсти-
тутын тамамлаған. Қәнигелиги дифференциаллық 
теңлемелер ҳәм мате-матикалық физика. 1986-жылы 
«Решение начально краевых задач теплопроводности 
в конусе, усеченном сферами» темасында кандидатлық 
диссертациясын  жақлады. 45 тен аслам илимий мий-
нетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде  2 
сабақлық, 2 методикалық көрсетпеси баспадан шықты. 1996-жылдан баслап математикалық ана-
лиз кафедрасының доценти.

Нуржанов Орынбай Далибаевич, физика-мате-
матика илимлериниң кандидаты, доцент 1950-жылы 
10-октябрь күни Кегейли районында туўылған. 
1971-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық инс-
титутын тамамлаған. Қәнигелиги дифференциал теңле-
мелер ҳәм математикалық физика. 1979-жылы 15-октябрь 
күни  «Аналитические методы построения периодических 
решений интегро-дифференциальных уравнений типа 
Вольтерра» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 90 нан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 12 оқыў қолланбасы 
баспадан шықты. 1986-жылдан баслап математикалық анализ кафедрасының доценти.

МАТЕМАТИКАЛЫҚ АНАЛИЗ КАФЕДРАСЫ
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Қурбанбаев Өтебай Орынбаевич, физика-матема-
тика илимлериниң кандидаты, доцент. 1958-жылы 15-март 
күни Қараөзек районында туўылған. 1982-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
дифференциал теңлемелер ҳәм математикалық физика. 
1990-жылы 24-декабрь күни «Краевые задачи для диф-
ференциальных уравнений с импульсным воздействи-
ем» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
70 тен аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 

Соның ишинде 8 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 1998-жылдан баслап математикалық анализ 
кафедрасының доценти.

Даужанов Айназар Шынназарович, физика-
математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1963-жылы 
4-декабрь күни Мойнақ районы Қазақдарья аўылында 
туўылған. 1986-жылы Нөкис мәмлекетлик универси-
тетин тамамлаған. Қәнигелиги математикалық анализ. 
2008-жылы 5-июнь күни «Свойства слабых решений 
эллиптических уравнений» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 15 тен аслам илимий мий-
нетлери жәрияланды. Соның ишинде 1 сабақлығы 
баспадан шықты. 2008-жылдан баслап кафедра до-
центи болып ислеп атыр.

Тлеумуратов Сарсенбай Жаксымуратович, 
физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент. 
1976-жыл 20-октябрь күни Нөкис қаласында туўылған. 
1998-жылы университетти табыслы тамамлаған. Қәни-
гелиги математикалық анализ. 2006-жылы 21-декабрь 
күни «Геометрические свойства гранево симметричных 
банаховых пространств» темасында кандидатлық дис-
сертациясын жақлады. 35 тен аслам илимий мийнетлери 
баспада жәрияланды. Соның ишинде, 1 сабақлық, 10 

oқыў қолланбасы баспадан шықты. 2011-2016-жыллары математикалық анализ кафедрасының 
баслығы, 2016-жылдан баслап кафедра доценти болып ислеп атыр.

Танирбергенов Муратбек Базарбаевич, физика-
математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1973-жылы 
6-май күни Нөкис қаласында туўылған. 1995-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги дифференциаллық ҳәм математикалық фи-
зика теңлемелери. 2007-жылы 7-май күни  «Некоторые 
вопросы теории обратных задач оператора Дирака на 
всей прямой» темасында кандидатлық диссертация-
сын жақлады. 15 тен аслам илимий мийнетлери ба-

спада жәрияланды. Соның ишинде 4 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2015-жылдан баслап 
математикалық анализ кафедрасы доценти болып ислеп атыр.

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
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Қурбанов Бухарбай Турғанбаевич, физика-мате-
матика илимлериниң кандидаты. 1975-жылы 29-октябрь 
күни Нөкис қаласында туўылған. 1997-жылы Ташкент 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
бойынша математик. 2004-жылы 5-апрель күни  «Гра-
ничная теорема Морера для некоторых типов неогра-
ниченных областей» темасында кандидатлық диссер-
тациясын жақлаған. 13 илимий мақаласы жәрияланды. 
2015-жылдың январь айынан баслап кафедра доценти 
болып ислеп атыр.

Отарова Жамила Аманбаевна, физика-матема-
тика илимлериниң кандидаты. 1979-жылы 24-сентябрь 
күни Нөкис қаласында туўылған. 2002-жылы Қара-
қалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қә-
нигелиги бойынша математик, дифференциаллық 
теңлемелер. 2009-жылы «Разрешимость и спек-
тральные свойства краевых задач для уравнений 
смешанного типа четвёртого порядка» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 30 дан аслам 
илимий мақалалары баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2010-жылдан баслап математикалық анализ кафедрасының доценти болып ислеп атыр.

Сондай-ақ, кафедрада ассистентлер К.Баймуратова, Ш.Ережепова, Р.Юсупов, Б.Қутлымуратов, 
С.Абдикадиров, Г.Изетаева, С.Турениязова, Д.Реймбаева, Г.Қылышбаева, Р.Нарбаевалар ислеп атыр.

ӘМЕЛИЙ МАТЕМАТИКА КАФЕДРАСЫ

Университеттиӊ ашылыўы менен оныӊ оқыў жобаларыныӊ талапларына сәйкес көплеген 
илим тараўлары бойынша жаӊа атамадағы пәнлерди оқытыў зәрүрлиги пайда болды. Бул өз 
гезегинде көп санлы жаӊа кафедраларды шөлкемлестириўди талап етти. Усы жағдайларға бай-
ланыслы 1976-жылы университеттиӊ математика факультети қурамында жаӊа Есаплаў матема-
тикасы кафедрасы шөлкемлестирилди. Солай етип, 2016-жылы университеттиӊ ашылыўына 40 
жыл толған болса, бул кафедраныӊ шөлкемлестирилгенине де 40 жыл толды. 

Кафедра шөлкемлестирилген 1976-1977-оқыў жылында кафедрада барлығы болып 6 
профессор-оқытыўшы жумыс иследи: физика-математика илимлериниӊ кандидаты, доцент 
(соӊынан профессор) А.О.Отаров кафедра баслығы, экономика илимлериниӊ кандидаты 
А.Матекеев (соӊынан экономика илимлериниӊ докторы), Н.Примбетов, С.Пирназаров (физика-
математика илимлериниӊ кандидатлары, доцентлер), Қ.Бекназарова (оқытыўшы). 

Кафедраны 1976-1987-жыллары ҳәм 1991-2000-жыллары А.О.Отаров, 1987-1991-
жыллары доцент С.Пирназаров, 2001-2005-жыллары доцент Н.Утеўлиев, 2005-2007-жыллары 
физика-математика илимлериниӊ кандидаты А.Турениязова,  2007-2009-жыллары доцент 
Ж.Алланазаров, 2009-2014-жыллары техника илимлериниӊ кандидаты Ш.Ешмуратов басқарған 
болса, ал 2015-жылдан баслап доцент М.Бердимуратов басқарып киятыр. 

Университет Илимий кеӊесиниӊ шешими менен Есаплаў математикасы кафедрасы 
1998-жылы «Әмелий математика ҳәм информатика» атамасы менен, ал 2015-жылы «Әмелий 
математика» атамасы менен қайта шөлкемлестирилди. 

Кафедраныӊ дәслепки шөлкемлестирилиў дәўиринен баслап-ақ оныӊ қурамын илимий дәрежели 
маман оқытыўшылар менен толықтырыў жумысларына айрықша дыққат аўдарылды. Әсиресе, 
Киев университетиниӊ есаплаў математикасы, экономикалық кибернетика ҳәм математикалық 
физика кафедралары менен тығыз байланыслар орнатылып, илимий-изертлеў жумысларын 
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орынлаўға уқыбы бар көплеген жаслар, дәслеп, еки жыллық илимий стажировка өтиўге жибе-
рилип, соӊынан олар аспирантурада оқып, кандидатлық диссертацияларын жақлады. Илимий 
дәрежели кадрлар таярлаў мәселесине ғәрезсизлик жылларында айрықша итибар берилди. Соныӊ 
нәтийжесинде кафедра оқытыўшыларынан Н.Утеулиев, А.Ембергенов, Ш.Бурханов, Т.Садыков, 
Д.Мендалиев, Ж.Алланазаров, Т.Жамуратов, Н.Примбетов, С.Пирназаров, А.Хожаметов, 
Д.Утебаев, М.Бердимуратов, Р.Мустафаева, Ш.Ешмуратов, Б.Айтмуратов, А.Бекиев ҳәм тағы 
басқа оқытыўшылар илим кандидатлары болды. Олардыӊ арасынан Н.Утеўлиев 1992-жылы Киев 
университетиниӊ докторантурасына оқыўға кирип, 1995-жылы докторлық диссертациясын та-
быслы қорғап, Қарақалпақстанда математика илими бойынша биринши илим докторы болды, 
ал Д.Утебаев ҳәм А.Хожаметов докторлық диссертация жумысларын жазып, жақлаўға таярлық  
жумысларын жүргизип атыр. Кафедра ағзалары А.Пиримбетов ҳәм Г.Джайков Новосибирск 
мәмлекетлик техника университетинде аспирантурада, кандидатлық диссертация жумысларын 
жазып, оларды жақлаў мәселелери менен шуғылланып атыр. 

Ҳәзирги ўақытта кафедра университеттиң ең жетекши кафедраларының бири болып есапла-
нады. Кафедрада 28 профессор-оқытыўшы жумыс ислейди, олардың арасында 1 профессор, 
8 илим кандидаты ҳәм доцентлер, 19 ассистент-оқытыўшы бар болып, саатпай тийкарында 5 
оқытыўшы сырттан шақыртылған. 

Кафедрада 2000-жылдан баслап әмелий математика ҳәм информациялық технологиялар 
қәнигелиги бойынша магистратура ашылған. Бүгинги күнде кафедрада бакалавр тәлим бағдары 
бойынша 23, магистратура бағдары бойынша 10, жәми 33 атамадағы пәнлер оқытылады. Кафедраның 
оқыў жүклемесиниң улыўма көлеми 25500 саатты қурайды.

Кафедраның профессор-оқытыўшылары жаңа педагогикалық технологияларды есапқа 
алып, ҳәр жылы лекция текстлерин, әмелий ҳәм лабораториялық жумыслардың материалларын 
қайта қарап шығып, жаңалап барады. Кафедраның барлық пәнлери бойынша электрон лекция 
текстлери дүзилип, университеттиң мәлимлеме-ресурс орайына тапсырылған. Заманагөй педа-
гогикалық технологиялар тийкарында сабақлар электрон доскалардан ҳәм презентациялардан 
пайдаланылып өтиледи. 

Профессор-оқытыўшылар зийрек студентлер менен бирге турақлы түрде илимий-изертлеў 
жумысларын орынлайды. Бундай студентлер ҳәр жылы халықаралық ҳәм республикалық 
олимпиадаларға қатнасып, жақсы нәтийжелерге ерисип киятыр. Атап айтқанда А.Абдиев, 
С.Қарабеков, Р.Оңғарбаев, Ж.Мухиятдинов, М.Нарбаев ҳәм 2-курс магистри Р.Есимбетов 
«Программастырыў‒2015» халықаралық олимпиадасына қатнасып, жоқары орынларды ийелеп 
қайтты. 

Кафедра профессор-оқытыўшылары халықаралық ҳәм республикалық илимий-теориялық 
конференцияларға баянатлар менен белсене қатнасады. Мәселен, 2015-жылы 21-апрельде 
Ташкент информациялық технологиялар университетиниң Нөкис филиалында «Илим, билим ҳәм 
өндирис интеграциясында информациялық коммуникация технологияларын қолланыўдың 
ҳәзирги заман мәселелери» атамасында өткерилген республикалық илимий-теориялық 
конференцияға кафедраның көплеген оқытыўшылары илимий баянатлары менен қатнасты, ал 
профессор А.О.Отаров, доцентлер М.Бердимуратов ҳәм Ш.Ешмуратовлардың ҳәр бири бул 
конференцияның бир секциясына басшылық етти. 

Заман талабына сәйкес жетик қәнигелерди тәрбиялаўда студентлердиң ана тилинде 
жазылған оқыў әдебиятларының үлкен  әҳмийетке ийе екенлигин есапқа алып, кафедраның 
тәжирийбели ҳәм жетекши профессор оқытыўшылары көп санлы сабақлықларды, оқыўлық 
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қолланбаларды, илимий-методикалық әдебиятларды жаратты. Профессор А.О.Отаров ҳәм до-
цент Ж.П.Алланазаров авторлығында жазылған, университет, педагогикалық ҳәм техникалық 
институтлардың студентлерине арналған «Есаплаў усыллары» сабақлығы (1-бөлими) 
(2002), А.О.Отаров, Ж.П.Алланазаров ҳәм А.А.Отаровлар тәрепинен жазылған, жоқары 
оқыў орынларының студентлерине арналған «Әмелий информатиканың тийкарлары» оқыў 
қолланбасы, А.О.Отаров, ҳәм Ж.П.Алланазаров авторлығында жазылған (2006), жоқары 
оқыў орынларының студентлерине арналған «Есаплаў усыллары» сабақлығы (2-бөлими) 
2009-жылы Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги, Халық 
билимлендириў министрлиги, «Истеъдод» жамғармасы тәрепинен шөлкемлестирилген 
«Жылдың ең жақсы сабақлығының ҳәм оқыў әдебиятының авторы» атамасындағы Өзбекистан 
Республикалық таңлаўында жеңимпаз болды, китаплардың авторларына арнаўлы дипломлар 
тапсырылып, оларға баҳалы сыйлықлар берилди. 

Ғәрезсизлик жылларында тәлим-тәрбия жумысларының сапасын жақсылаў, студент-
лерди ҳәзирги заман талапларына сәйкес тәрбиялаў жумыслары жақсы жолға қойылған. 
Президентимиздиң шығып сөйлеген сөзлери ҳәм баянатларын, пәрманларын ҳәм қарарларын, 
жаңадан шыққан нызамларды студентлер арасында кең үгит-нәсиятлаў жумыслары алдын-ала 
дүзилген жобалар бойынша турақлы түрде өткерилип атыр. Студентлерде туўылған жерге, 
Ўатанға сүйиўшилик сезимлерин ҳәм жоқары инсаныйлық пазыйлетлерди оятыў, тәрбиялаў 
бойынша кең көлемли жумыслар алып барылмақта. 

Кафедра тәлим-тәрбия жумысларының сапасын барған сайын арттырыў, илимий-изертлеў 
жумысларының нәтийжелилигин жоқары маманлықтағы педагогикалық кадрларды систе-
малы тәрбиялаўды иске асырыў мақсетинде елимиздиң ҳәм сырт еллердиң белгили жоқары оқыў 
орынлары, илимий-изертлеў институтлары менен тығыз байланысқа ийе. Өзбекистан миллий 
университетиниң, Ташкент информациялық технологиялар университетиниң, Украина миллий 
университетиниң, Новосибирск мәмлекетлик техника университетиниң сәйкес кафедра-лары ме-
нен шәртнамалар дүзип, тығыз қарым-қатнаслар жасалмақта.  

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Бердимуратов Мурат Карлыбаевич, физика-
математика илимлериниң кандитаты, доцент. 
1963-жылы 10-февральда Нөкис қаласында туўылған. 
1989-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. 1992-1997-жыллар аралығында Киев 
мәмлекетлик университетинде илимий-изертлеў 
жумысларын алып барды. 1997-жылы «Модели-
рование и оптимизация в системах солевлагоперено-
са» темасында кандидатлық диссертация жақлады. 

1998-2009-жылларда информациялық технология кафедрасы баслығы, сондай-ақ, математика 
факультети деканы лаўазымларында жемисли мийнет етти. 2009-2012-жыллар арасында  Нөкис 
мәмлекетлик педагогикалық институтының ректоры,  2014-жылдан баслап әмелий математи-
ка кафедра баслығы лаўазымында ислеп киятыр.  30 дан аслам илимий мийнетлери баспада 
жәрияланды. 1 оқыў қолланба, 6 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шыққан. 

Отаров Аманбай, физика-математика илимлериниң 
кандидаты, профессор. 1939-жылы 10-майда Қоңырат 
районында туўылған. Ол 1963-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлады. 
1966-1974-жыллары Киев университетиниң кибернетика 
факультетиниң «Есаплаў математикасы» кафедрасында 
аспирантурада оқыды. 1974-жылы Киев университети-
ниң кибернетика факультетиниң қәнигелестирилген 
илимий кеңесиниң мәжилисинде «О проекционно-

дифференциальном методе решения уравнений и его применение к задачам изгиба пластин пе-
ременной жесткости» деген темада кандидатлық диссертациясын табыслы жақлады. А.Отаровқа 
1983-жылы доцент, ал 1992-жылы есаплаў математикасы кафедрасы профессоры илимий атақлары, 
ал 1993-жылы Қарақалпақстан Республикасына мийнети синген илим ғайраткери ҳүрметли атағы 
берилди. 1989-1997-жыллары университеттиң илимий ислери бойынша проректоры, экономика ҳәм 
математика факультетлериниң  деканы лаўазымларында табыслы жумыс иследи. 150 ден аслам или-
мий мийнетлери, 2 сабақлығы, 1 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2000-жылдан баслап кафедра-
да профессор лаўазымында  ислеп атыр.

Мустафаева Рахима, физика-математика илим-
лериниң кандитаты, доцент. 1956-жылы 18-декабрьде  
Әмиўдәрья районында туўылған. 1981-жылы  Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1995-жылы 
Киев миллий университетинде аспирантураны оқып, 
1996-жылы «Исследование интервальной устой-
чивости динамических систем и моделирование 
процессов водообмена» темасында кандидатлық 
диссертация жақлады. 25 тен аслам илимий мий-

нетлери жәрияланды. 2 оқыў қолланбасы баспадан шыққан. 2005-жылдан баслап доцент 
лаўазымында ислеп келмекте.  

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
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Бекиев Аширмэт Бекиевич, физика-математика 
илимлериниң кандидаты. 1976-жылы 9-январьда 
Төрткүл районында туўылған. 1996-жылы Түркмен 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2010-жылы 
«Краевые задачи для уравнения смешанного типа чет-
вертого порядка, содержащего произведения операто-
ров Лапласа, теплопроводности и Даламбера» тема-
сында кандидатлық диссертациясын жақлады. 20 дан 
аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 2 оқыў-
методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2011-жылдан баслап кафедра доценти лаўазымында 
ислеп келмекте. 

Ешмуратов Шавкат Артықбаевич, техника илим-
лериниң кандидаты. 1977-жылы 30-июльде Қоңырат 
районында туўылған. 2002-жылы Қарақалпақ мәм-
лекетлик университетин әмелий математика ҳәм 
информациялық технологиялар қәнигелиги бойынша 
тамамлаған. 2004-2008-жыллары Өзбекистан Мил-
лий университетиниң программаластырыў ҳәм 
тармақ технологиялары кафедрасында аспирантура-
да оқыды ҳәм 2008-жылы «Прозрачность принятия решения при синтезе искусственных нейрон-
ных сетей с минимальной конфигурации» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
20 дан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 2009-2014-жылларда әмелий матема-
тика ҳәм информатика кафедрасының баслығы лаўазымында жумыс алып барды. 2014-жыл-
дан баслап усы кафедраның доценти лаўазымында ислеп келмекте. 

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар Р.Джумамуратов, Б.Самандаров, ассистент-
оқытыўшылар Г.Утепбергенова, М.Таңирбергенов, Қ.Ибрагимов, А.Қудайбергенов, 
Т.Таджиев, С.Мырзатаев, Р.Утемуратов, Р.Шыхыев, М.Казымбетова, Ж.Арзиева, Р.Балтабаева, 
Ш.Тажибаев, А.Пиримбетов, Қ.Худайбергенов, Э.Уразымбетова, Г.Бекназарова, Г.Көмекова, 
Т. Жорабеков ислеп атыр.

ФИЗИКА КАФЕДРАСЫ
Физика кафедрасы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиндеги физика пәнин оқытыў исле-

рин шөлкемлестириўде, Республика ушын физик қәнигелерди таярлаў ислеринде уллы мийнет 
жолын өткен ҳәм илимниң бул тараўында салмақлы изертлеў жумысларын жүргизген белгили 
педагог кадрлар ислеген кафедра болып табылады. Кафедраның тарийхы 1935-жылы Төрткүл 
қаласындағы муғаллимлер институтында шөлкемлестирилген физика-математика кафедрасы-
нан басланады. Ҳәр қандай атамалар менен 70 жылдан аслам ўақыт ишинде ислеп келген кафе-
драда елге белгили болған А.Нурманов, А.Нурымбетов, А.Мажитов, Қ.Қиятов, Р.Турғанбаева, 
Б.Бекбаулиев, Е.Жақсимов, Ж.Қайыпназаров, Ш.Қаниязов, Қ.Бектурғанов, М.Дүйсенбаев, 
М.Кан ҳәм басқа да инсанлар мийнет етти ҳәм олар университетте физиканы оқытыўдың 
дәстүрлерин жаратты. Кафедраның қурамында электронлық микроскопия, рентген дифрактоме-
триясы сыяқлы ири илим-изертлеў лабораториялары шөлкемлестирилди. Ҳәзирги ўақытта кафе-
драны профессор Б.А.Абдикамалов басқарып келмекте.

Кафедрада физика-математика факультетиниң студентлери ҳәм магистрантлар ушын физика 
ҳәм астрономия илимлериниң барлық тараўлары бойынша лекция, әмелий ҳәм лабораториялық 
жумыслар өткериледи. Соңғы ўақытлары Германиядан улыўма физика курсының ҳәр қыйлы 
бөлимлерине тийисли болған жаңа лабораториялар алып келинди ҳәм пайдаланыўға тапсырыл-
ды.

ӘМЕЛИЙ МАТЕМАТИКА КАФЕДРАСЫ
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Кафедрада кристаллық денелердеги ҳәр қыйлы сыртқы тәсирлерде жүзеге келетуғын 
структуралық процесслерди үйрениў бойынша кең көлемдеги илим-изертлеў жумыслары 
өткерилмекте. Усының менен бирге кристаллық денелердеги рентген нурларының дифракция-
сын компьютерлик моделлестириў, кристаллық денелердиң бетлерин көп санлы химиялық элемент-
лерден туратуғын қуймалар менен қаплаўдың нәтийжесинде алынатуғын материалларды изертлеў 
бойынша да бир қатар илимий нәтийжелер алынды.

Кафедрада жаңа информациялық технологияларды тәлим-тәрбия жумысларында кеңнен пайда-
ланыў ислери де жедел түрде жүргизилмекте. Бул тараўда үйренилип атырылған физикалық ҳәм 
астрономиялық қубылысларды аудиторияларда демонстрациялаўда салмақлы нәтийжелерге ерисилди.

Кафедраның профессор-оқытыўшылары оқыў процесин ҳәзирги заман оқыў әдебиятлары ме-
нен тәмийинлеўде турақлы түрде жумыслар ислемекте. Усының нәтийжесинде улыўма физика 
курсының барлық бөлимлери бойынша физикалық практикумларды өткериў бойынша методикалық 
көрсетпелер менен қолланбалар көп санлы китаплар түринде жарыққа шықты.

Физика кафедрасында ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Абдикамалов Бахтияр Абдиразакович, физика-
математика илимлериниң кандидаты, профессор, 
1951-жылы Шымбай қаласында туўылған. 1972-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын, 
ал 1978-жылы Россия Илимлер Академиясының Қатты 
денелер физикасы институтының аспирантурасын пит-
керди. Оған 1984-жылда доцент, ал 1991-жылы профес-
сор илимий атақлары берилди. 70 тен аслам илимий ҳәм 
илимий жумыслардың авторы.

Кафедрада   Б.А.Абдикамалов механика, молекулалық 
физика, атомлық физика, ядролық физика, квантлық ме-
ханика, астрономия ҳәм астрофизиканың тийкарлары, 

кристаллар физикасы, релятивистлик гравитация теориясы сыяқлы физика менен астрономияның 
тийкарғы бөлимлерин оқытады. Релятивистлик астрофизика ҳәм физикалық космология бойынша 
көпшиликке арналған көп санлы мийнетлердиң авторы. Оның информациялық технологияларды, 
жаңа педагогикалық технологияларды тәлим-тәрбия ислерине енгизиў, көп санлы әдебий ҳәм или-
мий мийраслардың электронлық версияларын дөретиў ҳәм оларды интернет тарамағына қосыў бой-

Кафедраның гезектеги илимий семинары.
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ынша ислеген мийнетлери әҳмийетли орынды ийелейди. Оған Қарақалпақстан Республикасына мий-
нети сиңген илим ғайраткери атағы берилген ҳәм «Меҳнат шуҳрати» ордени менен сыйлықланған. 
2011-жылдан баслап университеттиң ветаранлар кеңесин басқарып келмекте.

Жоллыбеков Бахыт Рысназарович. Физика-ма-
тематика илимлериниң кандидаты. 1957-жылы Нөкис 
қаласында туўылған. 1981-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. 1992-жылы Қырғызстан 
Илимлер Академиясының Физика институтында «Вли-
яние примесных ионов на радиационную стойкость и 
лазерную прочность монокристаллов иодата лития» те-
масында 01.04.07- қатты денелер физикасы қәнигелиги 
бойынша кандидатлық диссертациясын жақлаған. «Фи-
зико-механическое свойства покрытий полученных  на 
основе многокомпонентных композитных покрытий» темасында илим-изертлеў жумысларын алап 
барып атыр. 

Акимова Жумахан Оразбаевна, физика-матема-
тика илимлериниң кандидаты, доцент. 1961-жылы 
Нөкис қаласында туўылған. 1982-жылы Ташкент 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2011-жылы 
Өзбекистан ИА Физика-техника институтын-
да 01.04.10 - ярым өткизгишлер физикасы қәнигелиги 
бойынша «Процессы дефектообразования в крем-
нии, легированном Ho, La, Eu,  и их взаимодействие 
с технологическими примесями O и C» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлаған. 50 ден аслам 
илимий ҳәм методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 10 нан аслам оқыў 
методикалық қолланбасы баспадан шықты. 

Қунназаров Бийсенбай Жаңабаевич, физика-
математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1960-
жылы Шоманай районында туўылған. 1982-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
1993-жылы Россия Илимлер Академиясында 
Химиялық физиканың энергетикалық проблемалары 
институтында 01.04.17-химиялық физика қәнигелиги 
бойынша «Экспериментальное исследование гидро-
тации ионов в неполярной жидкостей» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлаған. 30 дан ас-
лам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 

Кафедрада үлкен оқытыўшы М.Ережепов, ассистентлер А.Муратов, Х.Турекеев, Р.Хожаназарова, 
Б.Исмайловлар жумыс ислеп атыр.

ЯРЫМ ӨТКИЗГИШЛЕР ФИЗИКАСЫ КАФЕДРАСЫ
Кафедра 1987-жылы республикамызға белгили илимпаз, физика математика илимлериниң 

кандидаты, доцент, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери, бүгинги 
күни ҳүрметли дем алыстағы Мадрейм Ережеповтың басламасы менен ашылған еди. Әлбетте, 
кафедра өзинен-өзи бирден пайда болған жоқ. Кафедраның ашылыўы ушын сол дәўирге 
келип, зәрүр болған шәрт-шараятлар ҳәм имканиятлар жаратылған еди, яғный бүгинги күнге 
ярым өткизгишлер физикасы тараўының ең актуал илимий бағдарларынан есапланған «Көп 
қатламлы, варизонлы ярымөткизгишли структуралар» атамасындағы проблемалық лаборато-
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рия шөлкемлестирилген еди. Бул лабораторияның да инициаторы ҳәм авторы М.Ережепов бо-
лып есапланады. Сондай-ақ, бүгин арамызда жоқ, деген менен усы кафедраның қуралыўында 
өз үлеслерин қосқан профессор-оқытыўшыларды атап өтетуғын болсақ, олардан доцентлер 
М.Дүйсенбаев,  О.Данияров, докторлық диссертацияларын жақлаў алдында турған доцентлер 
Б.Ембергенов, Р.Бекимбетовларды көрсетип өтиўимизге болады. Кафедраның биринши баслығы 
доцент М.Ережепов (1987-1992). Оннан кейинги дәўирлерде доцент У.Насыров (1992-1998), про-
фессор Қ.А.Исмайлов (1998-2010 жыллары), физика математика илимлериниң докторы, доцент 
А.Б.Камалов (2010-2011 жыллары), ал 2011-жылдың октябрь айынан баслап ҳәзирги ўақытқа 
дейин кафедраны профессор Қ.А.Исмайлов басқарып келмекте.  Кафедра ашылып, арадан 7 жыл 
өткеннен кейин, яғный 1994-жылы 01.04.10 – ярым өткизгишлер ҳәм диэлектриклер  физикасы 
бойынша аспирантура ашылып, оған илимге қуштар жас илимпазлар таңлап алына басланды. 
2000-жылы бакалавр бағдарын тамамлаған студентлер ушын ярым өткизгишлер ҳәм диэлек-
триклер физикасы бойынша магистратура қәнигелиги ашылды. Себеби, бакалаврды тамамлаған 
студент магистратурада оқымаса, аспирантураға қабылланбайтуғын еди. Бүгинги күнниң нәзери 
менен өткен дәўирге бир шолыў жасайтуғын болсақ, кафедра ҳәр тәреплеме өсип раўажланды. 
1994-2011-жыллар аралығында кафедрамыздан 3 илим докторы (профессор Қ.А.Исмайлов 1995-
жылы, профессор М.Б.Тагаев 2001-жылы, доцент А.Б.Камалов 2011-жылы  ҳәм 10 нан аслам 
илим кандидатлары өз диссертацияларын табыслы қорғап шықты. Бул табысларға ерисиўде 
биринши нәўбетте айрықша айтатуғын болсақ, Украина миллий илимлер академиясына 
қараслы ярым өткизгишлер физикасы институтының 33-санлы «Жоқары жийиликли электро-
ника» лабораториясының (лаборатория баслығы еки мәртебе Украина илим ҳәм техника тараўы 
бойынша мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, техника илимлериниң докторы, профессор Кона-
кова Раиса Васильевнаның) ислеген хызметлери жүдә уллы болды. Оннан кейинги кафедраның жас 
илимий-педагогикалық кадрлар менен тәмийинлеўинде Мырза Улығбек атындағы Өзбекистан мил-
лий университетиниң, Беруний атындағы Ташкент техника университетиниң ҳәм Өзбекистан 
Илимлер академиясының «Физика-Қуяш» илимий өндирислик бирлеспесине қараслы Физика-
техника институтлары алымларының атқарған хызметлери айрықша болып табылады. Кафедра 
профессор-оқытыўшылары тәрепинен 1 пүткил аўқамлық илимий семинар (1990-жыл), (1993-
жыл, 1997-жыл) еки халықаралық, (2005, 2011 ҳәм 2015-жыллары) үш республикалық көлемде 
илимий-әмелий конференциялар өткерилди. Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен 
мәмлекетлик буйыртпа бойынша фундаменталлық ҳәм әмелий-илимий темалар орынланып кел-
мекте. Сондай-ақ илимий жумыслардың нәтийжелери Өзбекистан Республикасы Министрлер Ка-
бинети жанындағы Жоқары Аттестация Комиссиясының дүнья жәмийетшилиги тән алған арнаўлы 
дизиминдеги илимий журналларда басылып шықпақта. Усы илимий жумыслардың нәтийжелери 
кафедра профессор-оқытыўшыларының кандидатлық ҳәм докторлық диссертацияларының 
тийкарын қурады. Профессор Қ.Исмайловтың илимий басшылығында 4 илим кандида-
ты (Қ.Дәўлетов, 1999-жыл, А.Камалов, 2003-жыл, М.Шарибаев, 2010-жыл ҳәм А.Атаубаева, 
2011-жыл) ҳәм 1 илим докторы (доцент А.Камалов, 2011-жыл) табыслы жақлады. Профессор 
М.Тагаевтың илимий басшылығында еки илим кандидаты илимий жумысларын қорғап шықты 
(С.Бекбергенов ҳәм М.Насыров, 2009-жыл). Сондай-ақ, профессор Қ.А.Исмайловтың илимий 
басшылығында еки зийрек студент, яғный Аяп Қалилаев ҳәм Баҳадыр Усенов, профессор 
М.Б.Тагаевтың басшылығында Зарипа Аллаярова, физика-математика илимлериниң докторы, 
доцент А.Б.Камаловтың басшылығында Байрамбай Исмайлов Улығбек атындағы мәмлекетлик 
стипендия жеңимпазлары болды. 

Ҳәзирги ўақытта кафедра Украина миллий илимлер академиясының В.Лашкарев атындағы ярым 
өткизгишлер физикасы, Украинаның Винница қаласындағы М.Коцюбинский атындағы Винни-
ца педагогикалық университети ҳәм Қазақстанның Қ.Жубанов атындағы Ақтөбе мәмлекетлик 
университетлери менен бирликте илимий-педагогикалық жумыслар алып бармақта. Көп 
жыллар даўамында кафедрамызда дәстүрге айланған  республикамызға белгили профессор-
оқытыўшылар мирәт етилип ярым өткизгишлер физикасының ҳәзирги заман машқалалары 
бойынша қәнигелик пәнлерден лекция оқып келмекте. Солардан атап өтетуғын болсақ академик 
М.С.Саидов ФТИ, профессор К.П.Абдурахманов ТАТУ, профессор М.К.Бахадырханов ТДТУ, 
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профессор С.И.Власов ӨзМУ, профессор Ш.А.Мирсагатов ФТИ, профессор С.Ж.Қаражанов, 
Норвегия, Осло университети, профессор И.М.Каримов АндМУ ҳәм тағы басқалар. Бизиң уни-
верситетимиз ушын көплеген илимий дәрежеликке ийе маман кадрларды таярлап бериўдеги 
хызметлери ушын университет Илмий кеңесиниң шешими менен профессор Р.В.Конакова 
ҳәм профессор М.К.Бахадырхановқа Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ҳүрметли 
профессоры деген атағы салтанатлы түрде берилди. 

Өткен 2015-жылы «Ярым өткизгишлер физикасының ҳәзирги машқалалары» тема-
сында республикалық илимий-әмелий конференция өткерилди. Конференция 26-27-октябрь 

күнлери Нөкис қаласында ғәрезсизлигимиздиң 24 жыллығы ҳәм доцент М.Ережеповтың 
80 жыллық юбилейине бағышланды.                                

Кафедрада ярым өткизгишли әсбаплардың сапасын ҳәм исенимлилигин арттырыў мәселелери 
бойынша профессор Қ.А.Исмайловтың басшылығындағы топар илим-изертлеў жумысларын 
алып бармақта. Кафедрада физика-математика илимлери докторы, профессор Қ.Исмайловтың 
басшылығында 2009-2011-жылларда ИТД-14-020 «Модуляцион дифференцияллаў усылы ме-
нен ярымөткизгишли структуралар ҳәм олар тийкарындағы әсбаплардың сапасын алдыннан 
анықлаў» темасындағы әмелий, 2007-2011-жылларда ОТ-Ф2-«Ярым өткизгишлер дефектлердиң 
акустохимиясы» темасындағы фундаментал илимий-изертлеў проекти техника илимлери докто-
ры, профессор М.Тагаевтың басшылығында алып барылды ҳәм 2012-2016-жыллар аралығында 
Ф2-37 - «Ярым өткизгишлерде дефектлерди пайда ететуғын лазер-индуциялық сызықлы емес 
процесслердиң айрықшалығы» темасында фундаментал илимий-изертлеў жойбары алып бары-
лып атыр. Сондай-ақ кафедра профессор оқытыўшыларынан профессор Қ.А.Исмайлов ҳәм до-
цент М.Б.Шарибаевлар ӨзИА Қарақалпақстан бөлиминиң тәбийий пәнлер институты менен 
биргеликте фундаменталь илим-изертлеў жойбарында қатнасып келмекте. Ҳәзирги ўақытта ка-
федрада «Конденсацияланған орталықлар физикасы ҳәм материалтаныў» (ярым өткизгишлер 
физикасы) бағдары бойынша магистрантлар билим алмақта. 

Буннан тысқары кафедрада 01.04.10-ярым өткизгишлер физикасы қәнигелиги бойын-
ша төрт үлкен илимий-хызметкер излениўшилер өзлериниң илимий жумысларын 
Украинаның Киев қаласында (физика-математика илимлериниң кандидатлары М.У.Насыров, 
ҳәм А.Б.Атаўбаева), сондай-ақ, Ташкент қаласының ири илимий орайларында (доцент 

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Б.Р.Жоллыбеков ҳәм А.Өтениязов) алып бармақта. Бүгинги күнде ярым өткизгишлер фи-
зикасы кафедрасында еки илим докторы, еки илим кандидаты, алты ассистент ҳәм оқыўға 
жәрдемши техник хызметкерлер жумыс алып бармақта.

Кейинги 5 жылда кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен 30 дан аслам халықаралық, 
50 ден аслам республикалық көлемде илимий мақалалар жәрияланды. Профессор Қ.А.Исмайлов 
Андижан мәмлекетлик университетиниң профессорлары А.Тешебаев ҳәм С.Зайнабоддиновлар 
менен бирликте «Нанобөлекшелер физикасы, химиясы ҳам технологиялары» атамасындағы 
оқыў қолланбасын Ташкент қаласындағы «КAMALAK –PRESS» баспаханасында өзбек ти-
линде латын имласында 2014-жылы басып шығарды ҳәм сол китап 2015-жылы Өзбекистан 
көлеминде өткерилетуғын «Жылдың ең жақсы сабақлығы ҳәм оқыў әдебияты авторы» респу-
блика таңлаўының 1-дәрежели дипломы менен сыйлықланды.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Исмайлов Қанатбай Абдреймович, физика-
математика илимлериниң докторы, профессор. 
1959-жылы 26-февральда Хожели районында туўылған. 
1981-жылы Ташкент мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. Қәнигелиги физик-оқытыўшы. 1988-жылы 
«Влияние внешних воздействий на характери-
стики лавинно-пролетных диодов» темасында 
кандидатлық, 1995-жылы «Сильнополевые и радиа-
ционные эффекты в арсенидгаллиевых приборных 
структурах» темасында докторлық диссертациясын 
жақлады. 300 ден аслам илимий мийнетлери баспада 

жәрияланды. Соның ишинде 1 монография, 7 сабақлық, 5 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2011-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде кафедра баслығы болып ислеп 
атыр. 

Тагаев Марат Баймуратович, техника илимлери-
ниң докторы, профессор. 1959-жылы 10-январьда 
Шымбай районында туўылған. 1981-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
физик-оқытыўшы. 1990-жылы «Исследование не-
однородностей процессов лавинного-пробоя в крем-
ниевых р-n- переходах» темасында кандидатлық, 
2001-жылы «Влияние внешних воздействий на элек-
трические свойства пространственно-неоднородных 
диодных структур» деген темада докторлық диссер-

тациясын жақлады. 170 тен аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 
1 сабақлық, 6 оқыў қоланбасы баспадан шықты. 2011-жылдан баслап илимий ислер бойынша 
проректор болып ислеп атыр. 

Насыров Уали, физика-математика илимлери-
ниң кандидаты, доцент. 1946-жылы 26-мартта 
Тахтакөпир районында туўылған. 1970-жылы Ташкент 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәни-
гелиги радиофизик. 1978-жылы «Нелинейные опти-
ческие процессы в кристаллических и  стеклообраз-
ных полупроводниках» деген темада кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 100 ден аслам илимий 
мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 
10 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 1989-жылдан 

баслап кафедра доценти болып ислеп атыр. 

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
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Бекбергенов Сапарбай Ерназарович, физика-
математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1974-жылы 
18-мартта Кегейли районында туўылған. 1996-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги физик-оқытыўшы. 2009-жылы «Влия-
ние лазерного излучения на арсенидгаллиевые при-
борные структуры с барьером Шоттки» деген темада 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 40 тан аслам 
илимий мақалалары ҳәм оқыў-методикалық мий-
нетлери баспада жәриялады. 2013-жылдан баслап 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде доцент 
болып ислеп киятыр. 

Атаубаева Аккумис Берисбаевна, физика-
математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1979-
жылы 23-сентябрьде Нөкис қаласында туўылған. 
2000-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. Қәнигелиги  физик. 2011-жылы «Ано-
мальный механизм токопереноса в омических кон-
тактах к сильнолегированным слоям кремния» те-
масында кандидатлық диссертациясын жақлады. 30 
дан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде 1 монография, 1 оқыў-методикалық 
қолланба, 3 патент, 10 илимий мақала ҳәм 20 дан ас-
лам ҳалықаралық ҳәм республикалық конференция тезислериниң авторы. 2013-жылдан баслап 
кафедра доценти.

Кафедрада ассистентлерден А.Алламбергенов, З.Сапарниязова, А.Жуманазаров, 
Г.Сейтимбетова, З.Кенжаев, Б.Усеновлар жумыс ислеп атыр.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ КАФЕДРАСЫ
Қарақалпақстан Республикасы аймағы ушын зәрүр болған электр энергетикасы тараўы бойынша 

кадрлар таярлап бериў мақсетинде университетимизге 1999-2000-оқыў жылынан баслап электр 
энергетикасы тәлим бағдарына студентлер қабыл етилди. Бул бағдар усы дәўирде физика-
математика факультетиниң ярым өткизгишлер физикасы кафедрасының қурамында болды. 

Улыўма инженерлик бағдардағы пәнлерди оқытыў сапасын жақсылаў мақсетинде 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети Илимий Кеңеси Қарары тийкарында 2000-жылы 
28-июньде инженерлик-қурылыс факультети қурамында инженерлик физика кафедрасы ашыл-
ды. Кафедра баслығы физика-математика илимлериниң докторы, доцент М.И.Арзуов болды.

2002-жылы М.И.Арзуовтың басқа жумысқа өтиўине байланыслы кафедра баслығы лаўазы-
мына физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент Р.Н.Бекимбетов тайынланды. Бун-
нан соң 2004-жылдың январь айынан баслап усы кафедраны физика-математика илимлериниң 
кандидаты, доцент У.Насыров басқарды. 2005-жылы университтеги факультетлердиң 
оптималластырыўына байланыслы кафедра ярым  өткизгишлер физикасы кафедрасына қосылды. 
Кафедраны физика-математика илимлериниң докторы, профессор Қ.А.Исмайлов басқарды.

2011-жылдың 13-сентябринде университет Илимий Кеңеси Қарары тийкарында электр 
энергетикасы кафедрасы ашылды. Кафедраға физика-математика илимлериниң докторы, до-
цент А.Камалов басшы етип белгиленди. 2013-2015-жылларда физика-математика илимлериниң 
кандидаты, доцент М.Б.Танирбергенов кафедра баслығы болып иследи. 2015-жылдан баслап 
ҳәзирги ўақытқа шекем кафедраны физика-математика илимлериниң кандидаты М.Шарибаев 
басқарып келмекте.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ КАФЕДРАСЫ
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Студентлерге Республиканың жетекши кәрханаларының бири болған «Қарақалпақ 
аймақлық электр тармақлары» ҳәм «Тақыятас жыллылық электр станциясы» кәрханаларында 
қәнигелик лаборатория сабақлары өтиледи. Сондай-ақ, танысыў, өндирислик ҳәм питкериў 
алды әмелиятларында болып, теориялық жақтан алған билимлерин өндирис пенен тығыз 
байланыстырып барады. Атап айтқанда, кафедра бағдарлары бойынша тийкарғы өндирис 
кәрханалары менен шәртнамалар дүзилди ҳәм кафедра филиаллары ашылды.

Кафедраның профессор-оқытыўшылары Республикалық көлемде ҳәр жылы өткерилип 
туратуғын әнжуманларда өзлериниң баянатлары менен қатнасып киятыр. Соңғы жыллары 
информациялық технологиялардың раўажланыўына байланыслы кафедрамыз профессор-
оқытыўшылары студентлерге лекция курсларының электрон вариантларын жаратты.  Профессор-
оқытыўшылар тәрепинен Республикалық ҳәм шет ел журналларында мақалалар жарияланып 
оқыўлық ҳәм оқыў-методикалық қолланбалар жаратыўға ерисилмекте. Кафедра пәнлерине тий-
исли таяныш жоқары оқыў орынлары профессор-оқытыўшылары тәрепинен таярланған оқыў 
методикалық әдебиятлар фонды толықтырылды. Оқытыўшылар заманагөй педагогикалық ҳәм 
информациялық технологиялардан пайдаланып сабақ өтиўде бираз илгерилеўге ерисилди. 

Кафедраның профессор-оқытыўшылары тәрепинен «Жас энергетиклер» дөгереги 
шөлкемлестирилген. Дөгерекке ассистент А.Есенбеков басшылық етеди. Электр энергети-
касы кафедрасына университетимиз тәрепинен ғамхорлық етиў ҳәм бирге ислесиў бойынша 
Тақыятас «Электр энергетикасы» колледжи бекитилген болып, кафедраның ассистентлери 
Қ.Нажиматдинов ҳәм Т.Шәўлеметов жумыс алып барады.  Кафедра Ташкент техника уни-
верситети менен үлкен көлемдеги илимий ҳәм оқыў-методикалық жумыслар алып барып 
атыр. Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң илимий кадрларды таярлаў бойынша Россия 
мәмлекетиниң Новосибирск мәмлекетлик универститети менен  алып барып атырған бирге 
ислесиў жумыслары тийкарында кафедра ассистенти К.Торамбетов, усы университетте өзиниң 
докторлық диссертация жумысын ислеп атыр. Соның менен бирге бакалавр бағдарын питкер-
ген 4 студент Ташкент техника университетиниң магистратура бөлиминде электр энергетикасы, 
электромеханикасы қәнигеликлери бойынша оқып атыр.

Кафедраның гезектеги мәжилиси.

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшы

Шарибаев Муратбай Борибаевич, физика-ма-
те-матика илимлериниң кандидаты, доцент. 1969-
жылы 23-февральда Нөкис районында туўылған. 
1995-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университе-
тин тамамлаған. Қәнигелиги физик. 2010-жылы «Ра-
диационные физическое исследование оптических 
свойств соединений А2В6 и А3В5 и выявление ма-
кродефектов эпитаксиальных пленок» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ден аслам 
илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 4 оқыў қолланба ҳәм 40 тан аслам 
илимий мақалалар ҳәм тезислердиң авторы. 2015-жылдан баслап кафедра баслығы.

Насыров Махсуд Уалиевич, физика-математика 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1979-жылы 
23-июльде Тахтакөпир районында туўылған. 2000-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги  физик. 2009-жылы «Влияние термических 
и атермических воздействий на межфазные взаимодей-
ствия контакта металл-GaP» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 40 тан аслам или-
мий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишин-
де 1 монография, 3 оқыў-методикалық қолланба, 1 патент, 15 илимий мақала ҳәм 20 дан аслам 
ҳалықаралық ҳәм республикалық конференция тезислериниң авторы. 2013-жылдан баслап 
кафедра доценти.

Кафедрада ассистентлер Қ.Нажиматдинов, Т.Альбекова, М.Бекимбетов, А.Есенбеков, 
А.Абубакиров, Г.Турманова, Т.Шаулеметов, А.Юлдашевалар жумыс ислеп атыр.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ КАФЕДРАСЫ
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СОЦИАЛЛЫҚ ЭКОНОМИКА ҲӘМ ТЕХНИКА 
ФАКУЛЬТЕТЛЕРИНИҢ ОҚЫЎ БИНАСЫ.
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Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң қурамында 1977-жылы аўыл хожалық экономи-
касы факультети дүзилди. Факультетке доцент З.Тохтабаев басшылық етти. 1986-1989-жыллар 
профессор А.Матекеев, 1989-1992-жыллары профессор С.Шамшетов ҳәм профессор Х.Бабажанов 
факультет деканы болды. Аўыл хожалық экономикасы факультетинде аўыл хожалығын 
механизацияластырыў, агрономия, аўыл хожалығын жобаластырыў, бухгалтериялық есап 
қәнигеликлери бойынша студентлер оқыўға қабылланды. 1977-жылы факультет қурамында 
тек ғана агрономия кафедрасы шөлкемлестирилип, онда 6 оқытыўшы жумыс ислеген болса, 
1978-жылдың сентябринде агрономия каферасы тийкарында аўыл хожалығы экономикасы хәм 
агрономия кафедралары дүзилди. 

Аўыл хожалығы экономикасы кафедрасы баслығы етип доцент Ш.Тлеўбергенов сайлан-
ды. Бул дәўирде кафедрада А.Қ.Матекеев, Т.Ситмуратов, О.Назарбаев, Г.Джумагалиева, 
М.Сейтназаров, Е.Избасқанов, О.Бердиев хәм басқалар жумыс иследи. 1980-жылы аўыл 
хожалығы экономикасы кафедрасы қурамынан бухгалтериялық есап ҳәм аўыл хожалығы хыз-
метин анализлеў кафедралары бөлинип шықты. Бул жаңадан дүзилген кафедраларға Р.Раджапов 
ҳәм А.Қ.Матекеев басшылық етти. 1992-1994-жылларда факультет деканы лаўазымында эконо-
мика илимлериниң докторы, профессор А.Матекеев иследи. Сол ўақытта факультетте 4 кафедра 
хызмет етти. Бул кафедраларда У.Акмурзин, З.Сабурова, Б.Абдираманов, О.Тулеповлар жумыс 
иследи. 1994-жылы профессор А.Отаров факультет деканы лаўазымында иследи. 1995-жылы 
экономика факультети деканы лаўазымына доцент О.Назарбаев тайынланды хәм факультетте 
3 кафедра: экономика,  бухгалтериялық есап хәм аудит, экономикалық кибернетика хәм ин-
форматика кафедралары жумыс иследи. 2005-2010-жылларда экономика факультети деканы 
лаўазымында доцент Р.Ешниязов, доцент Б.Гаипов, доцент А.Төребеков, доцент А.Инятов, до-
цент С.Байжанов,  доцент Г.Утемуратовалар иследи. 2011-жылы жаңа жағдайларға байланыс-
лы бизнести басқарыў ҳәм экономика факультетлери бирлестирилип, социаллық экономика 
факультети болып шөлкемлестирилди ҳәм оған доцент Б.Сеилбеков басшылық етти. Бүгинги 
күнде факультетти доц.Т. Жиемуратов басқарып келмекте. 

Ҳәзирги ўақытта факультетте 6 кафедра: экономика, финанс, бухгалтериялык есап ҳәм ау-
дит, экономикалық теория, социаллық пәнлер, педагогика ҳәм психология кафедралары хызмет 
көрсетпекте. Оларға З.Балташева, Ж.Сауханов, Қ.Исмаилов, Г.Утемуратова, А.Бердимуратова ҳәм 

СОЦИАЛЛЫҚ ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Социаллық экономика факультети жәмәәти.
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П.Абдимуратовлар басшылық етеди. Кафедраларда 3 профессор ҳәм илим докторы, 19 илим кан-
дидаты ҳәм доцентлер, сондай-ақ, 16 үлкен оқытыўшы ҳәм 44 тәжирийбели ассистентлер, жәми 
81 профессор-оқытыўшы жасларға тыянақлы билим бермекте. Социаллық экономика факуль-
тети кафедраларында экономика, бухгалтериялық есап ҳәм аудит, финанс, философия бакалавр 
бағдарлары, сондай-ақ, 5А230102 экономика (тармақлар бойынша), 5А230901 бухгалтериялық 
есап (тараўлар бойынша) қәнигеликлери бойынша магистрлар таярланады.

Социаллық экономика факультети Өзбекистан, Россия федерациясы, Қазақстан Республикасының 
бир қатар университетлериниң экономикалық бағдардағы факультетлери менен, сондай-ақ, 
елимиздиң ири илим орайлары менен тығыз илимий байланысларға ийе. Факультет усы күнге 
шекем 30 ға жақын республикалық, жоқары оқыў орны көлеминде илимий-әмелий конферен-
циялар өткерди: 2015-жылы «Арал бойы зонасында киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти 
раўажландырыўдың экономикалық-экологиялық машқалалары» атамасындағы халықаралық 
илимий-әмелий конференция өткерилип, оған мәмлекетимиздиң 30 дан аслам илим орайлары, 
министрликлер ҳәм оқыў орынлары менен бир қатарда конференцияға Қытай Халық Республи-
касы, Польша Республикасы, Россия Федерациясы, Қазақстан Республикасынан шет ел алым-
лары қатнасты.

Булардан тысқары факультет профессор-оқытыўшыларынан фундаментал илимий жойбар-
лар, инновациялық илимий жойбарлар бойынша, көпшилик өндирислик кәрханалары менен 
корпоративлик бирге ислесиў, академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен бирге-
ликте кадрлар таярлаўда өз ара жәрдем көрсетиў бойынша жумыслар алып барылады.

Социаллық экономика факультетинде зийрек студентлер менен ислесиў жақсы жолға 
қойылған. Студентлеримиз арасынан 5 студент Наўайы атындағы мәмлекетлик стипендия 
ийелери болды, 3 студент Орайлық Банк тәрепинен шөлкемлестирилген стипендия ийелери, 
бир неше «Камолот» стипендиясы ийелери, 12 студент Бердақ атындағы мәмлекетлик сти-
пендиясы ийелери болды. Спорт саласында бир неше универсиада чемпионлары, Өзбекистан 
ҳәм Қарақалпақстан чемпионлары, мәденият саласында Өзбекистан Республикасы көлеминдеги 
конкурслардың жеңимпазлары тәлим алмақта.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ КАФЕДРАСЫ

Экономикалық теория кафедрасы студент жасларды экономикалық пикирлеўге үйретиўде 
ҳәзирги заман базар экономикасындағы өзгерислерди аңлап жетиў ҳәм оны түсиниўде, жас 
әўладта жаратыўшаңлық идеяларын қәлиплестириў, олардың илимий дүньяға көзқарасын 
кеңейтиў, Ўатан ҳәм ел-журт келешеги жолында удайы мийнет етиў туйғысын оятыў сыяқлы 
әҳмийетли ўазыйпаларды орынлаўда орны айрықша кафедралардан саналады. 

 Кафедра Өзбекистан Республикасы Президенти мийнетлерин, Пәрман ҳәм қарарларын, 
жаңа экономикалық нызамлардың мазмунын түсиндириў жумысларын тек ғана студент жас-
лар арасында емес, Қарақалпақстан Республикасының барлық жоқары оқыў орынларында, 
қала ҳәм районлардың жетекши мәкемелеринде, айрықша жағдайлар бойынша министрлигинде, 
миллий қәўипсизлик ҳәм әскерий округлеринде, мәҳәллелерде, академиялық лицей ҳәм кәсип-
өнер колледжлеринде  мәмлекетимиздиң ғәрезсизлик жылларындағы ерискен табысларын, алды-
мызда турған өндиристи модернизациялаў ҳәм диверсификациялаў бағдарындағы тийкарғы 
ўазыйпалары менен, сондай-ақ, ҳәр жылы шереклик ҳәм жыл жуўмақлары менен таныстырып 
бармақта. 

Сондай-ақ, кафедра профессор-оқытыўшыларының өзгешелиги «Өзбек модели»ниң 
жәмийетлик раўажланыўдың беккем тийкары екенлигин Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан 
Республикасы орайлық ғалаба хабар қураллары арқалы кең жәмийетшиликке жеткерип бермекте. 
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Кафедраның тарийхына нәзер салатуғын болсақ, кафедрада профессор А.Тажимуратов, 
Ҳ.Бабажанов, доцент А.Абутовлар кафедраны басқарып ҳәм кафедра профессор-оқытыўшы-
ларынан доцент Ж.Сапаров, М.Нураддинов, М.Мамбетназаров, Р.Кудайбергенова, С.Халмуратова, 
Қ.Байжанов, Б.Хожамуратов, Ш.Уббиниязов, Ю.Қутлымуратовлар өзлериниң билимлерин 
ҳақый-қый илимли, қәнигели кадрлар таярлаўға қаратқан. Сондай-ақ, кафедраны 1992-1997-жыл-
ларда доцент Ҳ.Шамуратов, 2002-2005-жылларда Б.Гулимов басқарды. 

Келешек өмиримиздиң пәраўанлығы барлық тараўларда ылайықлы кадрлардың жоқары или-
мий мүмкиншиликке ийе болған жағдайында ғана әмелге асырылыўы мүмкин. Сонлықтан 
кафедрамыз соңғы жыллары илимий дәрежеге, тыянақлы илимге ийе профессор-оқытыўшыларды 
таярлаў исине айрықша итибар қаратпақта. 

Кафедра Өзбекистан Республикасы жоқары оқыў орынлары болған Өзбекистан Миллий 
университети, Ташкент мәмлекетлик экономика университети, Ташкент финанс институты, 
Ташкент мәмлекетлик аграр университети, Ташкент Банк-финанс академиясы ҳәм басқа да 
оқыў орынлары менен тығыз байланыста болып, оқыў, оқыў-методикалық, илим-изертлеў, би-
лимин жетилистириў жумыслары, сондай-ақ илимий кадрларды таярлаў, илимий жумысларды 
жетилистирип барыў бойынша колледжлер менен шәртнама тийкарында бирге ислеспекте.

Кафедра профессор-оқытыўшылары доцент Л.Сейтова, үлкен оқытыўшы А.Даўлетмуратов 
ТМЭУ профессоры Ш.Шодмонов ҳәм доцент У.Ғафуровлар менен биргеликте «Экономикалық 
теория» пәни бойынша қарақалпақ тилинде сабақлық таярланды ҳәм бул сабақлық Өзбекистан 
Республикасы жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министирлигиниң 2014-жыл 9-июньдеги 
№220-санлы буйрығы менен тастыйықланған гуўалығы тийкарында «Қарақалпақстан» баспа-
сынан шықты.

Бүгинги күнде кафедраға профессор Г.Утемуратова басшылық етпекте. Кафедрада 
профессор-оқытыўшылардан доцент Л.Сеитова, Б.Ережепова, А.Даўлетмуратов, Р.Срашов, 
Г.Пирниязова, Ж.Досекеев, Б.Исмаилов, А.Пренов, С.Қутлымуратов, К.Кудияровлар студент 
жасларға оқытыўдың алдыңғы педагогикалық ҳәм информациялық технологияларынан пайдаланыў 
тийкарында билим бермекте.

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Утемуратова Гульнарахан Хожаниязовна, 
экономика илимлериниң кандидаты, профессор. 
1960-жылы 30-сентябрьде Тахтакөпир районында 
туўылған. 1981-жылы Нөкис мәмлекетлик универси-
тетин айрықша диплом менен тамамлаған. 2002-жылы 
«Ҳаял-қызлар бәнтлилигин тәмийинлеўде мийнет 
ресурсларын басқарыўды жетилистириў» тема-
сында кандидатлық диссертациясын жақлаған. 
2003-жылы «Қарақалпақстан Республикасы жоқары 
оқыў орынларында интерактив оқытыў усылла-
рын енгизиў» атамасындағы қуны 13 мың долларлық Европа грантының жеңимпазы бол-
ды. 2004-2010-жыллары финанслар кафедрасы баслығы, 2010-2011-жыллары экономика фа-
культети деканы лаўазымында иследи. Ҳәзирги ўақытта экономикалық теория кафедрасы баслығы  
лаўазымында ислеп атыр. 1 монография, 10 нан аслам оқыў ҳәм оқыў-методикалық қолланбалар, 
50 ден аслам илимий мийнетлердиң авторы. 2004-2009-жыллары Қарақалпақстан Республика-
сы Жоқарғы Кеңеси депутат болды. 

ЭКОНОМИКА КАФЕДРАСЫ 

Экономика кафедрасы Өзбекистан Республикасы Президенти, Олий Мажлис, Министрлер 
Кабинети ҳәм де Жоқарғы ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң жоқары оқыў орынларының 
жумысларын еле де жеделлестириў бойынша қабыл етилген қарарларға сүйенген ҳалда, сондай-
ақ, университет ректоры буйрықлары ҳәм Илимий Кеңес қарарлары тийкарында өз хызметин 
әмелге асырмақта.

Экономика кафедрасы өткен 20 жыл ишинде бир қанша нәтийжелерге еристи. Кафедра 
1992-жылға шекем аўыл хожалығы экономикасы кафедрасы сыпатында хызмет еткен болса, 
1992-жылы кафедраның аты микроэкономика деп өзгерди. Бул дәўирде кафедраға баслық болып 
доцент Қ.Убайдуллаев сайланды ҳәм 1996-жыл кафедра экономика  ҳәм менеджмент болып 
өзгерди. 1999-жылдан баслап, бул кафедраға доцент Ж.Ережепова басшылық етти. Кафедраның 
аты 2000-жылдан «экономика ҳәм экономикалық теория» деп өзгертилди ҳәм кафедраға доцент 
О.Назарбаев баслық болып сайланды.

Экономика ҳәм экономикалық теория кафедрасы тараўлар экономикасы кафедрасы болып, 
2002-жылы қайта шөлкемлестирилди ҳәм оның баслығы етип доцент Ж.Ережепова сайланды. 
Тараўлар экономикасы кафедрасы 2003-жылы экономика ҳәм экономикалық теория болып 
екиге бөлинди. Экономика кафедрасының баслығы етип доцент П.Хожаниязов тайынланды. 
2005-2006-жылларда Экономика, бизнес ҳәм информациялық системалар кафедрасына доцент 
О.Назарбаев басшылық етти. 2006-2008-жылларда кафедра экономика деп аталып, усы дәўирде 
доцент А.Инятов, 2008-2013-жылларда профессор Қ.Убайдуллаев  басқарды. Бул кафедраны 
2013-жылдан баслап экономика илимлериниң кандидаты З.Балташева басқарып келмекте.

Кафедра, тийкарынан, 5340100-экономика (тармақлар ҳәм тараўлар бойынша), 5230100-экономика 
қәнигелигиниң (тармақлар ҳәм тараўлар, реал сектор бойынша) бакалавриат бағдарлары ҳәм  
5А340102 -тараўлар экономикасы (тармақлар ҳәм тараўлар, реал сектор бойынша) магистр 
қәнигелерди таярлап келмекте. Кафедрада Кадрлар таярлаў миллий бағдарламасы негизинде 
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08.00.13 - Менеджмент бағдары бойынша үлкен илимий хызметкерлер жетилиспекте.
Экономика кафедрасында ҳәзирги күнде 23 профессор-оқытыўшы жумыс ислеп атыр. Кафе-

драда 1 илим докторы, профессор, 8 илим кандидаты ҳәм доцентлер хызмет алып барады.
Кафедрада профессор-оқытыўшылар тәрепинен қарақалпақ тилинде 50 ден аслам, оқыў-

методикалық қолланба ҳәм методикалық көрсетпелер баспадан шығарылды. Кейинги жыллары 
кафедра профессор-оқытыўшылар тәрепинен 6 монография, 300 ден аслам илимий мақалалар ҳәм 
илимий тезислер баспадан шықты.   

Халықаралық байланыслар ҳәм тәжирийбе арттырыў бойынша да кафедрада бир қанша 
ислер алып барылмақта. Кафедра профессор-оқытыўшылары тәжирийбелерин турақлы түрде 
асырып келмекте. «Истеъдод» фонды тәрепинен кафедра доценти О.Назарбаев Нью-Йорк шта-
ты New Paltz университетинде, Ш.Арзуова Куала-Лумпур қаласының ИНТАН илимий орайы, 
кафедра доценти Р. Адильчаев ҳәм А.Инятов М.В. Ломоносов атындағы Москва мәмлекетлик 
университетлеринде тәжирийбесин арттырды. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасында EdNet 
тәрепинен шөлкемлестирилген семинар тренингте, Куала-Лумпур қаласының ИНТАН илимий 
орайына үлкен оқытыўшы Р.Каражановалар қатнасып келди.

Экономика кафедрасында бүгинги күнде «Төменги Әмиўдәрья экономикалық регионын-
да Арқа-Батыс Өзбекистанды социал-экономикалық раўажландырыўды жеделлестириўдиң 
регионаллық стратегиясын ислеп шығыў» атамасында профессор Қ.Убайдуллаев басшылығында 
мәмлекетлик грант тийкарында 4 инновациялық ҳәм 2 инталы темаларда жойбарлар алып 
барылмақта. Жойбарлар негизинде ҳәр жылы өткерилетуғын «Инновациялық идеялар 
ҳәм жойбарлар» атамасындағы республикалық көргизбелер ярмаркасы ҳәм таңлаўларға 
қатнасып келмекте. Олар жуўмағы бойынша соңғы үш жылда ислеп шығылған электрон оқыў 
қолланбалардан З.Балташева, Р.Каражановалардың «Экономикада информациялық техноло-
гиялар» атамасындағы мийнети ZiyoNet тәлим порталында жәрияланды, «Макроэкономика» 
атамасындағы оқыў қолланбасы (2015-жылы),  Б.Қалмуратов, Т.Жиемуратов «Экономика тий-
карлары» оқыў қолланбасы (2014-жылы), З.А.Балташева, Л.М. Уразбаева, А.А.Ембергенова, 
Р.Ж.Каражанова, А.К.Алымов «Экономика ҳәм менеджмент» (2014-жылы) оқыў қолланбасы, 
Ж.Сауханов, Д.Мендалиев, Л.Уразбаева «Экономика математикалық усыллар ҳәм моделлер» 

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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(2015-жылы) оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2014-жыл 9-июньдеги Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим 

министрлигиниң 220-санлы буйрығы тийкарында қарақалпақ тилинде латын имласында 
экономикалық теория пәни бойынша доцент О.Назарбаев басшылығында сабақлық баспа-
дан шықты.

Кафедрада профессор-оқытыўшылар ҳәм үлкен илимий хызметкерлер, магистрантлар 
ҳәм студентлер халықаралық ҳәм республикалық көлемде өткерилген илимий-теориялық 
ҳәм әмелий конференцияларға өзлериниң илимий мақала, тезис ҳәм баянатлары менен 
қатнасып келмекте.

2009-жылы кафедра профессор-оқытыўшыларының белсендилиги менен факультетте «Эконо-
миканы раўажландырыўда дүнья жүзлик инновацияларды пайдаланыў машқалалары» атамасын-
да республикалық илимий-әмелий  конференция шөлкемлестирилди. Бул конференцияда кафедра 
профессор-окытыўшылары, зийрек студентлер өзиниң илимий баянатлары менен қатнасты.

Сондай-ақ, 2011-жылы апрель айында «Экономиканы раўажландырыўда модернизация-
лаўдың киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликтиң орны» атамасында республикалық 
илимий-әмелий конференция шөлкемлестирилди. Бул конференцияда кафедра профессор-
окытыўшылары, аспирантлары, илимий-изертлеўшилери, зийрек студентлер өзлериниң или-
мий баянатлары менен қатнасты.

2012-жылы апрель айының 20-21-сәнелеринде кафедра профессор-оқытыўшылары үлкен- 
илимий хызметкерлер менен бирликте факультетте «Экологиялық кризис шараятында регионда 
киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти шөлкемлестириў, қаржыландырыў ҳәм басқарыўдың 
экономикалық машқалалары» атамасында ҳәм усы жылдың 20-декабринде «Регионда шаңарақлық 
исбилерменликти шөлкемлестириў, қаржыландырыў ҳәм экономикалық раўажландырыў» атама-
сында республикалық илимий-әмелий конференциялары шөлкемлестирилди. Бул өткерилген кон-
ференцияларда кафедра профессор-окытыўшылары, илимий-изертлеўшилери, зийрек студентлер 
илимий баянатлар менен белсене қатнасты.

Дәстүрли түрде ҳәр жылы өткерилетуғын илимий-теориялық ҳәм әмелий конференция-
лардан 2013-жылы «Регионның социал-экономикалық раўажланыўын тийкарғы машқалалар: 
ҳәзирги аўҳалы, раўажланыў перспективасы ҳәм машқалалары» атамасындағы республикалық 
илимий-әмелий, 2014-жылғы «Төменги Әмиўдәрья регионының социаллық экономикалық 
раўажланыўды жеделлестириў ушын тәбийий-экономикалық потенциалынан ақылға муўапық 
пайдаланыў машқалалары» атамасындағы республикалық илимий-әмелий, 2015-жылғы «Арал 
бойы зонасында киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыўдың экономикалық-
экологиялық машқалалары» атамасындағы халықаралық илимий-әмелий конференцияларға да 
белсене қатнасып келди. 
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Балташева Зухра Аденбаевна, экономика илим-
лериниң кандидаты. 1971-жылы 1-сентябрде Нөкис 
қаласында туўылған. 1995-жылы Ташкент мәмлекет-
лик техника университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
экономист. 2012-жылы «Қарақалпақстан Республи-
касында азық-аўқат санаатын раўажландырыўдың 
маркетинг стратегияларын ислеп шығыў» темасын-
да кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ден ас-
лам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның 
ишинде 4 сабақлық, 11 оқыў-методикалық қолланбасы 
баспадан шықты. 1995-жылдан баслап университетте 

ислеп келмекте. 2013-жылдан баслап экономика кафедрасы баслығы. 
Назарбаев Орынбай, экономика илимлериниң 

кандидаты, доцент. 1956-жылы 5-июльде Нөкис 
районында туўылған. 1978-жылы Ташкент   халық 
хожалығы институтын тамамлаған. Қәнигелиги эко-
номист. 1992-жылы «Қарақалпақстан Республика-
сы азық-аўқат санаатында тийкарғы фондлардан 
пайдаланыў нәтийжелилигин асырыў» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. Экономика 
илимлери кандидаты, доцент. 130 дан аслам илимий 
мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 

монография, 1 сабақлық, 30 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты.  1978-жыл-
дан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде доцент болып ислеп атыр. 2015-жылдан 
Халық депутатлары Нөкис районлық кеңеси депутаты.  

Мендалиев Даулетали, экономика илимлериниң 
кандидаты, доцент. 1942-жылы 5-ноябрьде Мойнақ 
районында туўылған. 1965-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 
Қәнигелиги экономист. 1975-жылы «ЭЕМ ҳәм мате-
матикалық усыллар жәрдеминде материаллық ҳәм 
техникалық тәмийинлеўди басқарыўды жетилистириў» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 40 
тан аслам илимий мийнетлери бас-пада жәрияланды. 
Соның ишинде 1 монография, 3 сабақлық, 4 оқыў-

методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2012-жыл 5-ноябрден баслап кафедра доценти. 
Адильчаев Рустем Турсынбаевич, экономика илим-

лериниң кандидаты, доцент. 1958-жылы 10-октябрьде 
Хожели районында туўылған. 1986-жылы Ташкент 
халық хожалығы институтын тамамлаған. Қәнигелиги 
мийнет экономикасы, сиясатшы. 2009-жылы «Аўыл 
хожалығы өндирислик потенциалынан нәтийжели 
пайдаланыў жоллары» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 120 дан аслам илимий 
мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 
1 монография, 3 оқыў қолланба, 6 оқыў-методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. Кәсип-өнер колледжле-

ри ушын бир неше оқыў қолланбаларды өзбек тилинен қарақалпақ тилине аўдарған. 2010-жыл-
дан баслап кафедра доценти болып ислеп атыр.  

СОЦИАЛЛЫҚ ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИ
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Инятов Алмаз Реймбаевич, экономика илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1966-жылы 1-январьда 
Беруний қаласында туўылған. 1991-жылы Ал-
ма-Ата халық хожалығы институтын тамамлаған. 
Қәнигелиги инженер-экономист. 2004-жылы «Үй-жай 
қурылысының нәтийжели вариантларын таңлаў ҳәм 
оптималластырыў (ҚР, Шымбай районы мысалында)» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 70 
тен аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде 1 моноргафия, 2 оқыўлық қолланба, 5 
оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2006-жылдан баслап кафедра доценти болып 
ислеп атыр.

Арзуова Шаргуль Аңсатбаевна, экономика илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1971-жылы 14-февраль-
да Нөкис қаласында туўылған. 1994-жылы Ташкент 
мәмлекетлик техника университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги экономист. 2005-жылы «Халыққа социал-
хожалық хызметин көрсетиў инфраструктуралық 
тармақларының раўажланыўын болжаў» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 60 тан ас-
лам илимий мийнетлери жәрияланды. Соның ишинде 
1 монография, 2 сабақлық, 7 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 1994-жылдан 
баслап кафедра доценти болып ислеп атыр.  

Сондай-ақ, кафедрада профессор Н.Айымбетов, Б.Ибрагимов, Ж.Исақов, П.Хожаниязов, 
Б.Қурбанова, М.Бердимуратов, Б.Жәрекешов, А.Ембергенов, Т.Сейтниязов, Қ.Жиеналиев, 
И.Мадреймов, Т.Қутлымуратов, Н.Қәлимбетов, Т.Утегенов, Р.Аметов, Қ.Абдирахманов, Б.Ақполатов, 
Д.Мылтықбаевлар хызмет етти.

Ҳәзирги ўақытта үлкен оқытыўшылар У.Отеев, Н.Тлеуов, Ө.Жуманазаров, Р.Каражанова, 
Б.Калмуратов, Қ.Бердимуратов, ассистентлер А.Айтбаев, О.Махамбетова, С.Сейтниязов, 
Л.Уразбаева, А.Ембергенова, Э.Маденова, Ж.Тлеумуратова, Г.Кайыпназаровалар ислеп атыр.

ФИНАНС КАФЕДРАСЫ

Университет ректорының 2004-жыл 29-январьдағы №6-Д/1 санлы буйрығына тийкарланып 
«Финанслар» кафедрасы шөлкемлестирилди ҳәм ҳәзирге шекем республикамыз бюджет-фи-
нанс ҳәм банк-кредит системасына қәнигелер таярлап атыр. 

Кафедра баслығы лаўазымында доцентлер Г.Утемуратова, С.Байжанов, Б.Мырзаев ислеп, 
ал 2016-жылдан баслап доцент Ж.Сауханов  жумыс ислеп келмекте.  

1992-1993-оқыў жылы Қарақалпақстан жоқары оқыў орынлары тарийхында биринши 
мәртебе финанс ҳәм кредит қәнигелигине студентлер қабыл етиле баслады. 1997-жылы усы 
қәнигеликти питкерген биринши финансистлер республикамыз бюджет-финанс ҳәм банк-
кредит системасында кадрлар қатарын толтырды.

Усы дәўир ишинде кафедраны профессор А.Матекеев, доцентлерден З.Сабурова, 
О.Бердиев, З.Баймуратова, Г.Утемуратова, С.Байжанов ҳәм Б.Мырзаевлар басқарды. Жоқары 
қәнигели кадрларды таярлаўда булардан басқа экономика илимлери кандидатлары ҳәм до-
центлер Б.Абдраманов, Ж.Исаков, А.Ибрагимов, Ж.Есмурзаев, Р.Ешниязов, А.Шамшетовлар, 
ассистент-оқытыўшылардан Х.Андирбаев ҳәм Қ.Сайповлар өзлериниң пидәкерли мийнетлерин 
сиңирди ҳәм ҳәзирги ўақытта бул исти олардың шәкиртлери даўам етип киятыр.  

ФИНАНС КАФЕДРАСЫ
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2000-2007-жыллар аралығында республикамыз экономикасына «Мәмле-кетлик қаржыларды 
басқарыў» академиялық дәрежесин бериўши магистрлар таярланды. 

Кафедра питкериўшилери ҳәзирги ўақытта республикамызда министрликлерде, өндирислик 
бирлеспе ҳәм кәрханаларда, орайлық ҳәм коммерциялық банклерде, кредитлик ҳәм басқа да 
финанслық мәкемелерде басшы ҳәм жетекши қәниге лаўазымларында ислеп келмекте. 

Ҳәзирги ўақытта кафедрада, тийкарынан, 15 профессор-оқытыўшы болып, олардан 4 илим 
кандидаты (Ж..Сауханов, С.Байжанов, З.Баймуратова, Т.Жиемуратов), 4 үлкен-оқытыўшы 
(Ш.Пахратдинова, Қ.Данияров, Қ.Халмуратов, Б.Кусекеев), 8 ассистент-оқытыўшы (М.Бекаева,  
Д.Шамшетова, А.Жузбаев, У.Айтмуратова, Д.Йўлдашева, А.Оразымбетова, Н.Бегленов, 
Б.Сарсенбаев) жумыс ислеп келмекте.

Кафедра профессор-оқытыўшылары илим-изертлеў жумыслары менен турақлы шуғыл-
ланып келмекте. Профессор-оқытыўшылар тәрепинен ғәрезсизлик жылларында 2 оқыўлық, 
19 оқыў қолланба, 9 методикалық қолланба, 5 монография баспадан шығарылды. Кафедра 
оқытыўшылары ҳәр жылы ҳалықаралық ҳәм республикалық көлемде өткерилип атырған 
илимий-әмелий конференцияларда өз баянатлары менен қатнасып келмекте. 

Кафедрада тәлим-тәрбия жумысларының сапасын жақсылаў, студентлерди ҳәзирги за-
ман талапларына жуўап беретуғын, қарақалпақ тилинде жазылған сабақлықлар, оқыўлық 
қолланбалар, илимий әдебиятлар менен тәмийинлеў мәселелерине айрықша дыққат 
аўдарылады. Усының нәтийжесинде доцент Б.Мырзаевтың 2015-2016-оқыў жылында баспадан 
шыққан «Салық нызамшылығы тийкарлары» оқыў қолланбасы, доцент  С.Байжановтың финанс 
пәнинен сабақлығы, Ш.Пахратдинованың «Банк иси» пәнинен оқыў қолланбасы, Қ.Данияровтың 
әмелият өткериў бойынша методикалық қолланбасы студентлердиң бул пәнлерди толық 
өзлестириўине жәрдем бермекте. 

Соңғы үш жыл ишинде кафедра ағзаларының шет еллерде 13 илимий мақаласы 
жәрияланды.

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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 Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Сауханов Жанибек Казиевич, экономика илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1979-жылы 8-июльде 
Нөкис қаласында туўылған. 2003-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
экономист. 2011-жылы «Аграр секторда сыртқы 
нәтийжелер (экстерналий) тәсирин оптимал тәризде 
тәртипке салыў» темасында кандидатлық диссерта-
циясын жақлады. 1 монография, 3 оқыў-методикалық 
қолланбасы, 40 тан аслам илимий мақалалары баспадан 
шықты. 2016-жылдан баслап финанс кафедрасының 
баслығы лаўазымында ислеп атыр.

Жиемуратов Темирбай Полатбаевич, эконо-
мика илимлериниң кандидаты. 1977-жылы 10-мартта 
Нөкис қаласында туўылған. Қәнигелиги математик-
информатик. 2010-жылы «Кәрхана басқарыў проце-
синде информация тәмийнатын шөлкемлестириўди 
жетилистириў» темасында кандидатлық диссертация-
сын жақлады. 20 дан аслам илимий мийнетлери баспа-
да жәрияланды. Соның ишинде 5 оқыў-методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 2013-жылдан баслап 
социаллық экономика факультети деканы. 

Баймуратова Зина Акылбековна, экономика 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1963-жылы 
22-мартта Шымбай районында туўылған. 1984-жылы 
Ташкент халық хожалығы институтын айрықша дип-
лом менен питкерген. 1989-1993-жыллары Москва 
экономика-статистикалық институтының ишки бөлим 
аспирантурасында оқып, 1993-жылы «Статистическое 
изучение смертности населения Республики Каракал-
пакстан» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. Қәнигелиги экономист. 1985-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университе-
тинде ислеп келмекте. 3 оқыў-методикалық  қолланбасы баспадан шықты.  40 тан аслам илимий 
мақалалары бар. Ҳәзирги ўақытта финанс кафедрасында доцент лаўазымында ислеп атыр.

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар Ш.Пахратдинова, Қ.Данияров, А.Мадреймов, 
Қ.Халмуратов, Б.Кусекеев, ассистентлер М.Бекаева, Д.Шамшетова, А.Жүзбаев, У.Айтмуратова, 
Д.Йўлдашева, А.Оразымбетова, Н.Бегленов, Б.Сарсенбаевлар ислеп атыр.

БУХГАЛТЕРИЯЛЫҚ ЕСАП ҲӘМ АУДИТ КАФЕДРАСЫ
1980-жылы аўыл хожалығы экономикасы кафедрасының қурамынан бухгалтериялық 

есап кафедрасы бөлинип шықты. Кафедраға профессор Р.Раджапов, доцент Т.Ситмуратов, 
О.Тулепов, О.Ақмурзин, Ө.Бердиевлер басшылық етти.

Бухгалтериялық есап ҳәм аудит кафедрасы бурынғы финанслар ҳәм бухгалтерия есабы ка-
федрасы тийкарында 2004-жылы қайта  шөлкемлестирилди. Ҳәзирги ўақытта кафедраны до-
цент Исмайлов Қуатбай Сарсенбаевич басқармақта.

БУХГАЛТЕРИЯЛЫҚ ЕСАП ҲӘМ АУДИТ КАФЕДРАСЫ
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Кафедра Өзбекистан Республикасы жоқарғы оқыў орынлары болған ТМЭУ, Ташкент фи-
нанс институты, ТМАУ, Ташкент Банк-финанс академиясы ҳәм басқа да оқыў орынлары менен 
тығыз байланыста болып, оқыў, оқыў-методикалық, илим-изертлеў, билимин жетилистириў 
жумыслары бойынша, сондай-ақ илимий кадрларды таярлаў бойынша бирге ислеспекте.  

Кафедрада финанслық есап, финанслық анализ ҳәм аудит пәнлери бойынша арнаўлы кабинетлер 
ислеп турыпты. «Жас бухгалтерлер ҳәм аудиторлар» илимий дөгереклери  шөлкемлестирилген 
болып, онда инталы студентлер белсене қатнаспақта.

Кафедрада профессор-оқытыўшылар тәрепинен қарақалпақ тилинде 30 дан артық оқыў 
қолланбалар, оқыў-методикалық қолланбалар, методикалық көрсетпелер баспадан шығарылды. 
Кейинги 3 жылда 2 монография, 50 ден артық илимий мақала, соннан сырт ел журналларында 
10 нан аслам илимий мақалалар баспадан  шығарылған.

2007-жылы кафедра тәрепинен «Статистика» пәни бойынша электрон оқыў қолланба ислеп 
шығарылды ҳәм оқыў процесине енгизилип, ҳәзирги ўақытта оннан кеңнен пайдаланылмақта. 

«Финанслық есап» атамасындағы оқыў қолланба 2010-жылы Қ.Исмайлов, Т.Ситмуратов, 
С.Байжановлардың авторлығында Өзбекистан Республикасы ЖОАБМ жоқары оқыў орынлары 
аралық илимий-методикалық бирлеспелер искерлигин муўапықластырыўшы кеңеси тәрепинен 
жоқары оқыў орынларының экономикалық билим бағдарлары студентлери ушын оқыў қолланба 
сыпатында усыныс етилип баспадан шығарылды.

2010-жылы кафедра баслығы доцент Қ.Исмайлов Өзбекистан Республикасы Олий Мажлис 
жанындағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм басқа да пуқаралық 
жәмийети институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик фондынан алынған 5,0 млн сўмлық 
мәмлекетлик грант бойынша мәсләҳәтши есабында Карақалпақстан Республикасы «Лидер 
ҳаял-қызлар» ассоциациясы менен биргеликте илимий жумыс алып барды.

Кафедра профессор-оқытыўшылары ҳәр жылы билимлерин турақлы түрде жетилистирип 
келмекте. «Истеъдод» фонды тәрепинен 2003-жылы  кафедра доценти Т.Ситмуратов Малайзияда, 
2007-жылы үлкен оқытыўшы З.Тажекеев Қытай Халық Республикасының Шанхай университетинде 
билимин жетилистирди. 2008-жылы доцент Қ.Исмайлов Туркия Республикасы Анкара қаласында 
Қазнашылық бойынша билимин жетилистирип келди.

Кафедрада профессор-оқытыўшылардан А.Раметов, М.Сейтназаров, Б.Қабулова, Л.Ходжаева, 
Б.Сеилбеков, П.Хожалепесов, З.Далжанова, Д.Нурмановлар хызмет етти.

СОЦИАЛЛЫҚ ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИ
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 Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Исмайлов Куатбай Серсенбаевич, экономика илим-
лериниң, кандидаты, доцент. 1961-жылы 20-декабрьде 
Шымбай районында туўылған. 1983-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2000-жылы 
«Мийнет ресурсларын пайдаланыў нәтийжелилиги» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
Өзбекистан Республикасы Жоқары Аттестация Комис-
сиясы тәре-пинен 2003-жылы доцент илимий атағын 
алды. 60 тан аслам илимий мақала ҳәм тезислери, 7 
оқыў қолланба, 14 методикалық қолланбасы баспа-
дан шықты. 2010-жыл сентябрь айынан баслап бухгалтериялық есап хем аудит кафедрасының 
баслығы лаўазымында ислеп атыр. 

Ситмуратов Тенгел Ситмуратович, эконо-
мика илимлериниң кандидаты, доцент. 1955-жылы 
20-сентябрьде Коңырат районында туўылған. 
1977-жылы Ташкент халық хожалығы институтын 
тамамлаған. 1987-жылы «Резервы повышения эффек-
тивности МТП в рисосеющих хозяйствах» темасын-
да кандидатлық диссертациясын жақлады. 55 тен ас-
лам илимий мақала ҳәм тезислери, 15 тен аслам оқыў 
қолланба ҳәм методикалық көрсетпелери баспадан 
шықты. 2009-2011-жыллары бизнес ҳәм басқарыў 
факультетиниң деканы лаўазымында иследи. 2011-жылдан баслап кафедра доценти.

Байжанов  Сарсенгалий Халмуратович, эконо-
мика илимлериниң кандидаты, доцент. 1955-жылы 
21-декабрьде Шымбай районында туўылған. 1982-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
1998-жылы 08.00.04-«Микроэкономика» бағдарында 
«Повышение эффективности использования потен-
циала материально-технических ресурсов» темасын-
да кандидатлық диссертациясын жақлады. Қәнигелиги 
экономист. 5 методикалық ҳәм оқыў қолланбалары ба-
спадан шықты. 60 тан аслам илимий мақалалары бар. 
1982-жылдан баслап университетте ислеп келмекте. Ҳәзирги ўақытта финанс кафедрасының до-
центи.

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар Б.Мырзанов, З.Тажекеев, ассистентлер 
Қ.Бекбосынов, Қ.Нурманов, Т.Нурымбетов, С.Утегенова, Д.Рўзиевалар ислеп атыр.

СОЦИАЛЛЫҚ ПӘНЛЕР КАФЕДРАСЫ
Кафедраның тарийхы Қарақалпақстандағы ең дәслепки жоқарғы оқыў орны – педагогикалық 

институттың шөлкемлестирилиўи менен байланыслы. Кафедраға 1962-1963-оқыў жылының ба-
сында 1962-жылы кандидатлық диссертациясын жақлаған Т.И.Изимбетов басшылық етти. 

Педагогикалық институттың тийкарында Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң 
ашылыўы менен  кафедраның мүмкиншиликлери және де артты. Ташкент, Москва, Киев 
қалаларына аспирантлар жиберилип, олар кафедраға илим кандидатлары болып келди. 

1979-1985-жыллар аралығында кафедраға философия илимлериииң кандидаты Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген билимлендириў хызметкери, доцент М.А.Якубов басшылық етти. 

СОЦИАЛЛЫҚ ПӘНЛЕР КАФЕДРАСЫ
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1986-жылдан баслап кафедра баслығы лаўазымында философия илимлериниң докторы, про-
фессор, Беруний атындағы мәмлекетлик сыйлықтың ийеси, Қарақалпақстанға мийнети  сиңген  
илим  ғайраткери П.Т.Сейтов иследи. 

Кафедраға 2000-жылдан баслап философия илимлериниң докторы, Қарақалпақстанға мий-
нети сиңген илим ғайраткери А.Қ Бердимуратова басшылық етип келмекте.

2007-жылы философия илимлериниң докторы А.Бердимуратованың басламасы менен 
Қарақалпақстанда дәслепки философ қәнигелерди таярлаў мақсетинде бакалавр басқышында 
философия қәнигелиги ашылды. Ҳәзирги күнде жер жүзилик философия жетискенликлери ҳәм 
қарақалпақ ҳалқының руўхый мийрасларына тийкарланып философ қәнигелер жетистирилип 
шығарылмақта. 

Кафедрада 5120500 - философия қәнигелиги студентлерине қәнигелик пәнлер, университет-
тиң бакалавр басқышының барлық қәнигеликлеринде философия, этика, эстетика, логика, со-
циология, ӨзДЖҚТП, миллий ғәрезсизлик идеясы пәнлеринен, магистратура басқышының 
барлық қәнигеликлеринде илимий-изертлеў методологиясы, миллий идея, Өзбекистанның 
социал-экономикалық раўажланыў стратегиясы пәнлери бойынша сабақ өтилмекте.

Кафедра профессор-оқытыўшылары «Раўажланыў концепциясы Өзбекистан Республика-
сы ғәрезсизлигиниң философиялық тийкары сыпатында», «Қарақалпақ халқының руўхый 
мәденияты», «Пухаралық жәмийет институтларының қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўы» атлы  
бағдардарларда илимий-изертлеў жумысларын алып бармақта.

Кафедра сырт мәмлекетлердиң илимий жәмийетшилиги ҳәм тәлим орайлары менен тығыз 
байланыста искерлик көрсетпекте. Атап айтқанда, кафедра менен биргеликте Будапештте-
ги Орайлық Европа университети, Санкт-Петербургтеги Европа университети, Самарқанд 
мәмлекетлик университетиниң магистрлар ушын ислеп шығылған «Илимий-изертлеў ислери 
практикасы» темасындағы халықаралық инновациялық-тәлим грантында А.Бердимуратова 
орынлаўшы болып қатнасты ҳәм бул арнаўлы курс магистратурада әмелиятқа енгизилди.

Кафедра республикамызда философиялық ҳәм басқа да социал-гуманитар илимлер тараўында 
илимий-изертлеў жумысларын алып барыўда өзиниң гиреўли орнына ийе. Кафедра тәрепинен 
Өзбекистан Республикасы көлеминде бир неше илимий-теориялық, илимий-әмелий конферен-
циялар ҳәм илимий семинарлар шөлкемлестирилди. 2005-жылы 27-28-май күнлери «Миллий 
ғәрезсизлик идеологиясы: перспективалар хәм машқалалар» атамасында илимий-әмелий кон-
ференция, 2009-жылы 27-28-ноябрь күнлери «Ҳәзирги философияның актуаль мәселелери» 
атамасындағы  илимий-теориялық конференция, 2011-жылы 24-25 -ноябрь күнлери «Филосо-
фия, миллий идея ҳәм жаслар тәрбиясы» атамасында илимий-теориялық конференция, 2013-
жылы 26-27-апрель күнлери  Өзбекистан миллий университети менен биргеликте «Биологик 
хилма-хилликнинг назарий асослари ва иқлим ўзгариши муаммолари» атлы илимий-әмелий 
конференциясы өткерилди ҳәм олардың материаллары арнаўлы топламлар түринде бастырып 
шығарылды.

Кафедрада илимий-педагогикалық кадрларды таярлаўды жетилистириў ҳәм илимий- 
изертлеўлердиң сапасын көтериў мақсетинде кафедра тәрепинен 1997-1999-жыллары «Халықтың 
ҳәзирги көзқарасын, миллий ғәрезсизлик идеологиясын қәлиплестириў концепциясын ис-
леп шығыў», 2000-2002-жыллары «Өзбекистан Республикасының турақлы раўажланыўының 
философиялық методологиялық тийкарлары», 2000-2002-жыллары «Жаңа типтеги социаллық 
технология сыпатындағы миллий ғәрезсизлик идеологиясын қәлиплестириўди социоинженер-
лик тәмийинлеў», 2007-2011-жыллары «Глобал қәўипсизлик системасында Өзбекистан 
Республикасы экологиялық қәўипсизлигин қәлиплестириўдиң философиялық-методологиялық 
аспектлери» атамасында жазылған  фундаменталлық-илимий жойбарлар жеңимпаз болып, 
көрсетилген бағдарларда илимий-изертлеў жумыслары жүргизилди. Олардың нәтийжелери 
бойынша А.Бердимуратова ҳәм  А.Мухаммадияровалар авторлығында 2012-жылы «Глобал 
қәўипсизлик системасындағы Өзбекистан Республикасының экологиялық қәўипсизлик ҳәм 
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цивилизациялық раўажланыў жолы» атамасындағы монография (Т. «Қарақалпақстан», 10 б.т.) 
басылып шықты.

Кафедра Республикада алдынғы илим-изертлеў орайлары  ҳәм  басқа да шөлкемлер ме-
нен беккем байланыс  орнатып, бирге ислесиў жумысларын жолға қойған. Бүгинги күнде кафедра 
баслығы А.К.Бердимуратова ҳәм ассистент А.Баймурзаевлар Өзбекистан миллий университети 
философиялық изертлеўлер оқыў-илимий комплексиниң «Демократиялық процесслерде өзбек 
моделиниң концептуаллық мәселелериниң анализи ҳәм турақлы раўажланыўдың теориялық-
методологиялық тийкарлары» атлы илимий жойбары, кафедра ассистент-оқытыўшысы 
А.Сапарниязов Өзбекистан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гумани-
тар илимлер илим-изертлеў институтының «Қарақалпақстан тарийхы (1991-2015 жыллар) кита-
бын таярлаў ҳәм баспадан шығарыў» атлы илмий жойбары орынлаўшылары сыпатында жумыс 
алып бармақта.

Cоциаллық гуманитар пәнлер бойынша заманагөй педтехнология ҳәм хабар системасын жүзеге 
шығарыўда, кафедра ҳәм жоқары ҳәм орта арнаўлы тәлим системасындағы оқытыўшылардың 
искерлигиниң нәтийжелигин асырыўда, оларды әмелиятқа енгизиўде кафедраның салмақлы 
үлеси бар. «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы оқыў орынлары ушын социаллық гумани-
тар пәнлерден қарақалпақ тилинде электрон китап формасындағы қолланбаларды жаратыў» 
темасындағы халықаралық шөлкемлериниң грантлары тийкарында А.Бердимуратованың 
басшылығында  Қарақалпақстан Республикасында биринши мәртебе қарақалпақ тилинде фило-
софия, этика, эстетика, логика пәнлерин өз ишине қамтыған «Философия ҳәм ҳәзирги заманның 
актуаль проблемалары» атлы электрон сабақлық жаратылды.

Кафедра социаллық гуманитар пәнлер бойынша Қаракалпақстан Республикасы жоқары ҳәм 
орта арнаўлы оқыў орынларының кафедралары ушын базалық методологиялық кафедра сы-
патында тән алынған. Қарақалпақ тилинде оқыў, оқыў-методикалық қолланбаларды баспадан 

СОЦИАЛЛЫҚ ПӘНЛЕР КАФЕДРАСЫ
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шығарыўда кафедраның үлеси көп. Қарақалпақ тилинде биринши мәртебе А.Бердимуратованың 
авторлығында «Логика» (2004) «Философия» (2007) оқыў қолланбасы, бакалавр бағдары ушын 
«Философия (пәнди проблемалы оқытыў тәжирийбесинен)» атлы оқыў-методикалық қолланба 
(2006), магистрлер ушын «Илимий дөретиўшилик  методологиясы» (2007) баспадан шығарылды. 
Бүгинги күнде «Философия» (2010), «Эстетика» (2010), «Экологиялық қәўипсизлик философи-
ясы» (2012) оқыў қолланбалары, «Логика» (2012) атлы сабақлығы латын графикасында басып 
шығарылды. 

Кафедра профессоры М.Якубов тәрепинен «Терроризм ҳәм диний экстремизм – адамзатқа 
қәўип» (2002), «Авесто – улыўма инсаний қәдирият», (2008), «Мәнаўият ҳәм идеология‒
күш-қуўат дереги. Президент И.Каримов шығармалары тийкарында» (2011), «Сиясат фило-
софиясы» (2016) атлы оқыў қолланбалары, сондай-ақ, философия илимлериниң докторы 
А.Бердимуратованың «Философско-методологический анализ экологического кризиса на поро-
ге XXI века» атамасындағы кең көлемли монографиясы (1999), доцент Г.Шерниязова тәрепинен 
«Демократия и политическая культура» (2008) атамасындағы монографиясы студентлерге тәлим-
тәрбия бериўге хызмет етип келмекте.

Кафедрада жаңа информациялық ҳәм педагогикалық технологияларды оқыў процесине 
қолланыўға үлкен дыққат бөлинген. Профессор-оқытыўшылар алдынғы информациялық ҳәм 
педагогикалық технология жетискенликлерине тийкарланған философия, этика, эстетика, логи-
ка пәнлери бойынша биринши мәртебе өз бетинше жумысларды алып барыўдың сценарийле-
ри көрсетилген окыў-методикалық қолланбаларын ислеп шыққан. Бул қолланбалар талаплары 
тийкарында «Миллий ғәрезсизлик идеясы: тийкарғы түсиник ҳәм принциплер» пәни бойынша 
бағдарламада көрсетилген арнаўлы темалар бойынша  мультимедия проектлери таярланып, 
студентлер тәрепинен презентация сабақлары өткерилип келмекте.

 Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Бердимуратова Алима Қарлыбаевна, филосо-
фия илимлериниң докторы, профессор. 1965-жылы 
23-ноябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1987-
жылы Москва мәмлекетлик университетиниң 
философия факультетин тамамлаған. Сол жерде 
1993-жылы 23.00.03-сиясий мәденият ҳәм идеоло-
гия қәнигелиги бойынша «Арал бойы экологиялық 
кризиси проблемалары (социаллық-сиясий аспек-
ти)» темада кандидатлық, 2000-жылы 09.00.01-Диа-
лектика ҳәм билиў теориясы қәнигелиги бойынша 

«Ҳәзирги заман экологиялық жағдайдың философиялық-методологиялық проблемалары (Арал 
бойы материаллары тийкарында)» темасында докторлық диссертациясын жақлады. 120 дан 
аслам илимий, оқыў-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 моно-
графия, 1 сабақлық, 8 оқыў қолланба, 7 оқыў-методикалық қолланбалары баспадан шықты. 
Университетте 1987-жылдан баслап оқытыўшы, 2000-жылдан баслап, дәслебинде, «Филосо-
фия ҳәм социология», ҳәзирги күни «Социаллық пәнлер» кафедрасы баслығы болып ислеп 
келмекте. Ол Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2005-жылы 
8-февральдағы 4-санлы қарарына тийкарланып шөлкемлестирилген «Қарақалпақстан Республикасы 
Регионаллық изертлеў орайының» директоры. Бир неше фундаменталь жойбарлардың авторы 
ҳәм орынлаўшысы. Мырза Улығбек атындағы Өзбекистан миллий университети қасындағы фило-
софия илимлери докторы илимий дәрежесин алыў ушын диссертациялар жақлаў бойынша Илимий 
Кеңеси ағзасы.
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А.К.Бердимуратоваға 2003-жылы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тәре-
пинен «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери» атағы берилди, 
сондай-ақ, бир неше алғыснама ҳәм ҳүрмет жарлықлары менен сыйлықланды.

Якубов Махсутбай Аширович, философия илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1937-жылы 1-январьда 
Хожели қаласында туўылды. 1960-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик институтының физика ҳәм мийнет 
қәнигелигин тамамлады. 1960-жылдан баслап Философия 
кафедрасы оқытыўшысы, аға оқытыўшысы, доценти, фи-
зика-математика факультетиниң штаттағы оқыў ислери 
бойынша декан орынбасары (1973-1976-жыллары) болып 
иследи. 1964-1967-жыллары Москва мәмлекетлик универ-
ситетинде ишки аспирантурада оқыды, сол жерде «Диа-
лектическая логика об отображении в мысли противоречий объектов и квантовой физики» атлы темада 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 1971-жылы доцент атағы берилди. Университеттиң бирлескен 
кәсиплик шөлкеминиң комитетиниң биринши баслығы (1976-1979-жыллары), философия кафедрасы 
баслығы (1979-1985-жыллары) болып иследи. 2011-жылдан баслап кафедра профессоры.

М.А.Якубов 230 дан аслам оқыў қолланба ҳәм илимий мақалалардың авторы. Соның ишинде 2 
монография, 11 оқыў қолланба бар. М.А.Якубов «Қарақалпақстан Республикасы халық муғаллими», 
«Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген билимлендириў хызметкери», «Қарақалпақстан 
халық тәлими ағласы» атақлары берилген, «Жоқарғы Кеңестиң Ҳүрмет жарлығы» менен сыйлықланған. 
Ол «ANTQUE WORLD» халықаралық Илимий Академиясының академиги ҳәм профессоры. 

Алимбетов Юсупбай Жумамуратович, филосо-
фия илимлериниң кандидаты, доцент. 1946-жылы 
27-мартта Шымбай районында туўылған. 1968-жылы Қазақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
филолог. 1997-жылы «Қарақалпақ ҳалкының турмыс 
образында миллийлик ҳәм улыўмаинсаныйлықтың 
өз-ара тәсири» темасында кандидатлық диссертаци-
ясын жақлады. 100 ден аслам илимий мийнетлери ба-
спада жәрияланды. Соның ишинде 2 оқыў қолланба, 5 
оқыў-методикалық қолланбалары баспадан шықты. 
1968-жылдан Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институты,  соң университетте оқытыўшы, 
үлкен оқытыўшы, доцент лаўазымларында ислеп киятыр. 1968-1969-жыллары әскерий хызметте, 
1973-1977-жыллар аралығында бурынғы Аўқам Илимлер академиясының философия институтының 
аспиранты. 2005-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде социаллық пәнлер кафе-
драсы доценти лаўазымында ислеп киятыр. 

Шерниязова Гулнара Утениязовна, сиясатта-
ныў илимлериниң кандидаты, доцент. 1959-жылы 
23-майда Нөкис қаласында туўылған. 1982-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги тарийхшы. 2001-жылы «Проблемы взаи-
моотношения демократии и политической культуры в 
Республике Узбекистан» темасында кандидатлық дис-
сертациясын жақлады. 40 тан аслам илимиймийнет-
лери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 моногра-
фия, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетинде 1997-2003-жылларда 
Өзбекистанда демократиялық жәмийет қурыў теориясы ҳәм практикасы кафедрасы ассистенти, 
2003-2005-жылларда усы кафедраның доценти болып иследи. 2005-жылдан баслап социаллық 
пәнлер кафедрасы доценти лаўазымында ислеп атыр. 

СОЦИАЛЛЫҚ ПӘНЛЕР КАФЕДРАСЫ



164

Камалова Хатира Сабуровна, социология илим-
лериниң кандидаты. 1956-жылы 17-ноябрьде Нөкис 
қаласында туўылған. 1981-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетиниң математика қәнигелигин тамам-
лаған. 1997-жылдан баслап Өзбекистан Республикасы 
Илимлер академиясының Қарақалпақстан бөлиминде 
Арал бойындағы машқалалар илимий-изертлеў 
институтында үлкен илимий хызметкер болып 
ислейди. 2000-2004-жыллары Ташкент қаласында 

Кибернетика институтында стажер-изертлеўши болды. 2004-жылы «Қарақалпақстан Республика-
сында социаллық мониторинг» деген темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 20 дан аслам 
илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 2005-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде 
үлкен оқытыўшы болып ислеп баслады. 2012-жылы апрель айында ТашПМИ Нөкис филиалында 
таңлаў тийкарында тарийх, Өзбекистанда демократиялық жәмийет қурыў теориясы ҳәм практи-
касы кафедрасына баслық болып сайланды. 2014-жылдан баслап социаллық пәнлер кафедрасы 
доценти лаўазымында ислеп киятыр.

Мақсетова Мехри Кабуловна, тарийх илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1965-жылы Нөкис қала-
сында зыялылар шаңарағында туўылған. 1982-жылы 
Нөкис қаласындағы 1-санлы мектепти алдын медаль 
менен питкерген. Усы жылы  Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетиниң тарийх факультетине оқыўға 
кирип, оны 1987-жылы питкерди. 1987-1990-жыл-
лары Нөкис қаласындағы 1-санлы мектепте тарийх 
муғаллими болып иследи. 1990-2014-жыллары 
Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында 

сиясаттаныў кафедрасында оқытыўшы, үлкен оқытыўшы, Өзбекистанда демократиялық жәмийет 
қурыў теориясы ҳәм әмелияты кафедрасында үлкен оқытыўшы, доцент болып иследи. 1995-
жылы «Едиге» дәстанының тарийхый тийкарлары» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими кафедрасында доцент 
лаўазымында иследи. 2014-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң социаллық 
пәнлер кафедрасында доцент лаўазымында ислеп киятыр. 2002-жылы доцент илимий атағын 
алды. 2006-жылы «Қарақалпақстан халық билимлендириў ағласы», 2011-жылы «Өзбекистан 
халық билимлендириў ағласы» көкирек нышанлары менен сыйлықланған. 1 монография, бир 
нешше методикалық қолланба ҳәм 50 ден аслам илимий мақалалары баспада жәрияланды.

Сондай-ақ, кафедрада ассистентлер Г.Қутымова, А.Мухаммадиярова, А.Оразбаев, 
А.Баймурзаев, А.Сапарниязов, М.Утебаев, Н.Заретдинова, стажер-оқытыўшылар Ж.Бийимбетов, 
Р.Мамбеткаримовлар жумыс ислеп атыр.

ПЕДАГОГИКА ҲӘМ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
  Педагогика кафедрасы «Педагогика ҳәм жәмийетлик пәнлер» деген ат  пенен 1935-жылы 

муғаллимлер институты шөлкемлескен ўақытта ашылды. Кафедраға туңғыш басшылық ет-
кен Я.М.Досумов болып, оннан кейин доцент Н.Д.Щепкин, профессор Ж.А.Орынбаев, доцент 
Р.Г.Тимашева, доцент А.Бекбасов болды.

1976-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институты мәмлекетлик университет 
болып қайта дүзилгеннен кейин кафедраға 1976-1979, 1984-1990-жыллары профессор Қутмамбет 
Қосназаров, 1979-1984-жыллары доцент Бердимурат Султамуратов, 1991-1994-жыллары до-
цент Турсынбай Айтанов, 1994-1997-жыллары доцент Исмайыл Алланиязов басшылық етти. 
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Бул жыллары Москва, Ташкент қалаларына аспирантлар жиберилип кафедраның илимий 
мүмкиншиликлери артты. Нәтийжеде  Турсынбай Айтанов (1991-жыл), Исмайыл Аллани-
язов (1993-жыл), Искендер Пирниязов (1994-жыл) педагогика илимлериниң кандидаты илимий 
дәрежесин алды. Усы жыллары кафедрада Гайбулла Абипов, Даўлетбийке Қалилаева, Мария 
Довгопол, Искендер Пирниязов, Наталья Васильевна Пирниязова, Турсынбай Айтанов, Исмай-
ыл Алланиязов, Парахат Абдимуратов, Лиза Бекниязова, Айнаш Хожахметова, Гулайым Туре-
ева, Закир Абдиғапбаров, Қуат Бекбаулиев, Мақсет Палуаниязов, Зухра Наймова ҳәм басқа да 
оқытыўшылар белсене хызмет етти.

1997-2011-жыллар аралығында кафедраға педагогика илимлериниң докторы, Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери, профессор Усербай Алеўов басшылық етти. 
2001-жылы «ХХI әсирдиң белгили алымы», 2006-жылы «Халықаралық Илимлер академиясының 
академиги» ҳүрметли атақлары ийеси. Профессор Усербай Алеуов басшылық еткен жыл-
лары оның илимий басшылығында он илим кандидаты, соннан кафедрада үш оқытыўшы 
П.Абдимуратов, Қ.Сейтмуратов, А.Бекимбетовалар педагогика илимлериниң кандидаты или-
мий дәрежесин алды. 2003-жылы Лиза Бекниязова психология илимлериниң кандидаты  бо-
лып кафедраның илимий дәрежелилигин және де жоқарылатты. Профессор Усербай Алеўов 
басшылығында кафедра ағзалары Н.В.Пирниязова, П.Абдимуратов, Т.Утебаев, А.Бекимбетова, 
З.Матуразова, Б.Ражапбаев, М.Айтымбетов, К.Қутлымуратов, Г.Қалқназарова, С.Алауатдинов, 
Ш.Алланазарова, Г.Оразбаева, Н.Сагындыкова, Ю.Пурхановлар «Қарақалпақстанда мектеп ҳәм 
педагогикалық пикирлер тарийхы. Этнопедагогика» машқалалары бойынша илимий излениў 
жумыслар алып барып,  баспадан 40 қа жақын китаплар, 350 ден көбирек илимий мақалалар 
шығарды. Соның менен бирге халықаралық илимий симпозиум ҳәм конференцияларда баянатлары 
менен қатнасып, Қарақалпақстандағы педагогика илимин шет еллерге таныстырып барды.

2012-жыл январь айынан баслап кафедраға педагогика илимлериниң кандидаты, до-
цент П.Абдимуратов басшылық етпекте. Кафедра ҳәр жылы илимий жетискенликлер ҳәм ма-
гистр дәрежели жас кадрлар менен толысып бармақта. Кафедрада Ө.Әлеуов, Н.В.Пирниязова, 
П.Абдимуратов, А.Бекимбетова, М.Айтымбетов, Ш.Алланазарова, З.Матуразова, 
Ж.Асаматдинова, Г.Альджанова, Н.Сагындыкова, Ю.Пурханов, Л.Бектурсынова,  И.Қаңлыбаева, 
Б.Темирбеков, А.Ережепов, Г.Оразбаева, К.Турсынбекова, А.Айназаровалар мәмлекетимиздиң 
«Билимлендириў ҳаққында» Нызамы ҳәм «Кадрлар таярлаў миллий бағдарламасы» ўазыйпаларын 
әмелге асырыў бойынша илимий, илимий-педагогикалық жумыслар алып бармақта. 

Кафедра профессор-оқытыўшылары илимий мақалалар ҳәм илимий тезислер жәриялаў 
менен бирге 10 ға жақын монография, 10 нан аслам оқыў қолланбалар, 40 тан аслам оқыў 
методикалық қолланбалар ҳәм методикалық көрсетпелер баспадан шығарыўға еристи.  

Кафедра Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынлары менен тығыз 
бирге ислесиў байланысларын орнатқан. ЎзМУ, Кары-Ниязий атындағы ӨзППИИИ, Низамий 

ПЕДАГОГИКА ҲӘМ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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атындағы Ташкент педагогика университети, Аль-Хорезмий атындағы Үргениш мәмлекетлик 
университети, Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты ҳәм Ж.Орынбаев атындағы илим- 
изертлеў институты менен узақ жыллар бирге ислесиў бойынша шәртнамалар дүзилген.

 Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Абдимуратов Парахат Сейтмуратович, педагоги-
ка илимлериниң кандидаты, доцент. 1956-жылы 5-майда 
Кегейли районында туўылған. 1978-жылы Нөкис мәм-
лекетлик университетин тамамлаған. 60 тан аслам 
илимий мақалалар ҳәм тезислери баспадан шыққан. 
Сондай-ақ, 2 оқыў-қолланба, 5 оқыў-методикалық 
қолланбаның авторы. Ҳәзирги ўақытта педагогика 
ҳәм психология кафедрасының баслығы лаўазымында 
ислеп атыр.

Әлеўов Өсербай, педагогика илимлериниң док-
торы, профессор. 1945-жылы 27-майда Хожели райо-
нында туўылған. 1967-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогика институтын тамамлаған. Қарақалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери, 
«ХХI әсирдиң белгили алымы» (Лондон – 2001-жыл), 
«Халықаралық Илимлер академиясының академиги» 
(2006-жыл). 300 ден аслам илимий мақалалар ҳәм те-
зислери баспадан шыққан. Сондай-ақ, 10 монография, 
5 оқыў қолланба, 5 методикалық қолланбалары баспа-
дан шықты. 2012-жылдан баслап педагогика ҳәм пси-

хология кафедрасының профессоры лаўазымында ислеп атыр. 
Бекимбетова Айнагул Амангелдиевна, педа-

гогика илимлериниң кандидаты, доцент. 1977-жылы 
17-сентябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1998-жылы 
Нөкис мәмлекетлик педагогика институтын тамамлаған. 
50 ден аслам илимий мақалалар ҳәм тезислери,  10 
оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 
1999-жылдан баслап кафедрада ассистент, 2012-жыл-
дан баслап кафедра доценти лаўазымында ислеп атыр.

СОЦИАЛЛЫҚ ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИ
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Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң химия-технология факультети химия, химиялық 
технология, нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы, нефть ҳәм газ кәнлерин иске 
түсириў ҳәм олардан пайдаланыў, жеңил санаат буйымлары конструкциясын ислеў ҳәм техно-
логиясы бағдарлары бойынша бакалавр ҳәм биоорганикалық химия қәнигелиги бойынша ма-
гистр кадрларды таярлайды.

Факультет 1943-жылы Муғаллимлер институтының қурамында тәбияттаныў-география 
бөлими болып шөлкемлестирилди ҳәм 1948-жылдан баслап усы атамадағы факультетке айлан-
дырылды. 1976-жылы Нөкис мәмлекетлик университети ашылыўына байланыслы,  бул факуль-
тет химия-биология факультети болып қайта дүзилди.

1991-жылы өз алдына химия факультети ашылды. Доцентлер Ж.Қурбанов (1991-1995), 
К.Ибраимов (1995-2000), М.Алланиязова (2000),  Б.Бектурсынов (2000-2005), Р.Тлегеновлар 
(2005-2006) факультет деканы лаўазымында жемисли мийнет иследи.

Экономикалық реформалардың айқын көринислеринен бири болған Қоңырат сода заводы, 
Үстирт газ-химия комплекси ҳәм тоқымашылық санааты тараўындағы ири кәрханалардың иске 
түсиўи сол тараўлар бойынша ҳәзирги заман талапларына жуўап беретуғын жетик инженер-
технолог кадрларды таярлаўға болған талапты күшейтти. Сонлықтан химия факульте-
ти 2006-жылдың 12-декабрь сәнесинен баслап жаңа инженер-технолог қәнигелерди таярлаў 
тараўлары ашылғаны себепли химия-технология факультети болып қайта шөлкемлестирилди хәм 
факультетти доцент М.Айымбетов (2006-2012), Б.Нурымбетов (2012-2013), А.Пирниязов (2013-
2014) басқарды. 2014-жылдың март айынан баслап факультетке химия илимлериниң кандидаты, 
доцент Д.Турениязова басшылық етпекте.

Факультетте төрт кафедра жумыс алып бармақта: Органикалық ҳәм органикалық емес химия 
кафедрасы (кафедра баслығы химия илимлериниң кандидаты, доцент К.Утениязов), Физикалық 
ҳәм коллоидлық химия кафедрасы (кафедра баслығы химия илимлериниң кандидаты А.Пирниязов), 
Химиялық технология кафедрасы (кафедра баслығы техника илимлериниң кандидаты, доцент 
М.Айымбетов) ҳәм Нефть ҳәм газ технологиясы кафедрасы (кафедра баслығы химия илимлериниң 
кандидаты Т.Наубеев). 

Республикамыз ғәресизликке ерискенен кейин мәмлекетимизде нефть ҳәм газ кәрханалары 
қурылып, бул тараўға үлкен итибар берилип атырғанлығы усы тараўлар ушын жетик кадрлар-
ды таярлаўға болған талапты күшейтти. Сонлықтан, университетимизде нефть ҳәм нефть-газди 
қайта ислеў технологиясы ҳәм де нефть ҳәм газ кәнлерин пайдаланыў ҳәм оларды иске түсириў 
бағдарлары бойынша қәнигеликлер ашылды.

ХИМИЯ-ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
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Хәзирги күнге келип факультетте 6 бакалавриат бағдары бойынша қәнигелер 
таярланбақта. 

Факультеттиң профессор-оқытыўшылары халық хожалығының түрли тараўларына жоқары 
билимли жетик қәнигелерди таярлаў менен бирге илим-изертлеў жумысларын да жолға қойған. 
Факультетте илимий-әмелий конференциялар ҳәм илимий семинарлар өткерип барылады. Атап 
айтқанда, 1999-жылы 25-26 ноябрь күнлери «Химические и технологические проблемы использова-
ния природных ресурсов Приаралья» атамасындағы республикалық илимий-әмелий конференция, 
2004-жылы 22-23 апрель күнлери «Қарақалпақстанда химия тәлими, илими ҳәм технологиясының 
заманагөй мәселелери» атамасындағы республикалық илимий-әмелий конференция, 2008-жылдың 
5-6 сентябрь күнлери «Физиологически активные соединения на основе растительных ресурсов 
и технология неорганических веществ» атамасындағы республикалық илимий-әмелий конферен-
ция, 2011-жылдың 16-17 март күнлери «Актуальные проблемы развития химической науки, тех-
нологии и образования в Республике Каракалпакстан» атамасындағы Өзбекистан Республикасы 
Ғәрезсизлигине 20 жыллығына арналған илимий-әмелий конференция өткерилди.

Факультет Өзбекистан Республикасы Илимлер Академиясының илим-изертлеў институтлары, 
химия, химиялық технология, тоқымашылық, нефть-газ тараўындағы өндирис кәрханалары ҳәм 
бир қатар жетекши жоқары оқыў орынлары менен тығыз байланыста жумыс алып бармақта.

ОРГАНИКАЛЫҚ ҲӘМ ОРГАНИКАЛЫҚ ЕМЕС ХИМИЯ КАФЕДРАСЫ 

Органикалық ҳәм органикалық емес химия кафедрасы 2015-жылдың март айында жаңадан 
қәлиплескен болғаны менен узақ тарийхый басқышларды басып өткен. Дәслеп 1944-1948 жыл-
ларда Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтында Химия ҳәм биология кафедрасы ис-
керлик көрсетип, бул кафедраны доцент С.Османов басқарған. Бул кафедра 1948-1950 жылларда 
Химия ҳәм география кафедрасы деп қайта аталып, кафедра баслығы Г.А.Ворошилова болған. 
1950-1958 жылларда профессор П.З.Фишер Химия кафедрасының баслығы лаўазымында искер-
лик жүриткен. Кейин ала, Химия кафедрасына 1958-1962 жыллары Ф.А.Кондрарь, 1962-1964 жыл-
лары З.Әметова, 1964-1968 жыллары А.Бөлешов, 1968-1971 жыллары И.Жиемуратов, 1971-1976 
жыллары Ж.Алламуратовлар басшылық еткен.

ОРГАНИКАЛЫҚ ҲӘМ ОРГАНИКАЛЫҚ ЕМЕС ХИМИЯ КАФЕДРАСЫ 
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1976-жылда Қарақалпақ мәмлекетлик университети қәлиплескен күннен баслап химия 
кафедрасын Қ.Утениязов басқарып келди. 1982-жылда кафедра органикалык химия кафедрасы болып 
жаңадан шөлкемлестирилди. 1987-1991 жыллар аралығында органикалык химия кафедрасын до-
цент Ж.Қурбанов басқарды. 1991-2010 жылға шекемги дәўирде кафедра профессор Қ.Утениязов 
басшылығында искерлик алып барды. 

Химия илимлериниң докторы, профессор Қ.Утениязов тәрепинен Европа жәмийетиниң INTAS 
бағдарламасы бойынша 1997-2000 жыллар ушын 80 мың экю муғдарындағы қаржы менен «Ката-
лиздеги ковалент байланысқан кислоталар» темасындағы шет ел гранты жеңип алынды.

2000-2004 жылларда химия илимлериниң докторы, профессор Қ.Утениязов NАТО ҳәм Япо-
ния мәмлекетиниң халық аралық JICA шөлкемлери тәрепинен берилген шет ел грантларының 
тийкарғы орынлаўшысы сыпатында илимий жумысларды орынлады.

1997-1999 жылларда Органикалық химия кафедрасында «Дәрилик өсимликлердиң қурам 
бөлеклерин химиялық жол менен изертлеў, жеке бирикпелерди ажыратыў, химиялық структура-
сын ҳәм биологиялық активлигин анықлаў» темасындағы илимий-изертлеў жумысы орынланды 
(шифр 14.4.4. илимий басшы химия илимлериниң докторы, профессор Қ.Утениязов, илимий хыз-
меткер химия илимлериниң кандидаты, доцент Б.Бектурсынов).

Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик Илим ҳәм техника басқармасы тәрепинен жәми 
311400 сўм муғдарда жумыс есабынан дәрилик өсимликлердиң (боян, жантақ, әдираспан) физио-
логиялық актив затлары (алкалоидлар, липидлер, углеводлар, май кислоталары) үйренилди.

Ҳәзирги ўақытта кафедра баслығы лаўазымында химия илимлериниң кандидаты, доцент 
К.Қ.Утениязов ислеп келмекте.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Утениязов Каримбай Қуанышбаевич, химия илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1972-жылы 24-январьда 
Қанлыкөл районында туўылған. 1994-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
химик, химия оқытыўшысы. 2000-жылы «Циклоарта-
новые гликозиды из растения Astragalus globiceps» те-
масында 02.00.10 – Биоорганикалық химия, тәбийий 
ҳәм физиологиялық актив затлар химиясы қәнигелиги 
бойынша ӨзР ИА Биоорганикалық химия институты 

жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесинде кандидатлык диссертациясын жақлады. 60 тан аслам 
илимий мийнетлери баспада жәрияланған. Соның ишинде, 5 оқыў-методикалық қолланбалары 
баспадан шыққан. Органикалық ҳәм органикалық емес химия кафедрасының баслығы.

Танирбергенов Базарбай, химия илимлериниң 
кандидаты, доцент. 1943-жылы 12-мартта туўылған. 
1965-жылы Ташкент мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. Қәнигелиги химик, химия оқытыўшысы. 
1982-жылы «Ниобаты серебра и некоторых двухвалент-
ных 3d-металлов» темасында 02.00.01 – Органикалық 
емес химия қәнигелиги бойынша Киев мәмлекетлик 
университети жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесте 
кандидатлык диссертациясын жақлаған. 30 дан аслам 

илимий мийнетлери баспада жәрияланған. Соның ишинде 5 оқыў методикалық қолланбалары 
баспадан шыққан. Органикалық ҳәм органикалық емес химия кафедрасының доценти 
лаўазымында ислеп келмекте.

ХИМИЯ-ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
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Турениязова Даметкен Айниязовна, химия илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1962-жылы 15-февральда 
Кегейли районында туўылған. 1986-жылы Нөкис мәм-
лекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги химик, 
химия оқытыўшысы. 1996-жылы «Синтез и антиаритми-
ческая активность производных аминолупинина» тема-
сында 02.00.10 – Биоорганикалық химия, тәбийий ҳәм 
физиологиялық актив затлар химиясы қәнигелиги бойын-
ша ӨзР ИА Биоорганикалық химия институты жанындағы 
Қәнигелестирилген Кеңесте кандидатлык диссертация-
сын жақлаған. 40 тан аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери жәрияланды. Сондай-ақ, 4 методикалық 
қолланбасы баспадан шыққан. Ҳәзирги ўақытта химия-технология факультетиниң деканы.

Алланиязова Мапруза Кдырбаевна, химия илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1966-жылы 17-ноябрьде 
Кегейли районында туўылған. 1988-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
химик, химия оқытыўшысы. 1995-жылы «Синтез и взаи-
модействие с холинэстеразами производных алколо-
идов и различных аминоспиртов» темасында 02.00.10 
– Биоорганикалық химия, тәбийий ҳәм физиологиялық 
актив затлар химиясы қәнигелиги бойынша ӨзР ИА 
Биоорганикалық химия институты жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесте кандидатлық диссертация-
сын жақлаған. 40 тан аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери жәрияланды. Сондай-ақ, 4 методикалық 
қолланбасы баспадан шыққан. Органикалық ҳәм органикалық емес химия кафедрасының доценти.

Генжемуратова Гулхан Пердебаевна, химия 
илимлериниң кандидаты. 1973-жылы 13-октябрьде 
Нөкис қаласында туўылған. 1997-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
химик, химия оқытыўшысы. 2010-жылы «Соли 2, 
3-замещенных хиназолонов-4 в реакциях C-, N-, 
O-ацилирования» темасында 02.00.03 – Органикалық 
химия қәнигелиги бойынша Өзбекистан Миллий 
университети жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесте 
кандидатлық диссертациясын жақлаған. 15 тен аслам 
илимий мақалалары ҳәм тезислери жәрияланды. Сондай-ақ, 1 оқыў-методикалық қолланбасы 
баспадан шыққан. Органикалық ҳәм органикалық емес химия кафедрасының доценти.

Қосымбетов Парахат Генжемуратович, биоло-
гия илимлериниң кандидаты. 1979-жылы 24-июньда 
Нөкис қаласында туўылған. 2000-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
биоорганикалық химия, тәбийий ҳәм физиологиялық 
актив затлар химиясы. 2006-жылы «Мембраноактив-
ные свойства дитерпеноидов растений рода Lagochilus» 
темасында 02.00.10 – Биоорганикалық химия, тәбийий 
ҳәм физиологиялық актив затлар химиясы қәнигелиги 
бойынша ӨзР ИА Биоорганикалық химия институты жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесте кан-
дидатлык диссертациясын жақлаған. 85 тен аслам илимий мақалалары ҳәм тезислери жәрияланды. 
Сондай-ақ, 5 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шыққан. Органикалық ҳәм органикалық 
емес химия кафедрасының доценти.

Сондай-ақ, кафедрада ассистентлер А.А.Султанов, А.Б.Абдикамалова, Б.С.Торамбетов, 
А.Д.Қудиярова, Г.М.Досанова, Г.Н.Артикова, Қ.Қ.Қосназаров, Б.М.Исмаилов, Г.П.Жуманазарова, 
Ш.С.Ажиниязова, Қ.Б.Абдиреймов, Б.А.Ходжаниязов жумыс ислеп атыр.

ОРГАНИКАЛЫҚ ҲӘМ ОРГАНИКАЛЫҚ ЕМЕС ХИМИЯ КАФЕДРАСЫ 
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ФИЗИКАЛЫҚ ҲӘМ КОЛЛОИДЛЫҚ ХИМИЯ КАФЕДРАСЫ

Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде физикалық ҳәм коллоидлық химия кафедрасы 
1990-жылы ашылды ҳәм бул кафедраның биринши басшысы химия илимлериниң кандидаты, 
доцент Калий Сапарниязов болды. 1993-1996 жылларда кафедраны химия илимлериниң кандидаты, 
доцент Муратбай Исмайлов басқарды. 2001-жылдан кафедра жаңадан дүзилди ҳәм кафедраны химия 
илимлериниң кандидаты доцент Мапруза Джумамуратова басқарды. 2008-2011 жылларда ка-
федра баслығы химия илимлериниң докторы Рустем Тлегенов болды. 

Өз тарийхында кафедра химия бойынша бир қанша бакалавр ҳәм магистр қәнигелерди таяр-
лап шығарды. Олар ҳәзирги ўақытта республикамыздың көплеген оқыў орынлары ҳәм илим 
орайларында жемисли мийнет етип келмекте. 

Ҳәзирги ўақытта кафедра бир неше илимий ҳәм жоқары оқыў орынлары менен илимий 
ҳәм бирге ислесиў байланысларын дүзген. Олардан Өзбекистан Илимлер Академиясының 
Улыўма ҳәм анорганикалық химия институтының «Коллоид химия» лабораториясы (профес-
сор А.Агзамходжаев, профессор С.Хамраев), академик А.С.Садықов атындағы Биоорганикалық 
химия институтының «Тәжирийбе-технологиялық лабораториясы» (профессор С.Мавлянов) 
ҳәм «Полифеноллар лабораториясы» (профессор Д.Далимов), Қарақалпақстан тәбиий пәнлер 
илим-изертлеў институты (химия илимлериниң кандидаты Ш.Туремуратов), Өзбекистан мил-
лий университети. 

2012-жылдан баслап кафедраны химия илимлериниң кандидаты, доцент Аманбай Пирниязов 
басқарып келмекте.

Кафедраның перспективалық илимий бағдары – тәбийий дисперс системалардың қәсийетлерин 
суўда ериўши полимерлер жәрдеминде ретлестириў, бентонит ылайы тийкарында бурғылаў 
еритпелерин таярлаў, тәбийий полифенол бирикпелердиң коллоидлық қәсийетлерин үйрениў 
болып табылады. Жоқарыда көрсетилген бағдарлар бойынша бир қанша илимий жетискен-ли-
клерге ерисилди, тийкарынан өткерилген илим-изертлеў жумысларының нәтийжелери илимий 
журналларда жарық көрди.

2008-жылы кафедра Республикалық инновациялық идеялар көргизбесинде «Тәбийий 
бентониттиң адсорбциялық эффективлигин асырыў мақсетинде суўда ерийтуғын полимер ме-
нен модификациялаў» темасы менен қатнасып 8 млн сўмға шәртнама дүзилди.

Ҳәзирги ўақытта кафедрада 5 илим кандидаты ҳәм 5 ассистент-оқытыўшы ислеп келмекте.

ХИМИЯ-ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Пирниязов Аманбай Жолдасбаевич, химия 
илимлериниң кандидаты. 1978-жылы 7-мартта Нөкис 
қаласында туўылған. Қарақалпақ мәмлекетлик уни-
верситетин тамамлаған. Қәнигелиги химия магистри. 
2005-жылы «Полифенолы некоторых таннидоносных 
растений и их биологическая активность» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 33 тен аслам 
илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде 1 оқыў қолланбасы баспадан шықты, 
1 патент ийеси. 2012-жылдан баслап кафедра баслығы.

Жарекеев Бердияр Худайбергенович, химия 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1946-жылы 25-фев-
ральда Тахтакөпир районында туўылған. Ташкент 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
химик-органик. 1974-жылы «Исследование алкалои-
дов P.harmala, Molicocarpus critmofolius, Biebersteinia 
multifida» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 40 тан аслам илимий методикалық мийнет-
лери баспада жәрияланды. Соның ишинде, 2 методикалық, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
1991-жылдан баслап кафедра доценти.

Джумамуратова Мапруза Шарибаевна, химия 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1960-жылы 8-октябрьде 
Мойнақ районында туўылған. Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги химик, химия 
оқытыўшысы. 2000-жылы «Влияние карбоксил амин 
содержащих полиэлектролитов на их коллоидно-химиче-
ские свойства» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 40 тан аслам илимий методикалық мийнетле-
ри баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 оқыў, 5 оқыў-
методикалық қолланбасы баспадан шықты, 2 патент ийе-
си. 2000-жылдан баслап кафедра доценти.

Шарипова Айшагуль Ибраимовна, химия илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1965-жылы 9-майда 
Шымбай районында туўылған. Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги химик, хи-
мия  оқытыўшысы, 2001-жылы «Полиэлектролиты 
на основе сополимера малеиновой кислоты и акрила-
мида, их структурообразующее и стабилизирующее 
действие на почвенные дисперсии Каракалпакстана» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
35 тен аслам илимий методикалық мийнетлери баспа-
да жәрияланды. Соның ишинде 1 оқыў-методикалық 
қолланбасы баспадан шықты, 1 патент ийеси. 2006-жылдан баслап кафедра доценти 
болып ислеп атыр.

ФИЗИКАЛЫҚ ҲӘМ КОЛЛОИДЛЫҚ ХИМИЯ КАФЕДРАСЫ
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Джуманова Зияда Кеўнимжаевна, химия илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1974-жылы 14-октябрьде 
Шымбай қаласында туўылған. Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги химик, хи-
мия оқытыўшысы. 2012-жылы «Строение и свойства 
лигнинов злаковых растений - риса, кукурузы, сорго» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 35 
тен аслам илимий методикалық мийнетлери баспада 
жәрияланды. Соның ишинде, 1 оқыў методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 2013-жылдан баслап 
кафедра доценти болып ислеп атыр.

Сондай-ақ, кафедрада ассистентлер Р.Калимбетова, С.Калбаев, Б.Бекполатова, М.Турганбекова, 
О.Сейтназарова ислеп атыр.

ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
Химиялық технология кафедрасы 1993-жылы Қоршаған орталықты қорғаў ҳәм тәбийий ре-

сурсларды үнемли пайдаланыў кафедрасы болып жумыс баслады. 1996-жылдан баслап химия 
факультетинде химик, химик-технолог кадрларды таярлап басланыўы менен кафедраның атамасы 
Органикалық емес химия ҳәм химиялық технология кафедрасы етип өзгертилди. Кафедраға 
доцентлер Б.Танирбергенов (1993-1994), Б.Жарекеев (1994-2005), М.Айымбетов (2005-2006), 
Б.Алламбергенов (2006-2009), Б.Нурымбетов (2009-2012) басшылық етти. 2012-жылдан баслап 
кафедраға доцент М.Айымбетов басшылық етпекте.

Кафедрада 5320400 – Химиялық технология, 53320900 – Жеңил санаат буйымлары конструкция-
сын ислеў ҳәм технологиясы, 5111000 – Кәсиплик тәлим (химиялық технология) бакалавр бағдарлары 
бойынша кадрлар таярланбақта.

Кафедра дүзилген ўақыттан баслап инженер – технолог кадрларды таярлаўға үлкен дыққат 
бөлинди. Усы мақсетте кафедра оқыў, әмелият ҳәм илимий изертлеў бағдарлары бойынша 
Ташкент химия технология институты, Ташкент тоқымашылық ҳәм жеңил санааты институты, 
ӨзР ИА Улыўма ҳәм органикалық емес химия институты, «Навоиазот» ЖШЖ, «НөкисМираб» 
ААЖ, «Қоңырат сода заводы» УК, «НУКУС-ТЕКСТИЛЬ» ААЖ, «ASIA SILK ВЪЕТНАМ 
ШУЪБА» ААЖ ҳәм «ELITE STARS TEXTILE» ААЖ сияқлы кәрханалар менен бирге ислесип атыр. 

Студентлерге билим бериўдиң сапасын арттырыў мақсетинде кафедраға ҳәр жылы 
Өзбекистандағы химиялық технология ҳәм тоқымашылық санааты бойынша жетекши қәнигелер 
шақырылып сабақлар өтилип атыр.

ХИМИЯ-ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Кафедра қәнигелириниң әмелиятлары өндирис орынлары болған ТТЖСИ, «Навоиазот» 
ЖШЖ, «НөкисМираб» ААЖ, «Қоңырат сода заводы» УК, «НУКУСТЕКСТИЛЬ» ААЖ, «ASIA 
SILK ВЪЕТНАМ ШУЪБА» ААЖ ҳәм «ELITE STARS TEXTILE» ААЖ, ӨзР ИА ҚҚ бөлими 
ТИБИ илимий лабораторияларында өткерилип атыр.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Айымбетов Мақсет Жоллыбаевич, техника илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1969-жылы 15-декабрьде 
Нөкис районында туўылған. 1995-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
химик, химия окытыўшысы. 1999-жылы «Разработка 
технология получения мелкодисперсной формы фена-
сала и его модификации с полимерами» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ден 
аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде 6 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2012-жылдан баслап кафедра баслығы.

Турманов Имаматдин, техника илимлериниң кан-
дидаты, профессор. 1941-жылы 16-декабрьде Тахтакөпир 
районында туўылған. 1963-жылы Қарақалпақ мәмле-
кетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 
Қәнигелиги физика ҳәм улыўма техника пәнлери 
оқытыўшысы. 1981-жылы «Исследование физико-
механических свойств волокон хлопка со структурой» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 70 
тен аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде, 1 оқыўлық ҳәм 2 методикалык 
қолланбасы баспадан шықты. 2015-жылдан баслап кафедра профессоры.

Хожаметова Бийбимарьям Қайповна, техни-
ка илимлериниң кандидаты. 1968-жылы 23-январьда 
Қараөзек районында туўылған. 1991-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
химик, химия оқытыўшысы. 2012-жылы «Строитель-
ная керамика с улучшенными свойствами на основе 
карбонатсодержащих глин Каракалпакстана» тема-
сында кандидатлық диссертациясын жақлады. 36 
дан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2013-жылдан баслап кафедра доценти.

Нурымбетов Бахтияр Чимбергенович, химия 
илимлериниң кандидаты. 1975-жылы 13-октябрьде 
Нөкис қаласында туўылған. 1997-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
химик, химия окытыўшысы. 2004-жылы «Получе-
ние и регулирования процессов гидратационного 
структурообразования в известково-белитовых вяжу-
щих на основе мергелей Республики Каракалпакстан» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
40 тан аслам илимий мийнетлери жәрияланды. Соның ишинде, 1 оқыў қолланбасы баспадан 
шықты. 2013-жылдан баслап кафедра доценти.

ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
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Қурбаниязов Рашид Қалбаевич, техника илим-
лериниң кандидаты. 1981-жылы 10-августта Кегей-
ли районында туўылған. 2003-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
химик. 2011-жылы «Технология сложного азотно-
фосфорного удобрения на основе сплава аммиачной 
селитры и фосфоритов Центральных Кызылкумов» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 30 
дан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде, 1 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 

2014-жылдан баслап кафедра доценти лаўазымында ислеп атыр.
Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар З.Бекмуратова, С.Айтымбетов, ассистент-

лер Т.Алламуратова, М.Шамуратов, А.Нурыллаева, Ғ.Алланиязов, Н.Юсупова, Ш.Мусиров, 
А.Юлдашев, Р.Оразбаева, А.Туремуратова, А.Оразбаева ислеп атыр.

НЕФТЬ ҲӘМ ГАЗ ТЕХНОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ 
2009-жылда Қарақалпақ мәмлекетлик университети технология кафедрасының қурамында 

5522500-Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы қәнигелиги бакалавр тәлим 
бағдары ашылды.

2012-жылдан баслап бул кафедраны техника илимлериниң кандидаты, доцент М.Ж. Айымбетов 
басқарды. Сол жылы 5А522504-Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў ҳәм оның химиялық тех-
нологиясы қәнигелиги бойынша магистратура қәнигелиги, 2013-жылда 5311900-Нефть ҳәм газ 
кәнлерин иске түсириў ҳәм олардан пайдаланыў бакалавр тәлим бағдары ҳәм 5А311901-Нефть 
ҳәм газ кәнлерин иске түсириў ҳәм олардан пайдаланыў бойынша магистратура қәнигелиги 
ашылды.

2014-жылдың сентябрь айыннан баслап 
Нефть ҳәм газ технологиясы кафедрасы бо-
лып жаңадан шөлкемлестирилип, сол ўақытта 
кафедраға химия илимлериниң кандидаты, 
доцент З.Д.Узақбергенова басшылық етти.

Кафедрада 5321300 – Нефть ҳәм 
нефть-газди қайта ислеў технологиясы, 
5311900-Нефть ҳәм газ кәнлерин иске түсириў 
ҳәм олардан пайдаланыў қәнигелиги бакалавр 
тәлим бағдары бойынша қәнигелер таярлана-
ды.

Кафедраға тийисли қәнигелик пәнлерди 
өтиўде тәжирийбели қәнигелер Ташкент химия технология институты Нефть ҳәм газди қайта 
ислеў химиялық технологиясы кафедрасы ҳәм Ташкент мәмлекетлик техника университети 
Нефть ҳәм газди қайта ислеў технологиясы кафедрасы профессор-оқытыўшылары жақыннан 
жәрдем берип келмекте. 

Сондай-ақ, Нефть ҳәм газ технологиясы кафедрасы республикамыздың жоқары өндирислик 
кәрханалары «Шортан газ-химия комплекси», «Бухара нефтти қайта ислеў заводы», «Үстюртгаз» 
УШК, «Uz-Kor Gas Chemical» қоспа кәрханалары менен дүзилген шәртнамалар тийкарында ҳәр 
жылы оқыў режесине тийкарланып өндирислик әмелиятларында болып, жетик инженер-техно-
логлардан нефть ҳәм газди қайта ислеў технологиясының сырларын үйренип келмекте.

Кафедрада Ɵзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы Улыўма ҳәм органикалық емес 
химия институты, Ɵзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими, 
Қарақалпақстан тәбийий илимлер, илим изертлеў институты менен биргеликте илим изертлеў 
ҳәм кадрлар таярлаў бойынша жумыслар алып барылып атыр.

Сондай-ақ, кафедра Қоңырат нефть ҳәм газ санаат кәсип өнер колледжи ҳәм Нөкис 
коммунал хожалығы ҳәм хызмет көрсетиў кәсип-өнер колледжлери менен бирге ислесиў 
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шәртнамаларын дүзилди.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшы

Наубеев Темирбек Хасетуллаевич, химия илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1977-жылы 5-апрельде 
Кегейли районында туўылған. 1999-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. 2011-жылы 
«Astragalus chivensis Bunge ва Astragalus flexus Fish. 
ўсимликларининг циклоартан гликозидлари» тема-
сында 02.00.10 – Биоорганикалық химия, тәбийий 
ҳәм физиологиялық актив затлар химиясы қәнигелиги 
бойынша ӨзР ИА Биоорганикалық химия институты жанындағы Қәнигелестирилген Кеңесинде 
кандидатлык диссертациясын жақлады. 50 ден аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланған. 
Соның ишинде 1 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шыққан. 2015-жылдан баслап Нефть 
ҳәм газ технологиясы кафедрасы баслығы лаўазымында ислеп келмекте.

Сондай-ақ, кафедрада ассистентлер А.Мамбетшарипова, И.Сапашев, А.Ешмуратов ҳәм 
Е.Санетуллаевлар жумыс ислеп атыр.

НЕФТЬ ҲӘМ ГАЗ ТЕХНОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ 
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Қарақалпақ мәмлекетлик университети қурамындағы техника факультетиниң орны 
гиреўли. ХХ әсирдиң 90-жылларына келип Қарақалпақстанда жоқары қәнигели инженер-
қурылысшыларға талап күшейди. Сол себепли 1990-жылы Нөкис қурылыс техникумы база-
сында Ташкент политехника институтының Нөкис филиалы ашылды. Факультеттиң биринши 
деканы болып Т.Атамуратов жумыс баслады. 

1991-жылы Ташкент политехника институты қурамынан архитектура-қурылыс бағда-
рындағы факультетлер бөлинип Ташкент архитектура-қурылыс институты шөлкемлестирилип, 
Нөкис филиалына Нөкис улыўма техника факультети атамасы берилди ҳәм факультет дека-
ны болып Ж.Атаниязов тастыйықланды. Факультетте санаат ҳәм пуқаралық қурылыс, суў 
тәмийнаты, канализация, суў ресурсларынан рациональ пайдаланыў ҳәм қорғаў қәнигеликлери бойын-
ша инженер қурылысшылар таярланып, оларға техника илимлериниң кандидаты, доцент К.Байманов 
басшылығындағы Улыўма техникалық пәнлер кафедрасы профессор-оқытыўшылары тәлим бер-
ди. 1995-жылы Ташкент архитектура-қурылыс институтының Нөкис улыўма техника факультети 

Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң қурамына инженерлик қурылыс факультети атамасы менен 
өткерилди. 2005-жылы бул факультет физика факультети менен бириктирилип, физика-техника 
факультети атамасында қайта шөлкемлестирилди. 2009-жылдан физика-техника факультети-
нен архитектура-қурылыс бағдарлары бөлинип, техника факультети шөлкемлестирилди. Бул 
дәўирлер ишинде факультетти Б.Абдикамалов, Х.Абдуллаев, Қ.Исмайлов, М.Тагаев, Т.Узақов, 
М.Айымбетов, Қ.Даўлетов, Б.Даулетмуратовлар басқарды. Ҳәзирги ўақытта факультетти техника 
илимлериниң кандидаты Төребек Узақов басқарып келмекте.

Факультетте 5111000 – Кәсиплик тәлим (Имаратлар ҳәм қурылмалар қурылысы), 5340200 
– Имаратлар ҳәм қурылмалар қурылысы, 5340300 – Қала қурылысы ҳәм хожалығы, 5340500 – 
Қурылыс материаллары, буйымлары ҳәм конструкцияларын ислеп шығарыў, 5340100 – Архи-
тектура, 5340400 – Инженерлик коммуникациялар қурылысы, 5340800 – Автомобиль жоллары 
ҳәм аэродромлар тәлим бағдарлары бойынша бакалаврлар таярланады. 

Факультет тарийхында белгили илимпазлар техника илимлериниң докторы Исакулов Байзак 
Раззакович,  экономика илимлериниң кандидаты, доцент Халмуратова Гульжан Пиржановна, 
техника илимлериниң  кандидаты Ақназаров Өмирбай Сабырбаевич, педагогика илимлериниң 
кандидаты Пиримжаров Махамбет Хожаниязовичлардың хызметлери айрықша.

АРXИТЕКТУРА ХӘМ ҚАЛА ҚУРЫЛЫСЫ КАФЕДРАСЫ
Архитектура ҳәм қала қурылысы кафедрасы Қарақалпақстанда ҳәм қоңсы ўалаятларға ар-

хитектура ҳәм қала қурылысы бағдарлары бойынша жоқары мағлыўматлы кадрларды таярлаўға 
гиреўли үлес қосып келмекте. Дәслеп архитектура бағдары студентлерин таярлаў Улыўма 
қурылыс кафедрасында әмелге асырылды. Архитектура ҳәм қала қурылысы кафедрасының 
ашылыўы 2009-жылы Улыўма қурылыс ҳәм кәсип-тәлим кафедраларының  Архитектура ҳәм 
Қурылыс кафедралары болып қайта шөлкемлестирилиўи менен тиккелей байланыслы. Бул ўақытта 
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Архитектура кафедрасын доцент Р.Н.Ешниязов, Қурылыс кафедрасын доцент Қ.А.Даўлетов 
басқарды. 2014-жылы бул кафедралардың қайта шөлкемлестирилиўи нәтийжесинде Архитек-
тура ҳәм қала қурылысы кафедрасы болып ашылды. Ҳәзирги ўаққытта кафедраны Б.Қидирбаев 
басқарып келмекте. Кафедрада 15 профессор-оқытыўшы хызмет етпекте, солардан 2 илим 
кандидатлары, 4 үлкен оқытыўшы, 8 ассистент-оқытыўшы ҳәм де 1 стажёр-оқытыўшы. Бун-
нан тысқары кафедрада Республикаға мийнети синген архитекторлар оқыў процесине тартылып, 

студентлерге илим сырларын үйретпекте. Кафедрада 5340100-Архитектура ҳәм 5340300-Қала 
қурылысы ҳәм хожалағы бағдарлары бойынша қәнигелер таярланбақта. Кафедрада бир қанша 
зийрек дөретиўши, талантлы жаслар өзлериниң көркем  дөретиўшиликке  уқыплылығы менен 
ҳәр жылы  Республика көлеминде болып өтетуғын «Юрт келажаги» жаслар жарыс таңлаўында 
жеңимпаз болыўға ерисип келмекте, атап айтқанда 2013-жылы А.Атамуратов, Қ.Сабуров, 2014-
жылы Х.Махмудов, 2015-жылы Н.Абекеев, 2016-жылы Ж.Илхановлар жеңимпаз болды.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Қидирбаев Бахрам Юлдашевич. 1974-жылы 
Нөкис қаласында туўылған. 1997-жылы Нөкис 
мәмлекетлик педагогика институтын тамамлаған. 
Қәнигелиги сызыў, сүўретлеў өнери ҳәм шығыс 
халықлар өнерментшилиги. 15 тен аслам илимий 
мийнетлери баспада жарияланды. Соның ишинде 
1 оқыў қолланбасы, 1 оқыў-методикалық қолланба 
7 илмий мақала, 6 илимий тезислердиң авторы. 
Ҳәзирги ўаққытта Архитектура ҳәм қала қүрылысы 
кафедрасының баслығы. 

Ешниязов Рустам Наўрызбаевич, экономика 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1965-жылы Ташкент 
қаласында туўылған. 1989-жылы Ташкент политехника 
институтын тамамлаған. «Санаат ҳәм пуқара қурылы-
сы» қәнигелиги бойынша инженер-қурылысшы. 
1998-жылы «Функционирование строительного 
комплекса Республики Каракалпакстан в услови-
ях формирования рыночных отношений» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 1 оқыўлық, 
1 оқыў қолланба, 4 оқыў-методикалық қолланба, 
20 илимий мақала, 25 илимий тезислердиң авторы. 2014-жылдан кафедра доценти. 

АРXИТЕКТУРА ХӘМ ҚАЛА ҚУРЫЛЫСЫ КАФЕДРАСЫ
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Алияминов Хайрулла Исламович, педагоги-
ка илимлери кандидаты, доцент. 1975-жылы Нөкис 
қаласында туўылған. 1997-жылы Нөкис мәмлекетлик 
педагогика институтын тамамлаған. Қәнигелиги 
сызыў, сүўретлеў өнери ҳәм шығыс халықлар 
өнерментшилиги. 2007-жылы «Ўқувчиларга баъдий 
эстетик таълим беришда ўлкашунослик материал-
ларидан фойдаланиш» темасында кандидатлық дис-
сертациясын жақлады, 10 нан аслам илимий мий-
нетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 оқыў 

қолланбасы, 5 илимий мақала, 4 илимий тезислердиң авторы. 2015-жылдан баслап кафедра доценти.
Сондай-ақ кафедрада үлкен оқытыўшылар А.Арзиев, А.Қалхоразов, А.Абекеева, ассистент-

лер З.Акимниязов, Ж.Тургаев, А.Турдыбаев, Ж.Абатов, А.Жумамбетов, Б.Сейтеков, Н.Калиев, 
С.Пирниязов, стажер-оқытыўшы Т.Хайрова жумыс ислеп атыр. 

ИНЖЕНЕРЛИК КОММУНИКАЦИЯЛАР ҚУРЫЛЫСЫ КАФЕДРАСЫ
Кафедра 1990-жылы Ташкент архитектура қурылыс институтының Нөкис филиалында 

Улыўма инженерлик пәнлер кафедрасы атамасында, ал 1992-жылы Суў менен тәмийинлеў 
ҳәм канализация, олардан пайдаланыў ҳәм қорғаў кафедрасы атамасына өзгертилип жумысын 
даўам етти. Факультетте таярланатуғын тәлим бағдарларының көбейиўине байланыслы 2014-
жылы Инженерлик коммуникациялар қурылысы кафедрасы жаңадан шөлкемлестирилди. 

Бүгинги күнде кафедрада 5340400 – Инженерлик коммуникациялар қурылысы ҳәм монта-
жы, 5340800 – Автомобиль жоллары ҳәм аэродромлар бакалавр бағдарлары бойынша кадрлар 
таярланады. Қәнигелерди сапалы таярлаў мақсетинде кафедрада корпоратив бирге ислесиў 
тийкарында өндирис кәрханалары менен тығыз байланыс орнатылған болып, лаборатория ҳәм 
әмелий сабақлар, оқыў өндирислик әмелиятлар тәжирийбели қәнигелер тәрепинен кәрханаларда 
өткериледи. Кафедра профессор-оқытыўшылары тәлим-тәрбия менен биргеликте илим изертлеў 
жумысларына үлкен итибар қаратып, архитектура ҳәм қурылыс, суў хожалығы гидротехника 
ҳәм автомобиль жоллары қурылысы тараўындағы машқалаларды шешиў бойынша излениўлер 
алып барады. Кафедрада «Гидравлика ҳәм инженерлик гидрология» қәнигелиги бойынша или-
мий мектеп жаратылған. Европа Аўқамының TEMPUS бағдарламасы шеңберинде UZWATER 
– Суў ресурсларын басқарыў, қоршаған орталықты қорғаў ҳәм турақлы раўажланыў, HIGHVEC 
– Автомобиль жоллары қурылысы ҳәм автомобиль инженерлиги атамасындағы жойбарларда 
кафедра профессор-оқытыўшылары қатнасып келмекте.

ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Қурбанбаев Рашид Ережепович, техника илим-
лериниң кандидаты. 1967-жылы Нөкис қаласында 
туўылған. 1991-жылы Ташкент техника университетин 
тамамлаған. Қәнигелиги Гидрогеология ҳәм инженерлик 
геология. 2005-жылы «Формирование КДВ в условиях 
Республики Каракалпакстан и прогноз на перспективу» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 2 
оқыў-методикалық қолланба, 5 илимий мақаланың авто-
ры. 2016-жылдан баслап кафедра баслығы. 

Байманов Кеңесбай Ибраймович, техника илим-
лериниң докторы, профессор. 1949-жылы Шымбай 
районында туўылған. 1970-жылы Ташкент аўыл-
хожалығын ирригациялаў ҳәм механизациялаў инже-
нерлери институтын тамамлаған. 1990-жылы «Гидрав-
лический и наносный режимы каналов при плотинном 
водозаборе на реке Амударье и рекомендаций по их 
расчёту» темасында кандидатлық диссертациясын, 
2006-жылда «Закономерности движения и методика 
расчёта открытых взвесенесущих потоков в нижнем те-
чений реки Амударьи» темасында докторлық диссерта-
циясын жақлап шықты. 100 ден аслам илимий мақаланың, 6 илимий көрсетпениң, 5 монографияның 
ҳәм 20 оқыў методикалық қолланбалардың авторы. 2014-жылдан баслап кафедра профессоры.

Арзуов Мауленберген Косбергенович, тех-
ника илимлериниң кандидаты, доцент. 1960-жылы 
14-апрельде Кегейли районында туўылған. 1982-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги инженер-механик. 1992-жылы «Совер-
шенствование технологии очистки сельскохозяй-
ственной техники при техническом сервисе» тема-
сында кандидатлық диссертациясын жақлады. 60 тан 
аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрия-
ланды. Соның ишинде 1 авторлық гуўалық, 6 оқыў 
методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2014-жылдан баслап  кафедра доценти. 

Жумамуратов Данияр Қалбаевич, техника илим-
лериниң кандидаты. 1976-жылы 17-январда Нөкис қала-
сында туўылған. 1998-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги Суў менен 
тәмийинлеў, канализация, оны пайдаланыў ҳәм қорғаў. 
2009-жылы «Совершенствование водораспределе-
ния в крупных магистральных каналах (на приме-
ре каналов Республики Каракалпакстан) темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 30 дан аслам 
илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде 2 оқыў ҳәм 3 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 1 патент, 8 илимий жур-
налда мақала, 20 дан аслам халық аралық ҳәм республикалық конференция тезислериниң авторы. 
2016-жылдан баслап кафедра доценти болып ислеп атыр.

Сондай-ақ, Инженерлик коммуникациялар қурылысы кафедрасында үлкен оқытыўшы 
А.Тореев, ассистентлер У.Асанов, Р.Байманов, Г.Абдиганиева, Н.Даўлетмуратова, Д.Оспанова, 
Б.Қосымбетов, Б.Айтмуратов, З.Турлыбаев, К.Айтбаев, М.Даỷлетов ислеп атыр.

ИНЖЕНЕРЛИК КОММУНИКАЦИЯЛАР ҚУРЫЛЫСЫ КАФЕДРАСЫ
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ИМАРАТЛАР ҲӘМ ҚУРЫЛМАЛАР (СООРУЖЕНИЕЛЕР) ҚУРЫЛЫСЫ КАФЕДРАСЫ

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1998-жыл 24-февралдағы №77 сан-
лы «Академиялық лицейлер ҳәм кәсип-өнер колледжлерин шөлкемлестириў ҳәм олардың 
жумысын басқарыў ҳаққында»ғы қарарына тийкарланып Республикамыз аймағындағы 
кәсип-өнер колледжлерин жоқары мағлыўматқа ийе инженер-педагоглар менен тәмийинлеў 
мақсетинде 2000-2001 оқыў жылынан баслап инженерлик қурылыс факультетиниң қурамында 
жаңа «Кәсиплик тәлим» кафедрасы шөлкемлестирилди. 

2009-жылы университетте Техника факультетиниң ашылыўына байланыслы Кәсиплик 
тәлим кафедрасы усы факультеттиң қурамына өткерилип, Қурылыс кафедрасы атамасында 
қайта шөлкемлестирилди. 

Бул кафедраға 2014-жыл 2-сентябрьден баслап Имаратлар ҳәм қурылмалар қурылысы 
кафедрасы атамасы берилди. Кафедрада  5111000-Кәсиплик тәлим  (5340200-Имаратлар 
ҳәм қурылмалар қурылысы), 5340200- Имаратлар ҳәм қурылмалар қурылысы, 5340500 
Қурылыс материаллары, буйымлары ҳәм конструкцияларын ислеп шығарыў бағдарлары 
бойынша студентлер билим алмақта. 

Кафедраның профессор-оқытыўшылары Материаллар карсылығы, Қурылыс механи-
касы, Метрология, стандартластырыў ҳәм сапаны қадағалаў, Қурылыс материаллары ҳәм 
металлар технологиясы, Архитектура, Қурылыс конструкциялары, Өмир қәўипсизлиги 
ҳәм мийнетти қорғаў, Имарат ҳәм қурылмаларды тиклеў технологиясы, Грунтлар меха-
никасы, Тийкар ҳәм фундаментлер, Өндирис имаратлары, Қурылысты режелестириў ҳәм 
шөлкемлестириў, Темирбетон конструкциялары, Қәнигеликке кирисиў атамасындағы 
пәнлерди алдынғы педагогикалық технологиялар тийкарында информациялық технология-
ларды қолланып тәлим береди. Кафедрада таярланып атырған бакалавр бағдарлары 
студентлериниң оқыў, өндирислик, педагогикалық ҳәм питкериў алды практикалары 
Қарақалпақстан Республикасы архитектура қурылыс басқармасында, жойбарлаў инсти-
тутларында ҳәм қурылыс кәсип-өнер колледжлеринде өткериледи. 

Кафедраның профессор-оқытыўшылары республика көлеминде 100 ден артық или-
мий мақала ҳәм тезислер жәриялап, 20 дан аслам оқыў-методикалық қолланбалар 
жаратыўға еристи.

ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Утегенова Гульзар Ауесбаевна, техника илим-
лериниң кандидаты. 1964-жылы Нөкис қаласында  
туўылған. 1988-жылы Н.Э.Бауман атындағы Москва 
жоқары техника училищесин тамамлаған. Қәнигелиги 
инженер-механик. 2008-жылы «Обоснование параме-
тров ротационного семязаделывающего рабочего 
органа рисовой сеялки (для условий Республики 
Каракалпакстан)» темасында кандидатлық диссер-
тациясын жақлады. 40 тан аслам илимий-методикалық 
мийнетлери баспада жәрияланған. Соның ишинде 1 Өзбекистан Республикасы патенти, 2 
оқыў-методикалық қолланбасы, 20 илимий мақала ҳәм 25 тезис авторы. 2016-жылдан баслап 
кафедра баслығы.

Узаков Торебек Джумабаевич, техника илим-
лериниң кандидаты. 1970-жылы Шымбай районын-
да туўылған. 1993-жылы Наманган санаат-техноло-
гия институтын тамамлаған. Қәнигелиги санаат ҳәм  
пуқара қурылысы бойынша инженер-педагог. 
2010-жылы «Транспорт наносов в дельте р.Амударьи 
в условиях зарегулированного стока воды» темасын-
да кандидатлық диссертациясын жақлады. 30 дан ас-
лам илмий-методикалық мийнетлери жәрияланды. 
Соның ишинде 10 оқыў-методикалық қолланбасы, 17 илимий мақала ҳәм тезислер авторы. 2016-жыл-
дан баслап Техника факультетиниң деканы лаўазымында ислеп атыр.

Сапарниязов Нөкисбай Нурниязович, тех-
ника илимлериниң кандидаты, доцент. 1956-жылы 
Нөкис қаласында  туўылған. 1978-жылы  Воронеж 
тоғай техника институтын тамамлаған. Қәнигелиги 
тоғай ҳәм ағашқа ислеў бериў санаат машиналары ҳәм 
механизмлери инженери. 1997-жылы «Повышение 
долговечно-сти гильз цилиндров отремонтированных 
двигателей путем применения электроискрового леги-
рования и поверхностного пластического деформирования» темасында кандидатлық диссертаци-
ясын жақлады. 20 дан аслам илмий-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 3 
оқыў-методикалық қолланбасы, 12 илимий мақала ҳәм 5 тезис авторы. 2014-жылдан баслап кафедра 
доценти.

Даўлетов Қалнияз Абатбаевич, техника илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1967-жылы Нөкис 
қаласында  туўылған. 1992-жылы Киев политехника 
институтын тамамлаған. Қәнигелиги инженер-ме-
таллург. 1999-жылы «Электрические свойства плёнок 
Ge на GaAS и сенсоры температуры на их основе» те-
масында кандидатлық диссертациясын жақлады. 30 
дан аслам илмий-методикалық мийнетлери баспада 
жәрияланды. Соның ишинде 1 оқыў қолланбасы, 5 оқыў-
методикалық қолланбасы, 7 илимий мақала ҳәм 17 тезис 
авторы. 2014-жылдан баслап кафедра доценти. 

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшы Р.Пахратдинова ҳәм ассистентлер М.Ешмуратов, 
Ж.Камалов, Ж.Нажимов, У.Мамутов, Н.Сайымбетова, А.Алламбергенов, Ш.Тажибаев, 
Р.Бекимбетов, Д.Бердахов, А.Пурханатдинов жумыс ислеп атыр. 

ИМАРАТЛАР ҲӘМ СООРУЖЕНИЕЛЕР ҚУРЫЛЫСЫ КАФЕДРАСЫ
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ТАРИЙХ ҲӘМ ҲУҚЫҚ
ФАКУЛЬТЕТИ
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Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ашылыўы менен 1976-жылы Тарийх-география 
факультети шөлкемлестирилип 1977-1978 оқыў жылларында Тарийх-география факультети 
қурамында ҳуқықтаныў бөлими ашылды. 1993-жылы Юридика факультети шөлкемлестирилип 
юридика ҳәм тарийх факультетлери болып екиге бөлинеди. 1996-жылы Юридика тарийх фа-
культети болып қайта дүзиледи. Сол ўақытта факультетте 5 кафедра болып соның 3 кафедрасы 
ҳуқықтаныў қәнигелиги бойынша, 2 кафедра тарийх қәнигелиги бойынша бакалавр ҳәм ма-
гис-трантларды таярлай баслады. 2003-жылы тарийх ҳәм юридика факультетлери өз алдына 
факультет болып қәнигелер таярлайды. 

1977-2008 жыллары аралығында факультетте Қ.Сарыбаев, Б.Шамамбетов, М.Төребеков, 
Е.Умаров, М-Ш.Қыдырниязов, Б.Матмуратов, Ж.Ҳәкимниязов, Е.Қутыбаева, А.Алламуратовлар 
декан лаўазымында ислеп келди. 2017-жылдан юридика илимлериниң кандидаты, доцент Фархад  
Қутлымуратов факультет деканы лаўазымында ислеп келмекте.

2011-жылдан баслап Тарийх ҳәм ҳуқық факультети болып қайта дүзилип бүгинги күнде 4 
кафедра жумыс алып бармақта. Факультетте Археология, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан та-
рийхы, Миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими, Ҳуқықтаныў кафедраларында 
ҳәзирги күнде 5 илим докторы, 26 илим кандидаты ҳәм  доцентлер, 27 ассистент оқытыўшы 
оқыў ҳәм илимий педагогикалық жумыс алып бармақта.

Тарийх ҳәм ҳуқық факультетинде 3 бакалавр тәлим бағдары бойынша қәнигелер таярланады:
1. Юриспруденция (искерлик түрлери бойынша 5240100)
2. Миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими (5111600)
3. Тарийх (мәмлекетлер ҳәм регионлар бойынша 5120300)
Тарийх ҳәм ҳуқық факультетинде 3 қәнигелик бойынша магистрантлар таярланады:
1. 5А240101 Мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў (Конституциялық ҳуқық; ҳәкимшилик ҳәм 

финанс ҳуқықы; мәмлекет ҳәм ҳуқық тәлийматы ҳәм тарийхы). 
2. 5А120401 Археология
3. 5А120301 Өзбекистан тарийхы
Тарийх ҳәм ҳуқық факультети оқыў барысында ҳәм илимий жумысларда үлкен көрсеткишлерге 

ийе болып, профессор-оқытыўшылары 10 нан аслам халық-аралық ҳәм республикалық жойбарлар ҳәм 
грантлар бойынша жумыс алып бармақта. Факультетимизде усы күнге шекем 4 Өзбекистан 
Республикасы Президентиниң мәмлекетлик стипендиясы ийеси (2005-жылы Ж.Рахманов, 2010-жылы 

ТАРИЙХ ҲӘМ ҲУҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТИ
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Р.Айтмуратов, 2012-жылы И.Алдабергенов ҳәм 2014-жылы Э.Эгамбердиев), 20 ға шамалас 
Наўайы атындағы мәмлекетлик стипендия ийлери, 25 тен аслам Бердақ атындағы мәмлекетлик сти-
пендиясы ийелери жетисип шықты. Бир неше студентлеримиз «Камолот» ЖЖҲ стипендиясы 
жеңимпазы болды. Бул тараўлар бойынша ҳәзирги күнде де жақсы жумыслар алып барылмақта.

Факультеттиң студентлери ҳәр жылы жоқары оқыў орынлары арасында өткерилетуғын «Тафак-
кур синовлари» көрик таңлаўына қатнасып Қарақалпақстан Республикасы басқышында жеңимпаз бо-
лып Өзбекистан Республикасы аймағында өткерилетуғын басқышта қатнасып келмекте.

Факультетимиз студент жаслары ҳәр жылы университеттиң факультетлери арасында 
өткерилетуғын ҳәр түрли спорт жарысларының белсенди қатнасыўшысы. Спорттың футбол, 
волейбол түрлери бойынша ҳәр жылы жеңимпаз болып келмекте. Сондай-ақ, юриспруденция 
бакалавр бағдарының 3-курс студенти Отаболаев Достонбек спорттың каратэ түри бойын-
ша бир неше Өзбекистан, Азия, Жәҳән чемпионатының жеңимпазы, 2016-жыл Португалияда 
өткерилген Дүнья жүзилик универсиадада 3-орынды жеңип алыўға еристи.

Тарийхшы қәнигелер ушын ҳәр жыл сайын профессор-оқытыўшылар М.Ш.Қдырниязов 
ҳәм М.Туребековлар басшылығында археологиялық илимий-экспедициялар шөлкемлестириў 
дәстүрге айланды. Хожели қаласында жайласқан Миздакхан археологиялық естелигин-
де жүргизилип атырған изертлеўлер нәтийжесинде архитектуралық ҳәм мәдений естеликлер 
ашылды. Ҳәзирги ўақытта бундай тарийхый изертлеў Қоңырат ҳәм Беруний районларында 
даўам етип атыр. 2016-жыл сентябрь айынан баслап Юридик клиника ҚР кәсиплик аўқамлары 
шөлкемлери бирлеспеси менен биргеликте факультетимиздиң ҳуқықтаныў кафедрасының 
профессор-оқытыўшылары, юриспруденция бакалавр бағдарының жоқары курс студентлери 
менен биргеликте халыққа бийпул ҳуқықый жәрдем көрсетиў бойынша шөлкемлестирилген 
юридикалық клиникаға қатнасып жумыс алып бармақта.

Тарийх ҳәм ҳуқық факультети питкериўшилери ҳәзирги ўақытта республикамыздың 
барлық ҳуқық қорғаў уйымларында, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлерде ҳәм де халық 
хожалығының барлық тараўларында табыслы жумыслар алып бармақта. 

ҲУҚЫҚТАНЫЎ КАФЕДРАСЫ
Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ашылыўы менен 1977-жылы Тарийх-география 

факультети қурамында Ҳуқықтаныў кафедрасы ашылды. Жаңадан ашылған бул қәнигеликте 
А.Ж.Дәўлетов, Н.А.Абдуллаев, У.Нурмашев, А.Халиков, М.Ҳәкимов, И.Нуратдинов, Т.Қобланов, 
С.Нийетуллаев, Қ.Умарова, Е.Қутыбаева, Х.Халимов, С.Мәдреймова, Р.Айтмуратова, Ж.Ниязова, 
Б.Матмуратов, Г.Юлдашевалар устазлық етти. Соның менен бирге кафедрада доцент Т.Қаллибеков, 
доцент Г.Ерниязова, доцент Б.Ногаев, юридика илимлериниң докторы, доцент  Р.Матқурбанов, 
доцент Х.Палуаниязовлар жумыс иследи.  

1993-жылы  Юридика факультети шөлкемлестирилди ҳәм 1 кафедра жумыс алып барды. 
2000-жылдан баслап Ҳуқықтаныў кафедрасынан 3 кафедра Мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў, 
Пуқаралық ҳәм хожалық ҳуқықы, Жынаят ҳуқықы процеси ҳәм криминалистика кафедра-
лары бөлинип   шығып жумыс алып барды. 2014-жылы бул кафедралар қайтадан қосылып  
Ҳуқықтаныў кафедрасы болып қайта дүзилди. 

2014-2015 жылларда Ҳуқықтаныў кафедрасында юридика илимлериниң кандидаты, до-
цент О.Д.Утегенов, 2015-2016 жылларда юридика илимлериниң кандидаты И.А.Матжанов 
басшылық етти. 2016-жылдан баслап бүгинги күнге шекем кафедраны юридика илимлериниң 
кандидаты, доцент Ф.Қ.Қутлымуратов басқарып келмекте. 

Кафедрада юриспруденция тәлим бағдары бойынша бакалаврлар, «Мәмлекетлик ҳуқық ҳәм 
басқарыў» қәнигелиги бойынша магистрлар таярланбақта.  Питкериўши қәнигелер Өзбекистан 
Республикасының барлық ҳуқық қорғаў уйымларында жумыс алып барып атыр.

Кафедрада профессор Е.Д.Кутыбаева басшылығында «Жәмийетлик қадағалаў система-

ҲУҚЫҚТАНЫЎ КАФЕДРАСЫ
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сында өзин-өзи басқарыў уйымлары ўәкилликлерин кеңейтиў машкалалары (Қарақалпақстан 
Республикасы мысалында)  2012-2016 жыллар аралығында илим изертлеў жумыслары алып 
барылды.

Өткен дәўир ишинде кафедрадан 4 студент Өзбекистан Республикасы Президенти атындағы 
мәмлекетлик стипендиясы, 17 студент Наўайы атындағы мәмлекетлик стипендиясы, 19 сту-
дент Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендиясы, бир неше студентлер Камолот стипендиясы  
жеңимпазлары болды. 2016-2017 оқыў жылында юриспруденция бакалавр бағдарының 2 студенти 
Наўайы атындағы, 1 студент Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендия жеңимпазы болды. 

Кафедра профессор-оқытыўшылары менен бакалавр бағдары студентлери Қарақалпақстан 
Республикасы Кәсиплик Аўқамлар шөлкемлери бирлеспеси менен бирликте халыққа бий-
пул ҳуқықый жәрдем көрсетиўши «Юридикалық клиника» шөлкемлестирилип хызмет алып 
бармақта.   

 Кафедрада үлкен оқытыўшылар Д.Т.Сапаров, Р.М.Каукышев, ассистент-оқытыўшылар 
У.С.Матирзаев, С.Б.Таңырбергенов, М.Е.Адилова, Г.С.Наурызбаева, А.Қ.Адембаев, Э.Х.Эгамбердиев,  
үлкен илимий хызметкерлер Х.А.Палуаниязов, Қ.Р.Бабаназаров, А.М.Иматов, А.Жумановлар 
илимий-педагогикалық хызмет көрсетпекте.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Нажимов Миратдийин Шамшетдинович, юридика илимлериниң кандидаты. 1983-жыл 
30-октябрьде Бозатаў районында туўылған. 2007-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги юрист. 2010-жылы «Жынаят ҳуқықы 
ҳәм криминология; жынаят орынлаў ҳуқықы» 
бағдары бойынша «Азатлықтан айырыў жазасын 
тайынлаўдын ҳуқықый тийкарлары ҳәм жетилистириў 
машқалалары» темасында кандидатлық диссерта-
циясын жақлаған. 40 тан аслам илимий мийнетле-
ри жәрияланды. 2017-жылдан баслап Қарақалпақ 

мәмлекетлик университети ҳуқықтаныў кафедрасы баслығы.
Утегенов Онгарбай Дариябаевич, юридика илим-лериниң кандидаты, доцент. 1983-жылы 

23-мартта Нөкис қаласында туўылған. 2004-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети юри-
дика факультетин тамамлаған. Қәнигелиги 
юрист. 2010-жылы «Жәмийетлик экологиялық 
қадағалаўды ҳуқықый тәртипке салыў» темасын-
да кандидатлық диссертациясын жақлады. 40 тан 
аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде 1 монография, 1 оқыў қолланба, 2 
оқыў-методикалық қолланбасы, баспадан шықты. 

2015-жылдан баслап академиялық лицей ҳәм кәсип өнер колледжлери менен ислесиў бойынша 
проректор, Ҳуқықтаныў кафедрасының доценти болып ислеп атыр. 

ТАРИЙХ ҲӘМ ҲУҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТИ
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Қутлымуратов Фархад Қалбаевич, юриди-
ка илимлериниң кандидаты, доцент. 1982-жылы 
6-декабрьде Нөкис қаласында туўылған. 2005-жылы  
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги юрист. 2009-жылы «Юридикалық тәреп-
лерди мәжбүрий қайта шөлкемлестириўди пуқаралық 
ҳуқықый тәртиплестириў» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 40 тан аслам илимий мийнет-
лери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 моногра-
фия, 3 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2016-2017 жыллары баслап Ҳуқықтаныў кафедрасының 
баслығы, 2017-жылдан Тарийх ҳәм ҳуқуқ факультетиниң деканы лаўазымында ислеп атыр.

Қутыбаева Елизавета Дүйсенбаевна, юри-
дика илимлериниң докторы, профессор. 1957-жылы 
21-ноябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1980-жылы 
Ташкент мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги юрист. 1985-жылы «Автономиялы респуб-
ликаның мәмлекетлик басқарыў органлары» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 1999-жылы 
«Қарақалпақстан Республикасы ҳәкимиятының ат-
қарыў органлары» темасында докторлық диссерта-
циясын жақлады. 60 тан аслам илимий-методикалық 
мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 3 монография, 3 сабақлық, 8 оқыў қолланбасы 
баспадан шықты. 2011-жылдан баслап Карақалпақ мәмлекетлик университетинде профессор 
лаўазымында ислеп атыр. Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери. 
Қарақалпақстан Республика Конституциялық бақлаў Комитетиниң ағзасы.

Умарова Қарлығаш, юридика илимлериниң 
докторы. 1955-жылы 1-январьда Әмиўдәрья районын-
да туўылған. 1978-жылы Ташкент мәмлекетлик уни-
верситетин тамамлаған. Қәнигелиги юрист. 1984-жылы 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 2006-жылы 
«Өзбекистан халықларының ҳуқықый ҳәм сиясый 
мәденияты: тарийхый тәжирийбе ҳәм детерминация-
лық ҳәзирги факторлары» темасында докторлық диссер-
тациясын жақлады. 30 дан аслам илимий-методикалық 
мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде, 2 монография, 2 сабақлық, 2 оқыў қолланбасы 
баспадан шықты. 2011-жылдан баслап Карақалпақ мәмлекетлик университетинде профессор 
лаўазымында ислеп атыр.

Сейтназаров Қурбанбай Реймбаевич, юридика 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1963-жылы 2-майда 
Хожели  районында туўылған. 1989-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
юрист. «Жынаят процесинде бәсекилик ҳәм оның 
Қарақалпақстан Республикасы судлары тәрепинен 
әмелге асырылыўы» темасында кандидатлық диссер-
тациясын жақлады. 10 нан аслам илимий-методикалық 
мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 оқыў 
қолланбасы, 1 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2011-жылдан баслап кафедрада 
доцент лаўазымында ислеп атыр.

ҲУҚЫҚТАНЫЎ КАФЕДРАСЫ
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Гулимов Аманлық Базарбаевич, юридика илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1975-жылы 24-апрельде 
Кегейли районында туўылған. 1997-жылы Қубла 
Қазақстан ашық университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
юрист. 2007-жылы «Орайлық Азияны ядро қуралысыз 
аймаққа айландырыўдың халық аралық ҳуқықый 
машқалалары» темасында кандидатлық диссертация-
сын жақлады. Бир неше илимий-методикалық мийнет-
лери баспада жәрияланды. Ҳәзирги ўақытта Магистратура 

бөлиминиң баслығы ҳәм Ҳуқықтаныў кафедрасында доцент лаўазымында ислеп атыр.
Утемуратова Сапаргул Шамшетовна, юри-

дика илимлериниң кандидаты, доцент. 1977-жылы 
5-январьда Нөкис қаласында туўылған. 1999-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги юрист. 2006-жылы «Әтирап-аймақты қор-
ғаў тараўындағы жынаятлар ушын жуўапкершилик» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 
ден аслам илимий-методикалық мийнетлери баспада 
жәрияланды. Соның ишинде, 7 оқыў қолланбасы ба-

спадан шықты. 2014-жылдан баслап кафедра доценти.
Дауменов Бердақ Айтмуратович, юриди-

ка илимлериниң кандидаты, доцент. 1978-жылы 
1-майда Қараөзек районында туўылған. 2002-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети юридика фа-
культетин тамамлаған. Қәнигелиги юрист. 2010-жылы 
«Қарақалпақстан Республикасы хәкимияты аппараты 
хызметин шөлкемлестириў» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 25 тен аслам илимий мето-
дикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның 

ишинде 1 монография, 5 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2011-жылдан баслап Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетинде доцент лаўазымында ислеп атыр

Шамшетов Шарафатдин Сарсенович, юри-
дика илимлериниң кандидаты, доцент. 1980-жылы 
31-майда Қоңырат каласында туўылған. 2001-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги юрист. 2008-жылы «Қарақалпақстан 
Республикасында кредитлик бирлеспелердиң ҳәрекет-
лерин ҳуқықый тәртиплестириў машқалалары» те-
масында кандидатлық диссертациясын жақлады. 25 тен 
аслам илимий-методикалық мийнетлери баспада 

жәрияланды. Соның ишинде 2 оқыў қолланбасы,  2 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан 
шықты. 2009-жылдан баслап Карақалпақ мәмлекетлик университетинде доцент лаўазымында 
ислеп атыр.

ТАРИЙХ ҲӘМ ҲУҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТИ
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Матжанов Илхам Адилбаевич, юридика илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1981-жылы 11-январьда 
Нөкис қаласында туўылған. 2004-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети юридика факультетин 
тамамлаған. Қәнигелиги юрист. 2010-жылы «Жы-
наят процеси қатнасыўшыларының жеке мәплери» 
темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ге 
жақын илимий методикалық мийнетлери баспада 
жәрияланды. Соның ишинде 4 оқыў қолланба, 5 оқыў 
методикалық қолланбасы баспадан шықты. Ҳуқықтаныў кафедрасының доценти.

Файзуллаева Тамара Хамидуллаевна, юридика 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1982-жылы 27-июнь 
айында Хожели районында туўылған. 2006-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университети юридика фа-
культетин тамамлаған. Қәнигелиги юрист.  2009-жылы 
«Медициналық бағдардағы мәжбүрлеў шараларын 
тайынлаў машқалалары» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 40 тан аслам илимий 
мето-дикалық мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2013-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде кафедра доценти.

Низаматдинов Кайрат Кеунимжаевич, юри-
дика илимлериниң кандидаты, доцент. 1983-жылы 
2-октябрь айында Шымбай районында туўылған. 
2006-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университе-
ти юридика факультетин тамамлаған. Қәнигелиги 
юрист. 2010-жылы «Радиотелефон байланысы хыз-
метин ҳуқықый тәртипке салыў машқалалары» те-
масында кандидатлық диссертациясын жақлады. 20 
дан аслам илимий методикалық мийнетлери баспада 
жәрияланды. 2012-жылдан баслап кафедра доценти 
болып ислеп атыр.

Алламуратов Алишер Толегенович, юридика 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1971-жылы 
16-октябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1996-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги юрист. 2004-жылы «Жынаят процесинде 
иммунитетлер» темасында кандидатлық диссертаци-
ясын жақлады. 40 тан аслам илимий-методикалық 
мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 
1 монография, 4 сабақлық, 6 оқыў қолланбасы баспа-
дан шықты. 2008-2017 жылларда Карақалпақ мәмлекетлик университетинде декан лаўазымында 
иследи.

ҲУҚЫҚТАНЫЎ КАФЕДРАСЫ
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АРХЕОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
Археология тарийхшы қәнигелерди таярлайтуғын кафедра есапланады. Кафедра 1936-жылы 

педагогикалық институт негизинде шөлкемлестирилип 1936-1976 жыллары кафедраны Турдымурат 
Бекимбетов, Янгибай Досумов, Хошим Минубаев, Ғайып Непесов, Орынгүл Қыдырбаева, 
Қытайбек Сарыбаевлар басқарды. Нөкис мәмлекетлик университети шөлкемлестирилгеннен 
соң 1976-1997 жылларда кафедраға А.Туреев, К. Мухаммедбердиев, М.Тлеумуратов, 
М.Туребековлар басшылық етти. 1998-2013-жыллары кафедраны Е.Б.Бижанов, Ж.Айтмуратов, 
М-Ш.Қдырниязов, С.С.Сайманов, М.Қ.Сейтимбетовлар 2013-жыл сентябрь айынан бас-
лап С.А.Сулайманов  кафедраны басқармақта. Ҳәзирги ўақытта кафедрада професор М-Ш.
Қдырниязов, профессор Р.Дж.Уразбаева, доцентлер М.Туребеков, Ж.Айтмуратов, тарийх 
илимлериниң кандидатлары Г.А.Туреева, Г.Караманова, Қ.А.Ҳәкимниязов, ассистент-
оқытыўшылар Ф.Ж.Утепбергенов, И.Г.Елмуратов, Н.М.Сейтимбетова, С.С.Турсынбекова, 
О-Ш. Қыдырниязов, үлкен илимий хызметкерлер С.Т.Сайпов, А.К.Алимбетовлар илимий-
педагогикалық хызмет көрсетпекте.

Кафедрада тарийх қәнигелиги бойынша бакалавр ҳәм археология қәнигелиги бойынша ба-
калавр ҳәм магистр қәнигелер таярланбақта. Кафедра ӨзРИА Археология институты, ӨзРИА 
тарийх институты, ӨзРИА ҚҚГПИИИ, ӨзМУ, ТМПУ, УрМУ, НМПИларының тарийх кафедра-
лары менен илимий байланысқа ийе.

Кафедра профессор-оқытыўшылары халықаралық ҳәм республика көлеминдеги илимий 
теориялық конференцияларға ҳәм семинарларға қатнасып келмекте. Кафедра профессоры 
М-Ш.Қдырниязовтың «Средневековый Миздахкан» (Самарканд-2010), «Культура Хорезма в 
XIII-XIV вв» (Самарканд-2015)  профессор  Р.Уразбаеваның «История образования в Кара-
калпакстане» (Ташкент-2011), доцент М.Туребековтың «Орта әсирлер тарийхы I том» (Нөкис-2009), 
«Қарақалпақстан тарийхы» (Нөкис-2010), «Археология» (Нөкис-2015)  оқыў қолланбалары ҳәм 
монографиялары баспадан шықты. Сондай-ақ М-Ш.Қдырниязовтың «Амир Темур ва темурий-
лар даврида Орол бўйи маданияти» (Нөкис-2009), Г.Караманованың «Тарийхты оқытыў методи-
касы» (Нөкис-2016), Г.Турееваның «Деректаныў» (Нөкис-2010), «Жаҳон тарихи» (Нөкис-2010),  
Ж.Айтмуратовтың «Европа ҳәм АҚШ – екинши жер жүзлик урыс жылларында» (Нөкис-2011), 
М.Туребековтың «Орта әсирлер тарийхы II том»  (Нөкис-2012), С.Сулаймановтың «Орта Азия 
алымларының илимий мийрасы» (Нөкис-2012), «Әмиўдәрья ҳәм Арал суў жолының өтмиши 
ҳәм бүгини» (Нөкис-2015) М-Ш.Қдырниязовтың «Антик дәўир Хорезм цивилизациясы тарий-
хы» (Нөкис-2014), А.Алимбетов, С.Сайповтың «Хорезм гүлалшылығы тарийхы» (Нөкис-2014) 
оқыў-методикалық қолланбалары баспадан шықты. 

Кафедрада  профессор М-Ш.Қдырниязовтың «Ф.1.78. Хорезм цивилизациясы тарийхы» 
фундаментал илимий жойбары орынланбақта. Жойбар қурамында  профессор-оқытыўшылар 
ҳәм магистрлар қатнаспақта. 

ТАРИЙХ ҲӘМ ҲУҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТИ

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Кафедрада үлкен излениўши хызметкерлер С.Т.Саипов 07.00.05 Археология қәнигелиги 
бойынша «Хоразмнинг ўрта аср кулолчилик тарихи (IX-XIV асрлар)» темасында, А.К.Алимбетов 
07.00.05. «Археология» қәнигелиги бойынша «Ўрта аср Хоразм шаҳарларидаги турар жойлар» 
темасында докторлық диссертациясын ислеп атыр. Илимий мәсләхәтши тарийх илимлериниң док-
торы М-Ш.Қдырниязов.

Тарийх бакалавр тәлим бағдары студентлери оқыў өндирислик әмелиятларын «Миздах-
кан» археологиялық комплексинде, ҚР Орайлық мәмлекетлик архивинде, музейлерде ҳәм 
педагогикалық әмелиятты орта мектеп, кәсип-өнер колледжлери ҳәм академиялық лицейлерде 
алып барады. 

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Сулайманов Саламат Арепбаевич, тарийх илим-
лериниң кандидаты. 1978-жылы 17-мартта Кегейли 
районында туўылған. 1999-жылы Қарақалпақ мәмле-
кетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги тарийх-
шы. 2010-жылы «Арал ҳәм Әмиўдәрья флотилиясы 
тарийхы» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 40 тан аслам илимий мийнетлери баспада 
жәрияланды. Соның ишинде 2 оқыў-методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 2001-жылдан бас-
лап Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасында ассистент-оқытыўшы, доцент 
лаўазымларында иследи. 2013-жылдан баслап «Археология» кафедрасы баслығы

Қдырниязов Муҳаммед-Шәрип, Тарийх илим-
лериниң докторы, профессор. 1950-жылы 30-мартта 
Қоңырат районында туўылған. 1971-жылы Нөкис 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамла-
ған. Қәнигелиги тарийхшы-филолог. 1980-жылы  «Ал-
тын Орда дәўиринде Хорезм қалалары» темасында  
кандидатлық,  2005-жылы «XIII-XIV әсирде Хорезм 
мәденияты» темасында докторлық диссертациясын 
жақ-лады. 110 нан аслам илимий методикалық мий-
нетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде  5 монография,  6 оқыў қолланбасы баспа-
дан шықты. 1982-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде оқытыўшы, аға 
оқытыўшы, доцент, факультет деканы лаўазымларында иследи. 2014-жылдан баслап  «Ар-
хеология» кафедрасы профессоры.

Уразбаева Равшан Джангабаевна, тарийх 
илим-лериниң докторы, профессор. 1958-жылы 
17-сентябрь-де Әмиўдәрья районында туўылған. 
1980-жылы  Нөкис Мәмлекетлик педагогикалық ин-
ститутын тамам-лаған. Қәнигелиги тарийхшы. 1984-
жылы «Қарақалпақстанда жоқары ҳәм орта арнаўлы 
билимлендириў тарийхы» темада кандидатлық, 2012-
жылы «Қарақалпақстанда билимлендириў тарийхы» 
темасында докторлық диссертациясын жақлады. 90 
нан аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде  3 моно-
графия, 2 сабақлық, 4 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 1980-жылдан баслап Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетинде оқытыўшы, аға оқытыўшы, доцент, 2014-жылдан баслап 
Археология кафедрасы профессоры болып ислеп атыр.

АРХЕОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
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Туребеков Мырзалы, тарийх илимлериниң кан-
дидаты, доцент. 1954-жылы 19-январьда Тахтакөпир 
районында туўылған. 1974-жылы  Қарақалпақ мәм-
лекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 
Қәнигелиги тарийх ҳәм география. 1982-жылы  «Обо-
ронительние сооружения древних и раннесредневеко-
вых сооружении Согда» темасында  кандидатлық диссер-
тациясын жақлады. 100 ден аслам илимий методикалық 
мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 3 моно-
графия, 3 сабақлық, 5 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 

1982-жылдан баслап Қарақалпақ Мәмлекетлик университетинде ислейди, 1998-жылдан Археология 
кафедрасының доценти.

Айтмуратов Жалғас, тарийх илимлериниң канди-
даты, доцент. 1957-жылы 7-апрельде Қоңырат районын-
да туўылған. 1978-жылы Нөкис мәмлекетлик уни-
верситетин тамамлаған. Қәнигелиги тарийхшы. 
1997-жылы «ХХ әсирдиң 70-90 жылларында 
Қарақалпақстан мәдениятының: Улыўма жағдайы ҳәм 
раўажланыў бағдары» темада кандидатлық диссерта-
циясын жақлады. 80 нен аслам илимий методикалық 
мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 3 

монография, 4 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2000-жылдан баслап Археология 
кафедрасында  доцент болып ислеп атыр.

Туреева Гулсара Арисовна, тарийх илимлериниң 
кандидаты, доцент. 1967-жылы 7-мартта Нөкис қала-
сында туўылған. 1989-жылы Нөкис мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги тарийх-
шы, 2006-жылы «Қарақалпақстанда турақ жай 
қурылысы сиясаты: тәжирийбе ҳәм сабақлар» те-
масында кандидатлық диссертациясын жақлады. 60 
тан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде, 5 оқыў-методикалық қолланбасы 

баспадан шықты. 1994-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде ассистент-
оқытыўшы, 2010-жылдан баслап Археология кафедрасы доценти .

Караманова Гулистан, тарийх илимлериниң кан-
дидаты, доцент. 1968-жылы 23-апрельде Тахтакөпир 
(ҳәзирги Қараөзек) районында туўылған. 1990-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қә-
нигелиги тарийхшы. 1990-жылдан баслап Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетинде ислейди. 2012-жылы 
«Қарақалпақстанда аграр қатнасықлары тарийхы 
(1917-1941 жыллар)» темасында кандидатлық дис-
сертациясын жақлады. 70 ке жақын илимий мийнет-

лери баспада жәрияланды. Соның ишинде 5 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 
2014-жылдан баслап Археология кафедрасы доцент лаўазымында ислеп атыр.
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Ҳәкимниязов Қуўатбай Алланиязович, тарийх 
илимлериниң кандидаты. 1969-жылы 20-апрельде 
Нөкис районында туўылған. 1993-жылы  Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги   
тарийхшы, 2002-жылы «Қарақалпақстан 1932 – 1941 
жылларда: тәжирийбе ҳәм машқалалары» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ден ас-
лам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның 
ишинде 6 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 1995-жылдан 
баслап Археология кафедрасы  ассистенти.

ӨЗБЕКИСТАН ҲӘМ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ТАРИЙХЫ КАФЕДРАСЫ
Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасы 1989-жылы шөлкемлестирилди. 

1989-1999-жыллары аралығында профессор Қ.Сарыбаев, доцент А.Өтемисов, тарийх 
илимлериниң кандидаты Х.Палўаниязов, доцент Қ.Тәңирбергенова ҳәм доцент М.Сейтимбетов, 
2011-2016 жыллары доцент  Ж.Ҳәкимниязов кафедра баслығы лаўазымында ислеп келди. 
2016-жылдан баслап доцент С.Сайманов кафедраға басшылық етип келмекте. 

Ҳәзирги ўақытта кафедрада профессор Б.Қощанов, тарийх илимлериниң кандидатлары, до-
центлер   М.Сейтимбетов, Қ.Тәңирбергенова, А.Қудияров, М.Сейтназаров, С.Сайманов,  үлкен 
оқытыўшы Г.Қутлымуратова, ассистентлер Д.Қосымбетова, С.Алламуратова, Ҳ.Өтегенов, 
Ж.Төрениязов, А.Матжанов, Ж.Айтмуратова, Р.Алымовалар лекция ҳәм семинар сабақларын 
оқытпақта.

1991-2010 жыллары кафедра ағзаларынан М.Сейтимбетов, Ж.Ҳәкимниязов, А.Қудияров, 
С.Сайманов, С.Сулаймановлар  кандидатлық диссертациясын қорғады.

Кафедрада тарийхында белгили илимпазлар академик Сабыр Камалов, тарийх илимлериниң 
доценти, профессор Шерип Бабашев, тарийх илимлериниң кандидаты, профессор Қытайбек 
Сарыбаев, тарийх илимлериниң кандидатлары ҳәм доцентлери Жуматай Арзыханов, Ғайратдин 
Наймов, Айназар Утемисов, тарийх илимлериниң кандидатлары Қурбанбай Қәлимбетов, 
Кошмурат Палўаниязовлардың хызметлери айрықша.

Кафедрада тарийх бағдары бойынша (мәмлекетлер ҳәм регионлар) ҳәм Өзбекистан та-
рийхы қәнигелиги бойынша жоқары мағлыўматлы қәнигелер таярланады. Кафедра ағзалары 
«Қарақалпақстанның социаллық-экономикалық ҳәм жәмийетлик-сиясий раўажланыўы (XIX 
әсирдиң екинши ярымы - XX әсирдиң басы)» темасындағы илимий жумыс алып бармақта. 

Кафедра ағзаларының баспада жәрияланған илимий монографиялары ҳәм мийнетлери: 
Жәмәәтлик авторлары «Өзбекистан жаңа тарийхы» 1-3 том, С.Камалов, Б.Қощанов (Ташкент, 2000), 
«Қарақалпақстанның жаңа тарийхы», Б.Қощанов, М.Сейтимбетов, Қ.Тәңирбергенова  (Нөкис, 2003);  
«Қарақалпақлардың мәмлекетлиги ҳәм халық болып қәлиплесиўи тарийхы», С.Камалов (Нөкис, 
2001); «Право на вторжение», Б.Қощанов (Нөкис, 1993); «Қарақалпақстанда Уллы ўатандарлық 
урыс жылларында халықтың ден саўлығын қорғаў тарийхынан» Б.Қощанов (Нөкис, 1996); 
«Революция? Вторжение? События в Хивинском ханстве в 1919-1920 гг.», Б.Қощанов (Нөкис, 1997); 
«Зарубежная и отечественная историография истории Туркестана, Хорезма и Каракалпакстана в 
первой четверти ХХ века» Б.Кощанов (Нукус, 1997); «Музыкальная культура Каракалпакстана 
1950-2005 гг.» Б.Кощанов (Нукус, 2008); «Әжинияз шығармалары – тарийхый дерек» Б.Қощанов, 
Нөкис, 2014, «Очерки новейшей истории Республики Каракалпакстан» Б.Қощанов (Нукус, 2015), 
«Қарақалпақстан биринши жәҳән урысы жылларында» Б.Қощанов, Х.Өтегенов (Нөкис, 2015) 
«Қарақалпақстанда темир жол қурылысы тарийхынан », М.Сейтимбетов, (Нөкис, 1993 ); «Тарийх-
өзлигимизди аңлаўдың негизи » (Нөкис, 1999); «Городище Давкескен Вазир», Ж.Ҳәкимниязов 
(Нөкис, 1998); «Қарақалпақстанның әжайып жети естелиги», Ж.Ҳәкимниязов «Бердақ дәўириндеги 
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қорған қалалар» (Нөкис, 2015); (Нөкис, 2004); «Шымбай пахта тазалаў заводы тарийхынан» 
А.Қудияров (Нөкис, 2001) ҳ.т.б.

Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасы басқа да илимий мәкемелер менен 
турақлы түрде байланыс алып барып атыр. Солардан, Өзбекистан Республикасы Илимлер Ака-
демиясы, Өзбекистан Миллий университетиниң тарийх факультети, Самарқанд археология 
институты,  Өзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими тарийх, 
археология ҳәм этнография институты ҳәм тағы басқалар.

Төмендеги оқыў-методикалық қолланбалар басылып шықты: «Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан 
тарийхы» М.Сейтимбетов, А.Қудияров, (Нөкис, 2000) «Өзбекистан тарийхы» (Нөкис, 2000); 
Ж.Ҳәкимниязов «Өзбекистан тарийхы» М.Сейтимбетов Қ.Тәңирбергенова,  А.Қудияров, (Нөкис, 
2000); «Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы» Ж.Ҳәкимниязов, М.Сейтимбетов, А.Қудияров, 
С.Сайманов, (Нөкис, 2003); «Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы» (арнаўлы сыртқы бөлим 
студентлери ушын), Ж.Ҳәкимниязов, М.Сейтимбетов, А.Қудияров, С.Сайманов, (Нөкис, 2003), 
«Өзбекистанда саўда қатнасықлары ҳәм исбилерменлик тарийхы» методикалық қолланба, 
А.Қудияров, (Нөкис, 2009); «Өзбекистанда саўда қатнасықлары ҳәм исбилерменлик тарийхы» 
оқыў методикалық қолланбасын (Нөкис, 2010); А.Қудияров, «Шымбай тарийхы ҳаққында» 
(Нөкис, 2013); «Қарақалпақстанда китапханлар тарийхынан» (Нөкис, 2013);  «Әмиўдәрья ҳәм 
Арал суў жолларының өтмиши ҳәм бүгинги күни» (Нөкис, 2015), «Қарақалпақстан тарийхна-
масы. Ең жаңа дәўир» (Нөкис, 2016). Кафедра ағзалары «Қарақалпақстан тарийхы» бойынша 
факультетлер аралық ҳәм тарийх бакалавр ушын оқыў бағдарламасын баспа сөзде жәриялады.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Сайманов Султанбай Сырғабаевич, тарийх илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1971-жылы 30-сентябрь-
де Нөкис қаласында туўылған. 1993-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги та-
рийхшы. 2001-жылы «Қоңырат қаласы тарийхы (XVIII-
XIX әсир I ярымы)» темасында кандидатлық диссер-
тациясын жақлады. 40 тан аслам илимий мийнетлери 
жәрияланды. 2004-2016 жыллары ишки қадағалаў ҳәм  
мониторинг бөлим баслығы болып иследи. 2016-жыл-

дан Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасының баслығы.
Қощанов Бахыт Абдикеримович, тарийх илим-

лериниң докторы, профессор. 1958-жылы 2-июньде 
Қараөзек районында туўылған. 1980-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
тарийхшы. 1988-жылы «Түркистан 1918-1920 жыллар-
да» темасында кандидатлық, 1995-жылы «Түркистан 
1917-1922 жылларда» темасында докторлық дис-
сертациясын жақлады. 300 ге жақын илимий мийнет-
лери жәрияланды. Соның ишинде 15 монография, 3 
сабақлық, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. Оның 

илимий басшылығында 11 тарийх илимлериниң кандидаты таярланды. 2015-жылдан Өзбекистан 
ҳәм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасы профессоры  лаўазымында  ислеп атыр .
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Сейтназаров Муратбай Серназарович, тарийх 
илимлериниң кандидаты. 1953-жылы 15-мартта 
Кегейли районында туўылған. 1978-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетиниң Дене тәрбиясы факуль-
тетин, 1991-жылы Тарийх факультетин тамамлаған. 
Қәнигелиги тарийхшы. 1999-жылы «Қарақалпақстанда 
миллий-азатлық ҳәрекетиниң тарийхы» темасында канди-
датлық диссертациясын жақлады. 30 ға жақын илимий 
мийнетлери жәрияланды. Соның ишинде 1 моногра-
фия, 2 сабақлық, 4 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2014-жылдан Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасының доценти.

Тангирбергенова Қаллигул, тарийх илимлериниң 
кандидаты, доцент. 1959-жыл 12-майда Тахтакөпир рай-
онында туўылған. 1981-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги тарийхшы. 
1992-жылы «Қарақалпақстан экономикасы екинши 
жәҳән урысы жылларында (1941-1945 жыллар)» тема-
сында кандидатлық диссертациясын жақлады. 80 нен 
аслам илимий мийнетлери жәрияланды. Соның ишин-
де 2 монография, 3 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2014-жылдан баслап кафедра доценти.

Ҳакимниязов Жолмурза Хожабекович, та-
рийх илимлериниң кандидаты, доцент. 1963-жылы 
1-сентябрьде Шымбай районында туўылған. 
1990-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин 
тамамлаған. Қәнигелиги тарийхшы. 1999-жылы 
«Орта әсирлер Хорезмдеги жәмәәтлик ҳәм сыйыныў 
қурылыслары (1999-жыл)» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 70 ке жақын илимий мий-
нетлери жәрияланды. Соның ишинде 2 монография, 
5 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2016-жылдан 
Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасының доценти.

Сейтимбетов Мыңсызбай Казакбаевич, тарийх 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1960-жылы 
29-сентябрьде Мойнақ районында туўылған. 1983-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги тарийхшы. 1995-жылы «Қарақалпақстанда 
темир жол қурылысы» (1947-1975 жыллар)» темасын-
да кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ден ас-
лам илимий мийнетлери жәрияланды. Соның ишинде 
2 монография, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2015-жылдан кафедра доценти.

Қудияров Алишер Раметуллаевич, тарийх илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1966-жылы 29-январьда 
Шымбай районында туўылған. 1990-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
тарийхшы. 1999-жылы «Шымбай қаласы тарийхы 
(XIX-XX әсир баслары)» темасында кандидатлық дис-
сертациясын жақлады. 60 тан аслам илимий мийнетле-
ри жәрияланды. Соның ишинде 1 монография, 3 оқыў 
қолланбасы баспадан шықты. 2012-жылдан кафедра 
доценти.
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МИЛЛИЙ ИДЕЯ, МӘНАЎИЯТ ТИЙКАРЛАРЫ ҲӘМ ҲУҚЫҚ 
ТӘЛИМИ КАФЕДРАСЫ

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2001-жылы 16-августтағы 
343-санлы қарары ҳәм Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим 
министрлигиниң 2002-жылы 21-февральдағы 54-санлы буйрығы тийкарында Өзбекистан 
Республикасы Жоқары оқыў орынларында Миллий ғәрезсизлик идеясы, ҳуқық ҳәм руўхыйлық 
тийкарлары тәлим бағдары ашылды. Бул тәлим бағдары университетимизде 2001-2002 оқыў 
жылында ашылды ҳәм 2003-жылы миллий ғәрезсизлик идеясы, ҳуқық ҳәм руўхыйлық тийкар-
лары кафедрасы шөлкемлестирилди. 2011-жылға шекем кафедраға Р.Реймов, А.Хожагелдиев, 
М.Сейтназаровлар басшылық етти. 2011-жылдан кафедраны философия илимлери кандидаты, 
доцент Алмагул Байрыева басқарып келмекте.

Кафедрада юридика илимлериниң докторы, профессор С.Д.Ниетуллаев, тарийх илимлериниң 
кандидаты М.С.Сейтназаров, юридика илимлериниң кандидаты, доцент М.Утепбергеновлар 
бир неше жыллар даўамында жасларға тәлим тәрбия берди.

Кадрлар таярлаўдың миллий бағдарламасына тийкарланып студентлерге билим бериўдиң 
сапасын жақсылаў мақсетинде университеттиң жәмийетлик кафедраларының тәжирийбели 
профессор-оқытыўшылары кафедраға жумыс ислеўге қабыл етилди. Ҳәзирги ўақытта, кафедрада 
14 профессор-оқытыўшы жумыс алып бармақта, олардан 5 илим кандидаты (1 профессор, 4 до-
цент), 1 үлкен оқытыўшы, 8 ассистент оқытыўшы бар. 

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Байрыева Алмагул Қурбановна, философия илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1968-жылы 25-сентябрьде 
Нөкис қаласында туўылған. 1990-жылы Таганрог 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 
Қәнигелиги рус тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 
2000-жылы «Шахстың руўхый дүньясының қәлиплесиўи 
машқалалары» темасында кандидатлық диссертация-
сын жақлады. 50 ден аслам илимий мийнетлери баспа-
да жәрияланды. Соның ишинде 3 оқыў-методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 2011-жылдан Миллий идея, 

мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими кафедрасы баслығы лаўазымында ислеп атыр. 2014-жылдан 
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты. «Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигине 
25 жыл естелик нышаны» менен сыйлықланды. 

ТАРИЙХ ҲӘМ ҲУҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТИ

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Cағындыков Жубатқан Наурызович, фило-
софия илимлериниң кандидаты, доцент. 1948-жылы 
29-декабрьде Қоңырат районында туўылған. 1973-жылы 
Ташкент мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги философия оқытыўшысы. 1985-жылы «Со-
вершенствование форм досуга и духовного общения 
сельских тружеников» темасында кандидатлық диссер-
тациясын жақлады. Қарақалпақстанға мийнети сиңген 
халық билимлендириў хызметкери. 40 қа жақын илимий 
мийнетлери жәрияланды. Соның ишинде 4 монография, 
2 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2012-жылдан Миллий идея, мәнаўият тийкарла-
ры ҳәм ҳуқық тәлими кафедрасының профессоры. 

Реймов Рустем Мамбеткаримович, философия 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1966-жылы 
28-июньда Қараөзек районында туўылған. 1990-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги физика оқытыўшысы. 2000-жылы 
«Әжинияздың социаллық-этикалық көз-қараслары» 
темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 
40 тан аслам илимий мийнетлери жәрияланды. 
Соның ишинде, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2010-2012 жылларда Қарақалпақстан Республикасы 
Халық билимлендириў министри лаўазымында иследи. 2011-жылы Өзбекистан Республикасы 
ғәрезсизлигине 20 жыллығы естелик нышаны менен сыйлықланды. Қарақалпақстан Республика-
сы халық билимлендириў ағласы. 2012-жылдан Миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқық 
тәлими кафедрасы доценти. 

Реймова Зухра Абатбаевна, юридика илимлери-
ниң кандидаты, доцент. 1972-жылы 18-январьда 
Нөкис қаласында туўылған.  1994-жылы  Қаракалпақ 
мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги 
юрист. 2004-жылы «Қарақалпақстан Республика-
сы пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының 
ҳуқықый статусы» темасында кандидатлық диссер-
тациясын жақлады. 60 тан аслам илимий мийнетлери 
жәрияланды. Соның ишинде 2 монография, 12 оқыў 
қолланбасы баспадан шықты. 2015-жылдан Миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқық 
тәлими кафедрасы доценти лаўазымында ислеп атыр. 

Сондай-ақ, кафедрада доцент Ф.Қутлымуратов, үлкен оқытыўшы А.Наўбетуллаев, 
асситентлер Ж.Дошниязов, М.Камалова, М.Султаниязов, С.Усенов, Б.Аллеков, А.Аллияров, 
И.Жоллыбекова, Н.Сейдабуллаева ислеп атыр.

МИЛЛИЙ ИДЕЯ, МӘНАЎИЯТ ТИЙКАРЛАРЫ ҲӘМ ҲУҚЫҚ 
ТӘЛИМИ КАФЕДРАСЫ
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ДЕНЕ МӘДЕНИЯТЫ 
ФАКУЛЬТЕТИ
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1934-жылы Төрткүлде Қарақалпақстан муғаллимлер институты шөлкемлестирилип, дәслеп 
Шымбайға, соңынан пайтахтымыз Нөкиске көширилди. 1943-жылы муғаллимлер институты 
Қаракалпақ мәмлекетлик педагогикалық институты қурамына кирди. 1976-жылы усы институт 
базасында Нөкис мәмлекетлик университети ашылды. 

Қарақалпақстан Республикасында урыстан алдыңғы жылларда дене тәрбиясы бойын-
ша қәнигелер жоқ еди. 1939-жылы Нөкис қаласына Ташкент дене мәденияты техникумы 
питкериўшилери – Абдурахманов Абдурахим Азизович, Мадаминов Ақыл Мадаминович, 
Умаров Ачил Умарович жоллама менен жумысқа келди. 

1947-жылы тарийхшы, екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшысы, соңынан Қарақалпақ 
мәмлекетлик педагогикалық институты ректоры, Сабыр Камалов басқарған әскерий кафедра 
базасында, дене тәрбиясы кафедрасы шөлкемлестирилди. Кафедраны 1947-жылы П.Ф.Лесгафт 
атындағы дене мәденияты институтын тамамлаған Х.Хабибуллин, сонынан С.В.Красникова, 
Е.П.Хотенко басқарды. 

Қарақалпақстан Республикасы орта мектеплерин жоқары мағлыўматлы дене мәденияты 
оқытыўшылары менен тәмийинлеў мақсетинде 1956-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институтында Дене тәрбиясы факультети ашылды. Биринши деканы болып 
Красникова Евгения Васильевна (1956-1966 жыллар), кафедра баслығы болып Хотенко Евге-
ния Павловна жумыс иследи.

1958-1959 жыллары институтқа Ташкент педагогика институтын тамамлаған П.М.Мавленов 
ҳәм  Ю.И.Кулаков жоллама менен келди.

1960-жылы дене тәрбиясы факультетин биринши питкериўшилер питкерип шықты.  Со-
лардан факультетте жумыс ислеп қалғанлар: гимнастикашылар Лукманов Митхат Ахмедович, 
Говоров Николай Федорович, Сорокина Людмила Федоровна, баскетбошылар Ли Юрий Алек-
сандрович, футболшы Ералиев Уразбай Ералиевич, Чиков Николай Григорьевич болды. 

Биринши питкериўшилердиң бири, дене мәденияты факультетин питкерген Ходжамуратова 
Каллыхан улыўма институт кафедрасына оқытыўшы етип қалдырылды.

Соңғы 50 жыл ишинде дене тәрбиясы кафедрасында Өзбекистан дене тәрбиясы институ-
ты питкериўшилери: Айтниязов Авезхан Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген 
мәденият хызметкери, Исмаилов Аминбай Өзбекистанға мийнети сиңген тренер, еркин гүрес 
бойынша ҳәм Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери, Саргубаева 
Насиба Касымовна спорт тараўында ҳаял-кызлар арасындағы биринши доцент (1992 ж.), Исмаилова 
Абадан, Арзымбетов Турсунатдин, Кулаков Юрий Иванович: Низамий атындағы ТашМПИ 
питкериўшиси, доцент «Өзбекистан Республикасына мийнети сиңген дене мәденияты ҳәм 
спорт хызметкери», «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери», 
волейболдан халкаралық тайпадағы төреши. 

ДЕНЕ МӘДЕНИЯТЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Спорт сарайының ишки ҳәм сыртқы көринислери.
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1997-жылы Карақалпақ мәмлекетлик университетинде дене тәрбиясы факультети ашылды 
ҳәм Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтынан қәнигелер шақыртылды (Казаков Аллаяр 
Раджапович, Серимбетов Полат Утемуратович).

2001-жылы университетте жанадан «Музыка ҳәм дене тәрбиясы» факультети ашылды. 
2001-2005-жыллар аралығында педагогика илимлериниң кандидаты, доцент П.У.Серимбетов фа-
культет деканы болып иследи. 2002-жылы факультетте магистратура қәнигелиги ашылды. 2005-
жылы «Кәсиплик тәлим», «Миллий ғәрезсизлик идеясы», «Дене мәденияты», «Музыкалық тәлим» 
бакалавр бағдарларын бириктирип факультеттиң аты «Педагогика» болып өзгерди. Факультетте 
6 кафедра жумыс иследи: «Спорт пәнлери», «Факультетлер аралық дене тәрбиясы», «Музыкалық 
тәлим», «Миллий ғәрезсизлик идеясы», «Кәсиплик тәлим», «Педагогика ҳәм психология».    

2006-2010 жыллары философия илимлериниң кандидаты, доцент Р.М.Реймов факуль-
тет деканы болып иследи. 2010-жылдың ноябринен факультеттиң аты «Дене тәрбиясы ҳәм 
музыка» болып өзгерип оған педагогика илимлериниң кандидаты, доцент П.У.Серимбетов 
басшылық етти. Факультетти 2 кафедра қурады, яғный Спорт пәнлери кафедрасы: оған тарийх 
илимлериниң кандидаты Б.Ж.Мамбетов басшылық етип, кафедрада 18 профессор-оқытыўшы 
жумыс алып барды. Музыкалық тәлим кафедрасына Қ.Заретдинов басшылық етип, кафедрада 
8 профессор-оқытыўшы  хызмет көрсетип келди.

2011-жылы факультеттиң аты Педагогика болып өзгерди. Факультет деканы етип педагоги-
ка илимлериниң кандидаты, доцент П.У.Серимбетов, 2013-жылдан баслап факультетке тарийх 
илимлериниң кандидаты, доцент М.К.Сейтимбетов басшылық етти. 2015-жылдыӊ сентябрь айы-
нан баслап факультетке педагогика илимлериниң кандидаты Н.А.Кайпов басшылық етпекте.

Ҳәзирги күнде факультетте еки кафедра болып, оларда 33 профессор-окытыўшылар 
жасларға билим берип келмекте. Солардың ишинде: 4 илим кандидаты, 2 доцент, 1 Өзбекистан 
Республикасына мийнети сиңген дене тәрбиясы ҳам спорт хызметкери, 1 Қаракалпақстан 
Республикасына мийнети сиңген тренер, 2 Қаракалпақстан Республикасына мийнети сиңген 
мәденият хызметкери, 1 Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген жаслар устазы жу-
мыс алып бармақта.  

ДЕНЕ МӘДЕНИЯТЫ ТЕОРИЯСЫ ҲӘМ МЕТОДИКАСЫ КАФЕДРАСЫ

Факультет деканатының гезектеги мәжилиси.

Чемпион студентлер – университет мақтанышы.
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2013-жылы факультетимизде «Ҳаял-қызлар спортын раўажландырыў» бакалавр бағдары 
ашылды. Өткен жыллар даўамында факультетимизде 10 Жәҳән чемпионы, 10 нан аслам Азия 
чемпионлары 50 ден аслам Өзбекистан чемпионлары питкерип шықты.

Ҳәзирги күнде факультетимизде 30 дан аслам Өзбекистан чемпионлары ҳәм сайланды ко-
манда ағзалары билим алмақта.

Ферғана ўәлаятында болып өткен «Универсиада – 2016» спорт жарысларында дзюдо ҳәм 
қол тобы ерлер командасы алтын медаль, волейбол ерлер, баскетбол ерлер ҳәм қызлар коман-
далары гүмис медальларды қолға киритти.

Дене мәденияты 2-курс студентлери Ш.Балтабаев, Э.Дониёровлар дзюдо спортынан дүнья 
жүзлик көлемде гран-при турнирлеринде турақлы түрде қатнасып сыйлы орынларды ийелеп 
келмекте.

Ҳаял-қызлар спорты 1-курс студенти Муратбаева Гулнур 2016-жылы 10-11-сентябрь 
күнлери Ҳиндистан мәмлекетиниӊ Кочи қаласында жаслар арасында өткерилген XVII Азия 
чемпионатында спорттыӊ дзюдо түринен 44 кг салмақта алтын медальды қолға киритти.

Дене мәденияты 4-курс студенти Мамбетназаров Исламбек 2016-жылы сентябрь айын-
да Қытай мәмлекетинде өткерилген Азия чемпионатында спорттыӊ академиялық ескек есиў 
түринен гүмис медальды қолға киритти.

Дене мәденияты 1-курс студенти Тиркашев Турабек 2016-жылы Босния ҳәм Герцеговина 
пайтахты Сараево қаласында 1998-1999-жылларда туўылған спортшылар арасында өткерилген 
жәҳән чемпионатында спорттыӊ Грек-Рим гүреси түринен алтын медальды қолға киритти.

Спорттыӊ еркин гүрес түри менен турақлы шуғылланып киятырған 2-курс студентлери 
Турсымуратова Индира, Орынбаева Лолахан, Еримбетова Севара, 4-курс студенти Ешмуратова 
Севара ҳалық аралық ҳәм Өзбекистан көлеминдеги жарысларға табыслы қатнасып келмекте.  

ДЕНЕ МӘДЕНИЯТЫ ТЕОРИЯСЫ ҲӘМ МЕТОДИКАСЫ КАФЕДРАСЫ
Спорт пәнлери кафедрасы 2001-жылы ашылып, бул кафедраны 2001-2007 жыллар аралығында 

Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Өзбекистан Республикасына хыз-
мет көрсеткен дене тәрбиясы ҳәм спорт хызметкери доцент Ю.И.Кулаков басшылық етти. 
2007-2010 жыллары педагогика илимлериниң кандидаты, доцент П.У.Серимбетов, 2010-2016 
жыллары Еркин гүрес бойынша спорт устасы, тарийх илимлериниң кандидаты, Б.Ж.Мамбетов 
басқарды. 2016-жылдан баслап кафедраны Ж.А.Турдымуратов басқарып келмекте.

 Бүгинги күнде кафедрада 18 оқытыўшы ислеп атыр. Олардан 2 доцент, 6 үлкен оқытыўшы, 
8 ассистент оқытыўшы, еки илим кандидаты илимий педагогикалық жумыслар алып бармақта. 
Б.Ж.Мамбетов Өзбекистан Республикасы тарийх, археология ҳәм этнография институты 
Қарақалпақстан филиалында 2006-жылы «Традиции физической культуры и спорта Каракал-
пакстана и проблемы возрождения, ХХ век» атамасында кандидатлық диссертациясын табыс-
лы қорғап тарийх илимлери кандидаты болды.

2011-жылы Н.Кайпов Өзбекистан мәмлекетлик дене тәрбиясы институтында «Оптимиза-
ция тренировочных воздействии в системе подготовки юных футболистов на этапе начальной 
подготовки» атамасында кандидатлық диссертациясын табыслы қорғады. 

Соның менен бирге кафедрада доцент Ю.И. Кулаков Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен 
мәденият хызметкери, Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен дене тәрбиясы ҳәм спорт 
хызметкери, доцент А.Р.Казаков Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, 
Қарақалпақстанға мийнети сиңген тренер, Қарақалпақстанға мийнети сиңген жаслар устазы 
А.Бекназаров, Қарақалпақстанға мийнети сиңген тренер О.Ниязовалар илимий педагогикалық 
жумыс алып бармақта.

Профессор-оқытыўшылар тәрепинен Республикамызда тезислер, илимий мақалалар 
ҳәм оқыў-методикалық қолланбалар жаратыўға ерисилип атыр. Ю.И.Кулаков 2009-жылы 
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«Лучшие…» атамасында оқыў қолланбасы «Қарақалпақстан» баспасынан шықты. Бул оқыў 
қолланбада Қарақалпақстанда дене тәрбиясы ҳәм спорттың раўажланыў тарийхы берилген.

А.Султансуйнов, С.Абдалиевлар 2012-жылы Азербайжан республикасының Баку қаласында 
өткерилген халық-аралық илмий теориялық конференциясында «Занятия физической культу-
рой для профилактики здоровья человека» атамасында баянаты менен қатнасты. 

2013-жылы Ю.И.Кулаков, А.Р.Казаков, Ж.А.Турдымуратовлар авторлығында «Қарақалпақстанда 
волейбол спорты» атамасында оқыў-методикалық қолланбасы «Қарақалпақстан» баспасынан жарық 
көрди. Бул оқыў методикалық қолланбада Қарақалпақстанда волейбол ойынының раўажланыў 
басқышлары, жетискенликлери ҳәм нәтийжелери сөз етилген.

2014-жылы Ж.Утегенов авторлығында «Талабаларни умуммаданий ва касбий тайёрлашда 
жисмоний тарбия» атамасында методикалық қолланбасы «ITA PRESS» баспасында жарық көрди.

2013-жылы 27-май күни Қарақалпақстан республикасы көлеминде «Республикамызда дене 
тәрбиясы ҳәм спорттың раўажланыў тарийхы» атамасында илимий-теориялық конференция 
өткерилди.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2013-жылы 22-январдағы «Өзбекистан 
Республикасында халық аралық ҳәм республика көлеминде өткерилетуғын илимий конфе-
ренциялардың режеси»не тийкарланып 2013-жылы 12-декабрь күни «Ғәрезсизлик жылла-
рында спорттың раўажланыў тарийхы» атамасында илимий-теориялық конференция шөл-
кемлестирилди ҳәм топламы баспадан шықты.

2015-жылы Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң 
16-февральдағы 51-санлы буйрығына тийкарланып 2015-жыл 5-май күни «Өзбекистанда дене 
тәрбия ҳәм спорттың раўажланыўында балалар спортының әҳмийети» атамасында респуб-
ликалық илимий-әмелий конференция жоқары шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. 

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Мәмбетов Байрам Жақсымуратович, тарийх илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1970-жылы 7-ноябрьде 
Нөкис қаласында туўылған. 1992-жылы Нөкис 
мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. 
2005-жылы «Традиции физической культуры и 
спорта Каракалпакстана и проблемы возрождения, 
XX век» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 20 дан аслам илимий мақала ҳәм тезисле-
ри, 3 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 
2016-жылдан кафедра баслығы.

Кулаков Юрий Иванович, доцент. 1936-жылы 
25-февральда Түркменстан Республикасында 
туўылған. 1954-1959 жыллары Ташкент мәмлекетлик 
педагогикалық институтында билим алған. 
Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген 
мәденият хызметкери, Өзбекистан Республикасына 
мийнети сиңген дене тәрбиясы ҳәм спорт хызметке-
ри атақларын алған. 10 нан аслам илимий мақаласы 
баспадан шыққан. Солардан 7 методикалық қолланба 
1 монографиясы баспадан шыққан. 2007-жылдан бас-
лап кафедра доценти. 
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Казаков Аллаяр Раджапович, доцент. 1950-жылы 
16-июльде Төрткүл қаласында туўылған. 1971-жылы 
Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтын тамам-
лаған. Өзбекистан валейбол командасы қурамында бир 
неше (Иордания, Бангладеш, Иран, Россия ҳәм тағы басқа 
мәмлекетлердеги) халық аралық жарысларда қатнасып 
жеңимпаз болған. 1991-жылы Қарақалпақстан Республи-
касы Жоқарғы Кеңесиниң ҳүрмет жарлығы, 1994-жылы 
Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў 
ағласы, 1995-жылы Қарақалпақстан Республикасын-

да хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, 2004-жылы Қарақалпақстан Республикасында хызмет 
көрсеткен тренер атақларын алған. 2007-жылы доцент илимий дәрежеси берилди. Қарақалпақстан 
Республикасында волейбол спорт түри бойынша биринши спорт устасы, республика дәрежесиндеги 
төреши. Қарақалпақстан Республикасы ҳәм университеттиң волейбол ерлер сайланды командасының 
тренери. Оның 50 ден аслам илимий мақаласы ҳәм 20 дан аслам оқыў-методикалық қолланбасы ба-
спадан шықты. Ҳәзирги ўақытта кафедра доценти.

Қайыпов Нийетбай Айтбаевич, педагогика илим-
лериниң кандидаты. 1979-жылы 11-октябрьде Кегейли 
районында туўылған. 2005-жылы Қарақалпақ мәмлекет-
лик университетин тамамлаған. 2011-жылы «Оптимиза-
ция тренировочных воздействии в системе подготовки 
юных футболистов на этапе начальной подготовки» те-
масында кандидатлық диссертациясын жақлады. 3 оқыў 
қолланбасы, 5 методикалық қолланбасы ҳәм бир неше 
мақалалары баспадан шықты. 2015-жылдан баслап 
дене мәденияты факультетиниң деканы лаўазымында 
ислеп атыр. 

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар А.Бекназаров, Р.Шаниязов, М.Солохин, 
О.Ниязова, Н.Акимов, И.Нажимов, ассистентлер Т.Сайекеев, Р.Бердимуратов, Қ.Жуманиязов, 
Т.Сейтмуратов, Б.Қойлыбаев, А.Султансуйнов, Ж.Утегенов, С.Абдалиев ислеп атыр.

ФАКУЛЬТЕТЛЕР АРАЛЫҚ ДЕНЕ МӘДЕНИЯТЫ ҲӘМ СПОРТ КАФЕДРАСЫ

1976-жыл Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде дене тәрбиясы кафедрасы шөлкем-
лестирилген. 1976-1987, 1990-1991 жыллары кафедраға доцент Насиба Саргубаева, 1988-1990 жыллар 
Жаксымурат Мамбетов, 1992-2000 жыллар Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикасына хызмет 
көрсеткен дене тәрбиясы хызметкери, доцент Юрий Кулаков, 2000-2011 жыллар Қарақалпақстан 
Республикасына хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан Республикасына хыз-
мет көрсеткен тренер, доцент Аллаяр Казаков, 2011-2015 жыллары педагогика илимлери канди-
даты Нийетбай Каипов, 2015-2016 жыллары Жеңис Турдымуратов басшылық етип келди. 

Кафедра ағзалары тәрепинен 30 дан аслам оқыў қолланбалар ҳәм илимий мақалалар 
шығарылды.

Бүгинги күнде кафедра ағзалары, үлкен оқытыўшылар А.Исмайлова, А.Мамутов, 
А.Табынбаев, Б.Казаков, А.Курбанбаев, Ж.Акимов, ассистент оқытыўшылар А.Кощанов, 
А.Аспетуллаев, Б.Матуразов, Ж.Курбаниязов, А.Казакбаев, Р.Машарипов, Б.Еримбетов, 
Х.Абдикамалов, Ю.Султамуратов, Н.Жанхожаевлар өз билимлерин жасларға үйретип келмекте. 
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Факультет дәслеп Роман-герман филологиясы факультет атамасы менен 1954-жылы 
ашылып, инглис ҳәм немис тиллери қәнигелигинен ибарат болды ҳәм сол жылы 55 студент 
қабыл етилди. Жаңадан ашылған факультетте 3 оқытыўшы –  Ж.А. Алламуратов, Р.И. Бонк, 
А.П.Серовлар жумыс иследи. 1956-жылы биринши рет шет тиллери кафедрасы ашылып, оған 
Ж.А.Алламуратов ҳәм кафедра баслығы ҳәм декан сыпатында басшылық етти. 

Факультет питкериўшилери арасынан көрнекли илим, мәденият, әдебият ғайраткерлери, 
мийнет қаҳарманлары ҳәм жәмийетлик искерлер, дилмашлар жетилисип шықты. Олардан 
Өзбекистан Қаҳарманы А.Өтениязов, профессорлар Н.Урумбаев, А.Джақсыбаев, А.Умаров, 
Л.Хван, В.Нажимова, Т.Караматдинова, К.Даўлетмуратов, Л.Лагазидзе, Б.Хабибуллаев, 
Қ.Орынбаев, Қ.Оразбаев, Қ.Өтегенов, Х.Даужанов, Г.Абдирова, С.Артыкова, М.Ғаниевлар ҳәм 
т.б.ларды атап өтсек болады.

1962-1963 оқыў жылынан баслап шет тиллери институттың басқа қәнигеликлеринде 
оқытыла баслайды. 1976-жылы университет ашылыўына шекем факультетте илим кандидатла-
рынан Ж. Алламуратов, А.Курбанбаев, М. Димент, М.Ауезов ҳәм П.Бекимбетов жумыс исле-
ген. Қарақалпақстанда миллий кадрлар арасынан герман тиллери бойынша биринши жетисип 
шыққан илим кандидаты Ж.Алламуратов болды. Университет ашылғаннан кейин ҳәзирге шекем бул 
еки кафедрада 16 оқытыўшы илим кандидаты дәрежесине ийе болды. 

Факультет тарийхында доцентлер Ж.Алламуратов, А.Курбанбаев, Т.Атамуратов, А.Дәўлетов, 
П.Курбаназаров, Н.Юлдашев, О.Ибрагимов, Д.Мамырбаева, Д.Бердимуратов, Ф.Бабажанов 
Х.Абдуллаев, Н.Хамидовлар факультет деканы лаўазымында иследи. 2015-жылдан доцент 
Дж.Курбанбаев факультет деканы лаўазымында ислеп келмекте. 

1995-1996 оқыў жылында Шет тиллери факультети қурамына Рус филологиясы факультети 
қосылды. Рус тили ҳәм әдебияты қәнигелиги 1937-жылы Муғаллимлер институты қурамында 
факультет болып шөлкемлестирилген. Факультетте улыўма ҳәм рус тил билими, рус ҳәм шет 
ел әдебияты, рус тили методикасы ҳәм әмелияты, факультетлер аралық рус тили кафедралары 
жумыс алып барған.

2005-жылы ноябрь айынан баслап рус филологиясы, инглис филологиясы, немис филологи-
ясы ҳәм өзбек филологиясы қосылып филология факультети қәлиплести. 2014-жылдан баслап 
Шет тиллери факультети қайта шөлкемлестирилди.

Бүгинги күнде факультетте 5 кафедра: инглис тили ҳәм әдебияты, немис тили ҳәм әдебияты, 
рус тили ҳәм әдебияты, аўдарма теориясы ҳәм әмелияты ҳәм факультетлер аралық шет тиллери 
кафедралары жумыс алып бармақта. Факультетте 90 нан аслам профессор-оқытыўшылар жу-
мыс ислейди. Соннан, 1 профессор, 16 илим кандидаты, 10 үлкен оқытыўшы ҳәм 60 тан аслам 
ассистент-оқытыўшылар студентлерге тәлим-тәрбия берип келмекте. Факультетте филология 
ҳәм тиллерди оқытыў (инглис тили), шет тили ҳәм әдебияты, филология ҳәм тиллерди оқытыў 
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(немис тили), филология ҳәм тиллерди оқытыў (рус тили), аўдарма теориясы ҳәм әмелияты 
тәлим бағдарлары бойынша бакалаврлар, лингвистика (инглис тили) ҳәм лингвистика (рус 
тили) қәнигеликлери бойынша магистрлар таярланады.

Ғәрезсизлик жыллары факультетте оқыў, илим-изертлеў, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық 
тараўларында бир қатар табыслар қолға киритилди. 2011-2012 оқыў жылында университет-
те жоқары мағлыўматлы дилмашлар таярлайтуғын жаңа қәнигелик ашылып, 2014-жылы 
30-августтағы министрликтиң 1/8.1-санлы қарары тийкарында факультет қурамында аўдарма 
теориясы ҳәм әмелияты кафедрасы шөлкемлестирилди. 2012-2013 оқыў жылынан баслап фа-
культетте екинши шет тили сыпатында корейс тили оқытыла баслады.

Шет тиллери факультети шет еллердиң ҳәм республикамыздың жоқары оқыў орынлары, 
билимлендириў орайлары менен тығыз байланыста жумыс алып бармақта. Ҳәзирге шекем АҚШ, 
Уллы Британия, Германия мәмлекетлеринен 9 профессор-оқытыўшы Карл Райхл, Р.Уоррен, 
Ким Кихо, К.Смит, Ч.Брайен ҳәм басқалар келип, лекция ҳәм әмелий сабақлар алып барды.   

Факультетимиз профессор-оқытыўшылары К.Исмайлов, А.Курбанбаев, О.Ибрагимов, 
Л.Хван, Г.Ешимбетова, К.Оразбаев, Х.Даўжанов, Д.Мамырбаева, А.Тажиева, Дж.Курбанбаев, 
Я.Курбанов, А.Джумамуратов, Д.Бердимуратов, А.Мамбетниязовалар Россия, Англия, АҚШ, 
Германия, Австрия, Болгария, Қытай ҳәм Израил мәмлекетлеринде өз билим дәрежесин жети-
листирип, тәжирийбелерин алмасты. 

Жыл сайын студентлердиң билимлилик, руўхыйлық, мәдений ҳәм интеллектуаллық 
дәрежелери өспекте. Қубла Корея Сувон университети KOICA тәлим программасы жеңимпазы 
А.Қутлымуратова, олимпиада жеңимпазы Ю.Каримбаева, оратарлық шебери таңлаўы жеңимпазы 
Ш.Сагидуллаева, С.Камалова, Ә.Наўайы, Бердақ атындағы стипендиялар жеңимпазлары 
М.Жумамуратова, Н.Даулетназарова, Г.Ибрагимова, Б.Альманова, А.Тлеумуратов, Ш.Берданова, 
Ш.Сайманова, Азия ҳәм Өзбекистан чемпионлары, жәҳән чемпионаты қатнасыўшылары 
М.Бердиханов, Г.Аманкосова, Б.Сердалиева, С.Сапарова, З.Пулатовларды үлкен мақтаныш 
пенен атап өтсек болады. 

Факультет жәмәәти келешекте жәҳән стандартларына толық жуўап беретуғын, илим 
ҳәм билимли жетик қәнигелер таярлайтуғын мәскан болып қала беретуғынлығына исе-
нимимиз кәмил.

ИНГЛИС ТИЛИ ҲӘМ ӘДЕБИЯТЫ КАФЕДРАСЫ

Өзбекистан Республикасында  бүгинги күнде шет тиллери, әсиресе инглис тилин үйрениў 
мәмлекетлик сиясатына айланғанлығы ҳәммемизге белгили. 2012-жылдың 10-декабрьдe Пре-
зидент И.А.Каримовтың «Шет тиллерди үйрениў системасын буннан былайда жетилистириў 
илажлары ҳаққында»ғы қарарында айтып өтилгениндей, Өзбекистанның оқыў орынларында 
инглис тилин дүнья стандартларына жуўап беретуғын дәрежеде оқытыў тийкарғы мәселе бо-
лып табылады. 

Инглис тили ҳәм әдебияты кафедрасы 1976-жылы университет ашылғаннан берли ис 
жургизип атыр. Бүгинги күнде кафедрада «Шет тили ҳәм әдебияты», «Филология хәм  тил-
лерди оқытыў» ҳәм магистратура «Лингвистика» (инглиз тили) тәлим бағдарлары бойынша 
талабаларға  билим  берилмекте. Кафедрада  илим кандидатлары, доцентлер  Н.Ю.Юлдашев, 
Г.А.Нурымбетова, Д.У.Сейтова, Г.Тлеумуратов, Д.Хаджиева, Дж.Курбанбаев, З.Утешова, 
Ж.Сейтжанов, сондай-ақ тәжирийбели үлкен оқытыўшы Г.Ешимбетова студентлерге сабақ  бе-
рип атыр.  Кафедрада 27 профессор-оқытыўшы ислеп атыр. Олардан сегиз илим кандидаты, бир 
үлкен оқытыўшы ҳәм он сегиз ассистент лаўазымында ислейди.  

ИНГЛИС ТИЛИ ҲӘМ ӘДЕБИЯТЫ КАФЕДРАСЫ
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Лекциялар ҳәм әмелий пәнлер жаңа методикалық ҳәм информациялық технологияларды 
қолланған ҳалда өтилмекте. Көпшилик қәнигелик пәнлерден әмелий шынығыўлар таза қурылған 
заманагөй әсбап-үскенелерге ийе лингафон ханасында алып барылады.

Кафедрада студентлердиң сөйлеў уқыплылығын раўажландырыўға жәрдем бериўши арнаўлы 
түрде дүзилген клублар, атап айтқанда «English Speaking club», «Scientific club», «English 
teaching methodology club» ис жүргизбекте. Ҳәр жылы кафедрада «Инглис тили ҳәптелиги», 
ҳәр айлық илимий-методикалық семинар, илимий-теориялық ҳәм илимий-әмелий семинарлар 
шөлкемлестирилип, оқытыўшылар ҳәм студентлер оларда белсене қатнасады. Кафедраның 
14 студенти зийрек студентлер қатарынан орын алған. Зийрек студентлер арасында инглис 
тили бойынша республикалык пән олимпиадасы жеңимпазлары, Наўайы, Бердақ атындағы 
мәмлекетлик стипендия ийелери бар. Олардан, Гульмира Ибраимова, Бийбиназ Альманова, Аб-
димурат  Тлеумуратов, Шахзада Сайманова ҳәм тағы басқалар.

2012-2013 оқыў жылынан баслап «Өзбекистанда болажақ инглис тили оқытыўшыларын 
таярлаўда оқыў бағдарламаларын қайта ислеп шығыў PRESETT» атлы Өзбекистан Республи-
касы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги ҳәм Британия Кеңеси менен биргеликтеги 
жойбары  тийкарында 2 бакалавр бағдарында оқыў процеси  алып барылмақта.

Бул топарларда оқытыў Европа стандартлары негизинде ислеп шығылған бағдарлама тий-
карында алып барылады. Оқыў процесиниң жеделлигин және де өсириў мақсетинде кафедраға 
Британия кеңеси тәрепинен 5 232 550 сўмлық оқыў материаллары берилди. Сондай-ақ, кафедра 
ағзалары ҳәр жылы еки рет Өзбекистандағы Британия Кеңеси ҳәм ӨзМЖТУ шөлкемлестиретуғын 
әмелий семинарларға қатнасып киятыр.  

Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен методикалық ҳәм оқыў қолланбалар, ҳәр 
қыйлы бағдарламалар исленбекте. Д.Сейтованың «Общее языкознание» сабақлығы (Нөкис, 
2011), Д. Хаджиеваның  «Stylistics through practice» (Cамарканд, 2012) Д.Мамырбаева  ҳәм  
Д.Хаджиевалардың «Жазба аўдарма» (Нөкис, 2011-жыл) Д.Хаджиева ҳәм Д.Джумамбетовалардың 
«Developing speaking  through writing  activities»  (Нөкис, 2015)  сабақлығын, З.Сагатова, 
А.Төлеўбаевалардың «Get a handle on your reading» (2015) оқыў қолланбаларын айрықша  атап  
өтиўге болады. Профессор-оқытыўшылар тәрепинен соңғы үш жылда республикамызда 60 тан 
артық, шет еллерде 12 илимий мақала баспадан шықты. Кафедрамызда 2013-жылдан баслап 
ҳәр жылы «Тил билими ҳәм шет тиллерин оқытыўдың  әҳмийетли мәселелери» атамасында 
илимий – методикалық журнал «Қарақалпақстан» баспасынан шығарылыўы жолға қойылды. 

Кафедраның гезектеги мәжилиси.

ШЕТ ТИЛЛЕРИ ФАКУЛЬТЕТИ



213

Онда кафедра профессор оқытыўшыларының, 
магистрантларының ҳәм зийрек талабаларының 
мақалалары  шығарылады.

Кафедра оқытыўшылары Дж.Курбанбаев, 
Д.Мамырбаева, А.Тажиева Уллы Британияның 
ири оқыў орынларында инглис тили бойынша 
қәнигелигин жетилистирди.

Сондай-ақ, студентлер Республиканың 
ҳәм шет еллердеги ири оқыў орынларының 
тәлим дәстурлерине қатнасып жеңимпаз болып 
атыр. Қубла Кореяның Сувон университетинде 
4-курс студенти А.Б. Кутлымуратова KOICA 
бағдарламасы арқалы билим алды. 

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Хаджиева Дилбар Тажимуратовна, филология 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1961-жылы 5-июльда 
Нөкис қаласында туўылған. 1983-жылы Нөкис 
мәмлекетлик университетин питкерген. «Изменения 
структурно-функциональной характеристики и валент-
ности глагольных словосочетания в истории развития 
английского языка» темасында кандидатлық диссер-
тациясын табыслы жақлады. 4 оқыў қолланбасы, 40 
тан аслам илимий мақалалары, 30 дан аслам тезислери 
жәрияланды. 

Курбанбаев Джавод Аминбаевич, педаго-
гика илимлериниң кандидаты, доцент. 1978-жылы 
10-августта Нөкис қаласында туўылған. 2001-жыл 
Өзбекистан мәмлекетлик жәҳән тиллери университе-
тин тамамлаған. Қәнигелиги инглис тили ҳәм әдебияты 
магистри. 2011-жылы «Бўлажак чет тили ўқитув-
чиларининг нутқ омилкорлигини назорат қилиш ме-
тодикаси (инглиз тили амалий грамматикаси мате-
риалида)» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 40 тан аслам илимий-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 
2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2015-жылдан баслап Шет тиллери факультети деканы. 

Факультеттиң шет ел әдебиятлары китапханасы 
студентлер хызметинде.
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Юлдашев Нарбай, филология илимлериниң кан-
дидаты, доцент. 1937-жылы 15-мартта Әмиўдәрья рай-
онында туўылған. 1959-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институтын тамамлаған. 1986-жылы 
«Структурно-типологический анализ объектных слово-
сочетаний в английском и каракалпакском языках» те-
масында кандидатлық диссертация жақлады. 50 ден ас-
лам илимий мақала ҳәм тезислери, 1 сабақлық, 1 оқыў 
қолланба, 2 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 
2005-жылдан баслап кафедра доценти. 

Тлеумуратов Генжемурат, филология илимлериниң 
кандидаты, доцент. 1951-жылы 23-мартта Қараөзек райо-
нында туўылған. 1974-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогикалық институтын питкерген.  2011-жыл «Исто-
рическая  морфология и словообразования  английского 
языка» атамасында кандидатлық диссертациясын табыс-
лы жақлады. 2 оқыў қолланбасы, 15 тен аслам илимий 
мақалалары, 20 дан аслам тезислери жәрияланды.

Сейтова Дәмегул Отарбаевна, филология илим-
лериниң кандидаты, доцент. 1955-жылы 3-мартта 
Москва қаласында тууылған. 1977-жылы Қарақалпақ 
мәмлекетлик педагогикалық институтын питкерген.  
1996-жылы «Типологическая категория фазовости в 
разносистемных языках (на материале английского 
и каракалпакского языков)» темасында кандидатлық 
диссертация жақлады. Ҳәзирги ўақытта докторлық 
темасы үстинде жумыс алып бармақта. 150 ден ас-
лам илимий мақалалары ҳәм тезислери, 5 оқыўлык, 2 

сөзлик, 8 оқыў қолланба, 7 методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2010-жылдан баслап ин-
глис филологиясы кафедрасының  доценти.

Нурымбетова Гулайым Аметовна, филология 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1954-жылы 
30-апрельде Нөкис қаласында туўылған. 1976-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институ-
тын тамамлаған. 1985-жылы «Сингармонизм характери-
стики фонологического слуха» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 1 монография, 20 дан аслам 
илимий мақалалары ҳәм тезислери баспадан шыққан. 
2008-жылдан баслап инглис филологиясы кафедрасының 
доценти лаўазымында ислеп атыр.

Утешова Зернегул Хурметуллаевна, педа-
гогика илимлериниң кандидаты, доцент. 1982-
жылы 26-октябрьде Нөкис қаласында туўылған. 
2003-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик  университетин 
тамамлаған. 2009-жылы «Лингвокультурологический  
аспект методики обучения речевому этикету англий-
ского языка в каракалпакских школах» темасында 
кандидатлық диссертация жақлады. 20 дан аслам или-
мий мақалалары, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2009-жылдан баслап кафедра доценти.

ШЕТ ТИЛЛЕРИ ФАКУЛЬТЕТИ
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Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшы Г.Ешимбетова, ассистентлер Ю.Мамутова, 
Л.Пак, Г.Конысов, Ф.Аташова, У.Хакимов, Р.Елмуратов, Р.Сапарниязов, Г.Жолдасова, 
С.Кудайбергенова, Т.Кулниязов, Н.Асенов, В.Жумабаева, Г.Сратдинова, Д.Бадирова, 
Д.Джумамбетова, З.Сагатова, Н.Сатуллаевалар ислеп атыр.

НЕМИС ТИЛИ ҲӘМ ӘДЕБИЯТЫ КАФЕДРАСЫ
1958-жылы Немис тили қәнигелиги бойынша 15 студент бул оқыў орнын питкерди. Олар 

Республиканың ҳәр түрли районларына бағдарлама бойынша жиберилди. Олардың ишин-
де И.К.Замешаева немис тили кафедрасында қалды. Оларға 1-курсынан баслап Р.И.Бонк, 
Р.М.Сидикова ҳәм тағы басқа профессер оқытыўшылыр тәлим берген. 1956-жылы Шет тиллер 
кафедрасы еки кафедраға инглис ҳәм немис тили болып бөлинди. Сол жылдан баслап 1976-жылға 
шекем И.К.Замешаева кафедра баслығы болып иследи. Кафедраны доцент А.Курбанбаев, 
М.Ауезов, С.Джакипов, Е.Кунназаров,  А.Джумамуратов, К.Аманбаевлар басқарды. 

Ҳәзирги ўақытқа Д.Бердимуратов кафедра баслығы болып хызмет етпекте. Кафедрада 12 
оқытыўшы, солардан 3 доцент, 3 үлкен оқытыўшы ҳәм 6 ассистент оқытыўшы тәлим бермекте. 
Кафедраның илимий байланыслары оғада кең болып, Ташкент, Самарканд университетлери 
менен тығыз байланыста.

Бонк Университети профессоры К.Райхл университетте бир неше рет болып, инглис ҳәм 
немис тили студентлерине сабақ берди.  Оған  Қарақалпақ мәмлекетлик университети  про-
фессоры атағы берилди. Германияның  Өзбекистандағы елшиханасы немис тилин үйрениў бой-
ынша оғада үлкен итибар қаратқан. Олар тәрепинен ҳәр жылы «Шешенлик өнери» бойынша 
таңлаўы шөлкемлестирилмекте ҳәм бул таңлаўға студентлер белсене катнасып киятыр. Гёте 
институты ҳәм Ташкенттеги DAAD (Германия Академиялық алмасыўлар) менен қатнасықлар 
орнатылған. Олар тәрепинен немис тили оқытыўшылары ушын 2 жылда 1 рет «Lehrertag» 
(Республикалық мүғаллимлер съезди) өткериледи. Буған кафедра муғаллимлери де белсене 
қатнасады. DAAD ҳәм Гёте институти университетимизде семинарлар өткереди. Ҳәр жылы 
студентлер Ташкенттеги Гёте институтында өз қәнигеликлерин асырып келеди. Германия ҳәм 
Австрия Ҳүкимети тәрепинен шөлкемлестирилген қәнигелик асырыў курслары ҳәм семинарлар-
да кафедрамыз муғаллимлеринен  А.Курбанбаев, О.Ибрагимов,  Я. Курбанов, А.Джумамуратов, 
А.Мамбетниязова ҳәм Д.Бердимуратовалар қатнасты. 2008-жылдан баслап Германия ҳәм Ав-
стрия карамағы астында Нөкис қаласындағы 6-санлы мектеп немис тилин оқытыў бойынша 
қәнигелестирилген мектепке айланды. Бул мектепте кафедра студентлери әмелиятларын өтеп 
келеди. 4-курс студенти Шайдахан Берданова Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендия ийеси 
болды. 

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Бердимуратов Даулетнияз Утениязович. 
1973-жылы Шымбай қаласында туўылған. 1997-
жылы Қаракалпақ мәмлекетлик университетин тамам-
лады. Қәнигелиги бойынша немис ҳәм инглис тили 
оқытыўшысы. Ҳәзирги ўақта «Принципы лексикогра-
фической интерпретации глагольных фразеологиче-
ских единиц (на материале толкового словаря немец-
кого языка) темасындағы докторлық диссертациясы 
үстинде жумыс алып бармақта. 30 дан аслам илимий-
методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде, 2 методикалық қолланбасы, шет елде 2 мақаласы баспадан шықты. 2013-жыл-
дан баслап немис тили ҳәм әдебияты кафедрасы баслығы лаўазымында ислеп келмекте.
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Қурбанбаев Аминбай, педагогика илимлериниң  
кандидаты, доцент. 1940-жылы Төрткүл районында 
туўылған. 1965-жылы Ташкент мәмлекетлик шет тил-
лер педагогикалық институтын тамамлаған. Қәнигелиги 
бойынша орта мектеплер ушын немис тили ҳәм толық 
емес мектеплер ушын өзбек тили ҳәм әдебияты. 
1975-жылы «Методика преподавания немецких 
предлогов в национальной аудитории» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 1985-жылы 

доцент атағы берилди. 100 ден аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде 2 монография, 5 сабақлық, 8 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 1965-жылдан баслап 
Қарақалпақ мәмлекетлик  университети Немис тили ҳәм әдебияты кафедрасында доценти.

Қунназаров Есенбай, филология илимлериниң 
кандидаты, доцент. 1943-жылы Шымбай районын-
да туўылған. 1966-жылы Самарқанд мәмлекетлик 
университетин тамамлаған. Қәнигелиги бойынша 
филолог, немис тили мугаллими. 1991-жылы «Лек-
сико-семантическая структура глагола в разнострук-
турных языках» темада кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 50 ден аслам илимий методикалық  мий-
нетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 мо-
нография, 3 сабақлық, 2 оқыў қолланбасы баспадан 

шықты. 1966-2017 жыллары аралығында Қарақалпақ мәмлекетлик  университети немис тили 
ҳәм әдебияты кафедрасы доценти болып иследи.

Хамидов Нуратдин Шамшетдинович, филология 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1975-жылы Шымбай 
районында туўылған. 1997-жылы Қарақалпақ мәмле-
кетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги бойын-
ша немис ҳәм инглис тили оқытыўшысы. 2008-жылы 
«Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиндеги рәўишлердиң 
стиллик қолланылыўы» темада кандидатлық диссер-
тациясын жақлады. 30 дан аслам илимий методикалық  
мийнетлери баспада жәрияланды. 1997-жылдан бас-
лап Қарақалпақ мәмлекетлик  университети немис 

тили ҳәм әдебияты кафедрасында, ал 2013-жылдан усы кафедра доценти болып ислеп атыр.
Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар Г.Нагметова, А.Джумамуратов, М.Аметова,  ас-

систенлер А.Таекеева, Я.Қурбанов, А.Мамбетниязова, Б.Ильясова, М.Палўанова, Г.Бабаевалар 
ислеп атыр.

РУС ТИЛИ ҲӘМ ӘДЕБИЯТЫ КАФЕДРАСЫ
Рус тили ҳәм әдебияты кафедрасы 2015-жылы рус филологиясы кафедрасының тий-

карында қайта дүзилди. Кафедра 1937-жылы Муғаллимлер институтында рус бөлими 
ашылғаннан кейин шөлкемлестирилген болып, ҳәзирги дәўирде университетимиздиң ең 
ески кафедраларының бири болып есапланады. Кафедра өзиниң ең терең үрп-әдетлерине 
ийе. Кафедраның шөлкемлестирилиўинде талантлы педагог, рус әдебияты бойынша жетик 
қәниге А.Н.Сидоровтың хызмети үлкен. Кафедрада ҳәр қыйлы дәўирлерде көп ғана талантлы 
профессор-оқытыўшылар мийнет иследи. Олардан профессорлар – Г.Д.Петров, Н.А.Урумбаев, 
А.У.Умаров; доцентлер – П.И.Сенин, А.Д.Джаксыбаев, Р.П.Хван, А.Ж.Жаримбетов, 
Ш.К.Каримходжаев, С.Т.Наўрызбаева, Р.С.Бекназарова, Я.А.Ким; аға оқытыўшылар – 
Н.Б.Седлецкий, Н.Б.Мартемьянова, Н.Ф.Фишер, Т.А.Иванова, Г.П.Березовская, Л.Л.Родионова, 
М.Б.Матевич, З.М.Кулакова, Л,И.Лигай, А.А.Зубреева ҳәм басқаларды атап көрсетиўге бола-
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ды. Усы ѳткен дәўир ишинде кафедраға доцентлерден П.И.Сенин, А.Д.Джаксыбаев, Р.П.Хван, 
А.Ж.Жаримбетов, Т.К.Караматдинова, профессор А.У.Умаров ҳәм басқалар басшылық етти. 
Олар кафедраның педагогикалық, тәрбиялық ҳәм илимий дәстүрлерин табыслы даўам еттирди, 
оқыўдың сапасын жақсылаўға ҳәм илимий ҳәм педагог кадрларды таярлаўға күш салды, сту-
дент жаслардың билимин, қәбилетин, тәрбиясын жетилистириўде үлкен үлес қосты. 

Ҳәзирги ўақытта кафедраны профессор Л.Б.Хван басқарады. Кафедра профессор-оқытыўшылары 
жаңа инновациялық педагогикалық технологияларды есапқа алған ҳалда ҳәр жылы лекция 
текстлерин, әмелий сабақлардың исленбелерин жаңартып барады. Кафедраның барлық пәнлери 
бойынша электрон вариантлар университет китапханасында бар. Кафедра ағзалары арнаўлы 
курсларға ҳәм семинарларға айрықша дыққат аўдарады. Булар студентлерге рус тили ҳәм 
әдебиятының ең әҳмийетли ҳәм қыйын мәселелерин терең түсиниўге ҳәм меңгериўге жәрдем 
береди.

Кафедра ағзалары турақлы түрде республикалық ҳәм халық аралық илимий конференцияларға 
қатнасады. Л.Б.Хван, А.Ж.Алламуратова, 2015-жылы Махачкала, Ташкент, Самарқанд қалаларында 
өткерилген Республикалық, халық-аралық илимий-әмелий конференцияларға қатнасты. 

Ҳәр жылы апрель-май айларында кафедраның басламасы менен «Современные тенден-
ции языка и литературы» ҳәм «Мир науки и духовной культуры в современных условиях» де-
ген атамада илимий конференциялар өткериў дәстүрге айланған. Кейинги 3 жылда кафедра 
профессор-оқытыўшылары тәрепинен 2 китап антология, 2 оқыўлық ҳәм 1 оқыў-методикалық 
қолланба, 50 ден аслам илимий мақалалар ҳәм тезислер баспадан басылып шыққан.

Рус тили ҳәм әдебияты кафедрасы 2013-жылы магистратура бөлиминде 5А120102 – Лингвистика 
(рус тили) қәнигелигиниң ашылыўына өзиниң үлкен үлесин қосты. Кафедра магистрантлары 
Өзбекистан Миллий университетинде ѳткерилетуғын «Молодая филология Узбекистана» деген 
атамадағы республикалык илимий конференциясына, «Виноградовские чтения» атлы халық 
аралық  илимий конференциясына ҳәр жылы қатнасып келмекте.

Кафедра бәрҳама елимиздиң ҳәм шет еллердиң белгили жоқары оқыў орынлары менен тығыз 
байланыста болып келмекте: Ломоносов атындағы Москва мәмлекетлик университети, Киев 
мәмлекетлик университети, Мырза Улығбек атындағы Ѳзбекистан Миллий университети, 
Өзбекистан мәмлекетлик жәҳән тиллери университети, ТашМШИ, Сеул шет тиллери универси-
тети менен илимий бағдарда бирге ислесип киятыр. Кафедра руўхый-ағартыўшылық жумысына 
айрықша кеўил аўдарады. Студентлердиң миллий руўхыйлығын, мәдениятын раўажландырыў 
бойынша жумыслар алып бармақта. Университет көлеминде ҳәр жылы турақлы түрде әдебий 
кешелер, викториналар, дискуссиялар өткерилип турады, «Любители русской словесности» 
дөгерегиниң жумысын алып барады.

Оқыў системасын модернизациялаўға тийкарланған кафедра оқыў процесине жаңа педа-
гогикалық технологияларды енгизбекте, жаңа типтеги оқыў қолланбаларын дүзбекте. Кафедрада 
оқыўдың жаңа инновациялық технологиясына сүйенип, рус тилин ҳәм әдебиятын оқытыўдың про-
фессионал педагогикалық бағдарын тереңлестириўге әмел исленбекте.

РУС ТИЛИ ҲӘМ ӘДЕБИЯТЫ КАФЕДРАСЫ
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Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Хван Людмила Борисовна, педагогика илимлериниң 
кандидаты, профессор. 1945-жылы 14-декабрьде Қоңырат 
қаласында туўылған. 1967-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик 
педагогика институтын тамамлаған. Қәнигелиги рус 
тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 1978-жылы «Система 
уроков русской литературы как средство формирова-
ния читательских интересов» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 50 ден аслам илимий 
методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. 
Соның ишинде 4 монография, 5 антология, 2 сабақлық, 

25 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 1992-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик универси-
тетинде профессор лаўазымында ислеп киятыр.

Алламуратова Айсанем Жалгасбаевна, фило-
логия илимлериниң кандидаты, доцент. 1969-жылы 
28-сентябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1991-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәни-
гелиги рус тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 1997-
жылы «Худо-жественное выражение категории памя-
ти в повестях В.Распутина» темасында кандидатлық 
диссертациясын жақлады. 50 ден аслам илимий 
методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның 
ишинде 3 оқыў қолланбасы, 10 оқыў методикалық 
қолланбасы баспадан шықты. 2005-жылдан кафедра 
доценти.

Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна, педаго-
гика илимлериниң кандидаты, доцент. 1971-жылы 
16-январьда Нөкис қаласында туўылған. 1988-жылы ТАМ-
БОВ мәмлекетлик педагогикалық институтына оқыўға 
түсип, 1993-жылы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық 
институтын питкерди. Қәнигелиги рус тили ҳәм әдебияты 
оқытыўшысы. 2007-жылы «Модели уровня знаний по 
русскому языку на основе тестирования как средство по-
вышения качества учебно-воспитательного процесса (на 
материале школ Республики Каракалпакстан)» темасын-
да кандидатлық диссертациясын жақлады. 60 тан аслам 
илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишин-

де 3 монография, 1 сабақлық, 19 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2008-2015 жылла-
ры улыўма университетлик шет тиллер кафедрасының баслығы лаўазымында иследи. 2015-жылдан 
кафедра доценти.

Кабулова Лола Толыбаевна, филология 
илимлериниң кандидаты, доцент. 1965-жылы 
3-июльде Нөкис қаласында туўылған. 1987-жылы 
Таганрог мәмлекетлик педагогика институ-
тын тамамлаған. Қәнигелиги рус тили ҳәм әдебияты 
оқытыўшысы. 1998-жылы «Функционирование от-
глагольных существительных в газетно-публици-
стическом стиле» темасында кандидатлық диссерта-
циясын жақлады. 50 ден аслам илимий методикалық 
мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 
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сабақлық, 5 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2003-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик 
университетинде доцент лаўазымында ислеп атыр.

Аманова Айсултан Абдиразаковна, филоло-
гия илимлериниң кандидаты, доцент. 1957-жылы 
22-декабрьде Нөкис қаласында туўылған. 1980-
жылы Москва мәмлекетлик педагогика институтын 
тамамлаған. Қәнигелиги рус тили ҳәм әдебияты 
оқытыўшысы. 1993-жылы «Каракалпакский рас-
сказ 30-начала 50-х годов (вопросы типологии и по-
этики)» темасында кандидатлық диссертациясын 
жақлады. 50 ден аслам илимий методикалық мийнетле-
ри баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 монография, 8 
оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2003-жылдан баслап кафедрада доцент лаўазымында ислеп атыр.

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар Е.Чимбергенов, М.Турсымуратов, Г.Палванова, 
В.Сейтенова, ассистенлер С.Кабулов, Е.Шерибаев, З.Абутова, Д.Абдреимова, Г.Атаджанова, 
Г.Каландарова, С.Машарипова, З.Мырзамбетова, И.Хошмуратова ислеп атыр.

ФАКУЛЬТЕТЛЕР АРАЛЫҚ ШЕТ ТИЛЛЕР КАФЕДРАСЫ
1976-1977 оқыў жылынан баслап университеттиң барлық факультетлеринде инглис, немис ҳәм 

латын тиллерин оқытыўды тәмийинлеў мақсетинде факультетлер аралық шет  тиллер кафедрасы 
ашылды. Кафедра ашылған ўақыттан баслап узақ жыллар даўамында тәжирийбели педагоглар 
доцент  П.Бекимбетов, К.А.Исмаилов, Е.Қунназаров,  А.Қурбанбаев, Г.Нурымбетова, О.Ибрагимов, 
Г.Тлеўмуратов басқарып келди. Кафедрада мийнет ветеранлары үлкен оқытыўшылар Т.Досанов, 
Е.Базарбаев, Н.Мудрякова, И.Замешаева. З.Урунбаева, З.Султанова, З.Нысанова, А.Юсуповалар 
жасларымызға тәлим-тәрбия берди. 1991-1994 жыллары шет тиллери кафедрасына доцент 
А.Курбанбаев басшылық етип келген болса, оның изинше 1994-1995 жыллары доцент Г.Нурымбетова 
басқарды. 1995-1996 жыллары бул кафедра екиге бөлинип, яғный тәбийий-экономикалық факультет-
лер ушын шет тиллери кафедрасына доцент О.Ибрагимов  ҳәм  гуманитар факультетлери ушын шет 
тиллери кафедрасына Г.Тлеўмуратовлар басшылық етти. 1996-жылы үлкен оқытыўшы О.Төребаев 
кафедра баслығы болып сайланды ҳәм ол 2005-жылға шекем кафедраға басшылық етти. 2005-жылы 
факультетлер аралық шет тиллер кафедрасы менен инглис тили кафедрасы бирлестирилип, 
ол инглис филологиясы кафедрасы деп аталды ҳәм сол дәўирде 2006-жылдың январь ай-
ына шекем инглис филологиясы кафедрасына үлкен оқытыўшы Дж.Курбанбаев басшылық 
етти. 2006-2007 жыллары инглис филологиясы кафедрасына үлкен оқытыўшы Г. Бекбергенова 
басшылық етти. 2007-2008 жыллары инглис филологиясы кафедрасына үлкен окытыўшы А.Тажиева 
кафедра баслығы болып сайланды.

2008-жылы  май айының 30-сәнесинде Министрлик тәрепинен жаңадан 159-санлы буйрығы 
менен тастыйықланған «Жоқары оқыў орынларының кафедралары хаққындағы Нызам» талап-
ларына муўапық ҳәм университеттиң Илимий Кеңеси қарары менен улыўма университетлик 
тиллер кафедрасы шөлкемлестирилип кафедра баслығы етип педагогика илимлери кандидаты 
Айгул Ходжаниязова бекитилди. 2015-жылдың  ноябрь  айынан  баслап  факультетлер аралық 
шет тиллери  кафедрасына  филология илимлери кандидаты, доцент Дәметкен  Кубейсинова 
басшылық етип келмекте.

Кафедра ағзалары оқытыў менен бирге жоқары оқыў орны ушын сабақлықлар, оқыў 
қолланбалар, илимий мақалалар жәриялап бармақта. Кафедра профессор-окытыўшылары 
тәрепинен төмендегише илимий жумыс ҳәм оқыў-қолланбалар жәрияланды. Олардан 
М.Жоллыбекова «Инглиз тили» (2008), М.Жоллыбекова «Инглис тили грамматикасы хаққында 
қысқаша түсиниклер» (2010), М.Каллибекова, А.Коянбаева авторлығында «Инглис тили» 
физика факультети студентлери ушын (2008), А.Таекеева «Deutch» (2008), А.Байниязов,  
Ж.Турдымуратов «Inglisshe – Qaraqalpaqsha - Russha sport  atamalari so’zligi» (2008), 
Э.Менлимуратова, А.Таджиева, А.Байниязов «Inglis tili» (2008.) А.Таджиева, А.Байниязов  

ФАКУЛЬТЕТЛЕР АРАЛЫҚ ШЕТ ТИЛЛЕР КАФЕДРАСЫ
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«Learning English by Fiction» (2008), А.Ходжаниязова, З.Есемуратова «Методические разра-
ботки по русскому языку для студентов гуманитарного факультета» (2008), Т.Караматдинова, 
Р.Исметуллаева «Методическая разработка по русскому языку для экономистов» (2008), 
Г.Палванова ҳ.т.б. «Коммуникативный практикум по русскому языку для детей дошкольно-
го возраста» (2009), В.Сейтенова ҳ.т.б. «Методические разработки по обучению студентов 
языку специальности» (2009), Д.Т. Кубейсинова, Я.Ю.Каримов, М.А.Сапарниязова «Инглис 
тили» оқыў методикалық қолланба, (2009), Д.Т. Кубейсинова  «Синтаксический анализ про-
стых предложений»  (Н.: «Каракалпакстан»  2010),  Д. Т. Кубейсинова «Actual problems of 
Theoretical Grammar» (2014), G Allaniyazova,   Е.Menlimuratova  «English for the students of the 
nature department» (2008), М.Каллибекова, Д.Сейтназарова «Дидактические игры по англий-
скому языку» (2009), Е.Menlimuratova, G.Bekbergenova, Z. Moldakhmetova, М. Koyanbayeva, 
D.Seitnazarova, S.Tajenova, А.Bayniyazov, Т.Djaliyev «English for biologists» (2013), М.Калабаева, 
М.Каллибекова, С.Ескараева, Ф. Торебаева «English Кarakalpak Idioms» (2014) атамасында или-
мий мийнетлер баспадан шығарылды.   

Кафедра ағзалары илимий жумысларды орынлаўға белсене қатнаспақта. Қысқа ўақыт  
ишинде  кафедрада 2 кандидатлық диссертация жақланды. Соның менен бир қатарда кафе-
дра профессор-окытыўшылары  тәрепинен 20 дан аслам оқыў қолланба, 25 ке жакын оқыў-
методикалық қолланбалар баспада жәрияланды.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшылар

Кубейсинова Даметкен Турсунбаевна, фило-
логия илимлериниң кандидаты, доцент. 1967-жылы 
19-апрельде Тақыятас қаласында туўылған. 1989-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамам-
лаған. Қәнигелиги филолог, инглис тили ҳәм 
әдебияты оқытыўшысы. 2008-жылы «Синтаксико-
семантические особенности личных местоимений 
в структуре предложений современного англий-
ского языка» темасында кандидатлық диссертация-
сын жақлады. 2011-жылы Өзбекистан Республикасы 

Жоқары Аттестация комиссиясы тәрепинен доцент илимий атағын алды. 40 тан аслам или-
мий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2  оқыў қолланба ҳәм 5 
оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты.  Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде 
1991-жылдан баслап оқытыўшы. 2015-жылдан баслап кафедра баслығы болып ислеп келмекте.

ШЕТ ТИЛЛЕРИ ФАКУЛЬТЕТИ

Кафедраның гезектеги мәжилиси.
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Жоллыбекова Марьяш Рысназаровна, фило-
логия илимлериниң кандидаты, доцент. 1959-жылы 
26-апрельде Нөкис қаласында туўылған. 1981-жылы 
Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 
Қәнигелиги филолог, инглис тили пәни оқытыўшысы. 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде 1984-жылы 
ассистент-оқытыўшы болып илимий-педагогикалық 
хызмет баслады. 2008-жылы «Типология неполных 
предложений в диалогической речи» темасында 
кандидатлық диссертациясын жақлады. 2009-жылдан 
кафедра доценти.  35 тен аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Сон-
нан 4 методикалық қолланба, 1 методикалық көрсетпе, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 
2013-2014 жыллары Ташкент мәмлекетлик педиатрия институты шет тиллер  кафедрасы баслығы 
болып иследи. 2014-жылдан баслап факультетлер аралық шет тиллери кафедрасы доценти.

Сондай-ақ, факультетлер аралық шет тиллер кафедрасында үлкен оқытыўшылар С.Ескараева, 
Э.Менлимуратова, ассистентлер Г.Алланиязова, Г.Бабаназарова, А.Байниязов, Б.Есемуратов, 
Т.Жалиев, М.Калабаева, М.Каллибекова, И.Мамбетова, З.Молдахметова, М.Сапарниязова, 
Г.Сапарова, Д.Сейтназарова, С.Таженова, Ф.Торебаева, Р.Хабипова, С.Ходжаниязова, Н.Бекмуратова, 
Р.Ещанова, Н.Абдимуратова, С.Даулетназарова, К.Кунназарова, А.Ембергенова, Ж.Таспанова, 
А.Машариповалар ислеп атыр.

АЎДАРМА ТЕОРИЯСЫ ҲӘМ ӘМЕЛИЯТЫ КАФЕДРАСЫ

Аўдарма теориясы ҳәм әмелияты кафедрасы Қарақалпақстанда инглис тил билиминиң 
раўажланыўында ҳәм инглис тили бойынша жоқары мағлыўматлы дилмашларды таярлаўда 
салмақлы үлес қоспақта. Бул кафедраның ашылыўына Өзбекистан Республикасы Жоқары 
ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги тәрепинен 2014-жыл 29-август күни тастыйықланған 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң жаңа структурасы ҳәм университет Илимий 
кеңесиниң 2014-жыл 30-август күнги 1/8.1-санлы қарарын орынлаў мақсетинде Филология фа-
культети қурамынан қайтадан Шет тиллери факультети өз алдына факультет болып бөлинип 
шығыўы менен тиккелей байланыслы, яғный факультет қурамында аўдарма теориясы ҳәм 
әмелияты кафедрасы жаңадан ашылды.

Аўдарма теориясы ҳәм әмелияты кафедрасының профессор-оқытыўшылары

АЎДАРМА ТЕОРИЯСЫ ҲӘМ ӘМЕЛИЯТЫ КАФЕДРАСЫ
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2015-жылы Аўдарма теориясы ҳәм әмелияты бакалавр тәлим бағдары 4-курс студенти 
Б.Альманова Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендия ийеси болды.

Соның менен бирге, кафедрада студентлер ушын «INT-TRANS club» дөгереги турақлы 
жумыс алып бармақта. Студентлер тәрепинен ҳәр оқыў жылында «Дилмашлар дүньясы» 
атамасындағы кешени өткериў дәстүрге айланған. Сондай-ақ, ҳәр жылы кафедра профессор-
оқытыўшылары ҳәм зийрек студентлери менен биргеликте «Тил ҳәм аўдарма» атлы илимий 
мақалалар топламын баспадан шығарыў жолға қойылған.

Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен өзлери оқытатуғын пәнлерден  сапалы оқыў-
методикалық  комплекслер ислеп шығылған.

Кафедраның баска жоқары орынлары менен бирге ислесиў ис-илажлары жолға қойылған. 
Атап айтсақ, Өзбекистан мәмлекетлик жәҳән тиллери университети ҳәм де Самарқанд мәм-
лекетлик шет тиллер институты сәйкес кафедралары менен оқыў ҳәм илимий тараўларда 
тәжирийбе алмасыўлар әмелге асырылмақта. Бул жоқары оқыў орнынан ҳәр жылы профессор-
оқытыўшылар шақырылып, олар талабаларға лекциялар оқымақта.

Ҳәзирги ўақытта кафедрада 10 профессор-оқытыўшы болып, солардан 1 илим кандидаты, 1 
үлкен окытыўшы ҳәм 8 ассистент-оқытыўшы  жумыс ислеп келмекте.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели
профессор-оқытыўшы

Сейтжанов Жеткербай Елубаевич, филоло-
гия илимлериниң кандидаты, доцент. 1980-жылы 
21-ноябрьде Нөкис қаласында туўылған. 2006-жылы 
Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң маги-
стратура бөлимин, 2010-жылы Өзбекистан мил-
лий университетиниң аспирантурасын тамамлаған. 
Қәнигелиги лингвистика (инглис тили). 2012-жылы 
«Инглис ҳәм өзбек тиллериндеги қаратпа ағзалар-
дың салыстырмалы изертлениўи» темасында канди-
датлық диссертациясын жақлады. 30 дан аслам или-

мий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 монография, 1оқыў 
қолланбасы баспадан шықты. 2014-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде 
кафедра баслығы  лаўазымында ислеп келмекте.

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшы Я.Каримов, ассистентлер Г.Хожаметова, 
М.Джумашев, Ш.Калимбетов, И.Қурбанбаев, Р.Жумамуратова, Н.Тажигалиева, С.Арзымбетова, 
Ж.Ережепова тыяқлы билим берип атыр.
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1976-жыл
Университет ашылған жылы филологиялық математика. физика, химия-биология, роман ҳәм 

герман филологиясы, рус тили ҳәм әдебияты, дене тәрбиясы, тарийх-география, тәбиятаныў ҳәм гу-
манитар қәнигеликлериниң сырттан оқыў факультетлери, 32 кафедра Нөкис мәмлекетлик универ-
ситети қурамында жумыс баслады. Жаңадан агрономия, аўыл хожалығында бухгалтериялық есап 
кәнигеликлери ашылды. Университеттиң биринши ректоры болып медицина илимлериниң докторы 
Ч.Абдиров тайынланды.   

***
Сол жылы 32 кафедрада 258 оқытыўшы, соның ишинде 6 илим докторы ҳәм профессорлар, 

93 илим кандидатлары, соннан 39 доцент жумыс ислеп, 2239 студент сыртқы бөлимде билим 
алды. 

1977-жыл
Профессор-оқытыўшылар ҳәм студент жаслардың илим-изертлеў жумысларының  жуўмақ-

лары бойынша биринши илимий-теориялық конференция шөлкемлестирилди.
***

Аўыл хожалығын механизациялаў, ҳукық таныў қәнигеликлерине қабыллаў басланды.
***

1977-жылы университеттиң 33 кафедрасында 283 профессор-оқытыўшы жумыс иследи.
***

1977-жылы Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң  
1976-жыл 2-февральдағы қарары тийкарында аўыл хожалық-экономикалық факультети 
шөлкемлестирилди.

***
Университетте Орайлық жоқары оқыў орынларына қабыллаў басланды:

Астрахан балықшылық санааты институтына      –  4 орын,
Киев саўда экономикалық институтына                –  10 орын, 
Санкт-Петербург инженер қурылыс институтына – 2  орын,
Москва геодезия, аэрофотосъемка ҳәм 
картография институтына                                        – 2 орын,
Москва аўыл хожалық институтына                       – 2 орын ажыратылды.

1978-жыл
Университетте арнаўлы курсларда оқытыў ушын ири илим орайлары Москва, Киев, Казань, 

Ташкент, Самарқанд қалаларынан 10 профессор ҳәм 29 илим кандидатлары, доцентлер келди.
***

Университет факультетлери 6 ири кәрхана, завод, фабрика, оқыў орынлары, илимий орайлар, 
колхоз, совхозлар менен шәртнама дүзди. Солардан Волгоград трактор заводы, Одесса универ-
ситети, Чирчик электрохимпром, Навоий азот, Никитинск ботаника бағы, Ялта, Батуми, Украина 
Илимлер академиясының биология институты, Самарқанд, Бухара, Ташкент қалаларының 
архив-музейлери студентлер әмелиятын өткеретуғын базалар болып белгиленди.

***
2-22-август аралығында НМУдың роман-герман филологиясы факультетиниң студентлери 

Германияның Дрезден, Берлин, Мейтсен, Морицбург, Пильнице қалаларының жоқары оқыў 
орынлары менен танысып өз билимлерин тереңлестирип қайтты. 

1979-жыл
Университеттиң 10 факультет, 39 кафедрасында 349 профессор-оқытыўшылар иследи. 

Солардан сегизи илим докторлары ҳәм профессор, бир жүз отыз үш доцент ҳәм илим кан-
дидатлары еди.

Усы жылы 19 қәнигелик бойынша 5553 студент билим алды.
1980-жыл

Апрель айында мәденият сарайы ҳәм 300 орынлық асхана пайдаланыўға тапсырылды.

УНИВЕРСИТЕТ ТАРИЙХЫ ЖЫЛНАМАСЫ
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Диплом алды әмелиятын өткериў ушын Киев, Одесса, Новосибирск, Ташкент, Самарқанд 
университетлери менен Өзбекистан, Украина ҳәм басқа да республикалардың илимлер 
академияларының бөлимлери  менен шәртнамалар дүзилди.

1981-жыл
Университете 16 орайлық жоқары окыў орынларына студентлер оқыўға қабыл етилди.

1982-жыл
Қарақалпақстан Республикасы тарийхында биринши рет НМУ дың 5 студенти Москвадағы 

VIII спартакиядаға қатнасып қайтты.
1983-жыл

Усы жылы журналистика қәнигелигине қабыллаў басланды. Университет бойынша 43 ка-
федра болып 20 қәнигелик бойынша кадрлар таярланды.

***
781 студент орайлық жокары оқыў орынлары – Москва, Киев университетлеринде ҳәм басқа 

да илимий мәкемелерде әмелиятын өткерди. 
1984-жыл

Спорт сарайы пайдаланыўга тапсырылды.
1985-жыл

Өзбекистан Илимлер академиясының академиги, филология илимлериниң докторы 
М.К.Нурмуҳаммедов 3-март күни университет ректоры болып тайынланды.

1986-жыл
Филология илимлериниң докторы, профессор К.Мамбетов 23-сентябрьде университет рек-

торы болып тайынланды. 
1988-жыл

27-декабрь күни демократиялық сайлаўлар нәтийжесинде университет ректоры болып про-
фессор Қ.Өтениязов сайланды.

***
Университеттиң екинши бинасы пайдаланыўға тапсырылды.

***
Университетте профессор-оқытыўшылардың саны 426 ға жетти, соннан сегизи илим док-

торы ҳәм профессор, тоқсан екиси илим кандидаты ҳәм доцентлер еди.  
1989-жыл

Экология қәнигелигине қабыллаў басланды.
1990-жыл

Университетте медицина факультетин ашыў бойынша қарар қабыл етилди. Усы қарар тий-
карында факультет оқыў бинасы ҳәм студентлер ушын жатақхана ажыратылды. Медицина фа-
культетинде 34 профессор-оқытыўшы өз жумысын баслады. 

***
Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты университет қурамынан 4 факультет тийка-

рында бөлинип шықты.
***

Философия тарийхы ҳәм мәденияттаныў кафедрасы шөлкемлестирилди.
1991-жыл

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарары менен 1-октябрьден бас-
лап университеттиң медицина факультети Ташкент педиатрия медицина институтының  
Қарақалпақстан филиалы болып бөлинип шықты.  

***
Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1991-жыл 29-июль 197-санлы қарары тийка-

рында октябрь айынан баслап университет жанынан Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети-
ниң карары тийкарында Қарақалпақстан Регионаллық тил үйрениў орайы шөлкемлестирилди.

***
Усы жылы китапхананың жаңа бинасы пайдаланыўға тапсырылды.
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1992-жыл
Қарақалпақ тили ҳәм қарақалпақ әдебияты бойынша қәнигелестирилген илимий Кеңес өз 

жумысын баслады. Биринши кандидатлық диссертация жумысын Ш.Абдиназимов ««Кырық қыз» 
дәстанының тили» темасында жақлады.

***
25-январьдан баслап Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң қарары менен 

Т.Г.Шевченко атындағы Нөкис мәмлекетлик университети Бердақ атындағы Қарақалпақ 
мәмлекетлик университети болып қайта аталды.

***
Усы жылы түркмен тили ҳәм әдебияты, қурылыс  қәнигеликлери бойынша қәнигелер таяр-

лана басланды. ТашМАУ Нөкис филиалы, Ташкент архитектура қурылыс институтының Нөкис 
филиалы шөлкемлестирилди. 

1993-жыл
Қарақалпақ тили ҳәм қарақалпақ әдебияты бойынша докторлық диссертация жақлаў ушын 

Қәнигелестирилген илимий Кеңес дүзилди. Биринши докторлық диссертациясын доцент 
Ю.Пахратдинов жақлады.

***
Усы жылы ҳуқық таныў ҳәм жынаят ҳуқықы, процеси ҳәм криминалистика кафедралары 

тийкарында юридика факультети дүзилди. 
1994-жыл

Бул жылы жаңадан қазақ тили ҳәм әдебияты, өзбек тили ҳәм әдебияты, химиялық техноло-
гия ҳәм биотехнология, қурылыс, экология ҳәм тәбиятты қорғаў қәнигеликлери ашылды.    

1995-жыл
Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1995-жыл 3-июньдағы 211-санлы 

«Өзбекистан Республикасының жоқары оқыў орынлары системасын жетилистириў хаққында»ғы 
қарарына муўапық Ташкент аграр университетиниң Нөкис филилалы, Ташкент педиатрия 
медициналық институтының Қарақалпақстан филиалы ҳәм Ташкент ахритектура-қурылыс 
институтының Нөкис филиалы Қарақалпақ мәмлекетлик университети қурамына берилди.

Профессор-оқытыўшылардың саны 780, илим докторлары 31, доцент ҳәм илим кандидат-
лары 189, үлкен оқытыўшы ҳәм илим кандидатлары 61, ал студентлердиң саны 7123 болды. 
Улыўма 64 кафедрада 34 қәнигелик бойынша кадрлар таярланды.

***
Университеттиң Илимий Кеңесиниң қарары менен Германияның Бонн университети про-

фессоры Карл Райхлге Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң «Ҳүрметли профессоры» 
атағы берилди.

***
Университет жанындағы республикалық талантлы жаслар мектеп-интернатының уставы 

тастыйықланды.
***

Университет жанында Бизнес мектеби шөлкемлестирилди.
1996-жыл

Өзбек тили ҳәм әдебияты қәнигелиги бойынша кафедра шөлкемлестирилди.
***

Юридика ҳәм тарийх факультетлери қосылып юридика-тарийх факультети болып қайта 
шөлкемлестирилди.

1997-жыл
Өзбекистанда демократиялық жәмийет қурыў теориясы ҳәм әмелияты кафедрасы ашылды.

***
Дене тәрбиясы қәнигелигине қабыллаў басланды.

1998-жыл
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Университеттиң медицина факультети Ташкент педиатрия медициналық институтының 
Нөкис филиалы болып қайта дүзилди.

***
Университет жанынан инталы жасларды оқытыў ушын 1-санлы академиялық лицей 

шөлкемлестирилди.
***

Есаплаў орайы базасында тест-орайы шөлкемлестирилди.
1999-жыл

Аўыл хожалық өнимлерин ислеп шығарыў ҳәм сақлаў технологиясы, тоқымашылық санааты 
технологиясы, музыкалық тәлим ҳәм эстетикалық тәрбия, электроэнергетика қәнигелиликлерине 
қабыл етиў басланды. 11 қәнигелик бойынша магистратура бөлимине қабыллаў басланды.

2000-жыл
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баслығы Тимур Камаловқа Қарақалпақ 

мәмлекетлик университетиниң  «Ҳүрметли профессоры» атағы берилди.
***

Юридика-тарийх факультетинде мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў кафедрасы ашылды.
***

Философия бағдарында ҳаял-кызлар арасынан биринши илим докторы болып 
А.Бердимуратова өсип жетилисти.

2001-жыл
Музыка ҳәм дене тәрбиясы факультети дүзилди ҳәм спорт пәнлери кафедрасы ашылды.

***
Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң дүзилгенине 25 жыл толыў мүнәсибети менен 

таярлық жумысларын өткериў ушын Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 
арнаўлы қарары қабыл етилди.

***
Университет жанынан Бердақ миллий музейи ашылды.

***
2001-жылы университетте 12 факультет болып, 47 кафедрада 414 профессор-оқытыўшылар 

хызмет етти. Соның ишинде 18 илим доктор, 12 профессор, 162 илим кандидатлары ҳәм 98 доцентлер 
болды. Студентлер саны 5296, соннан 3955 студент ишки бөлимде, ал 1341 студент сыртқы 
бөлимде тәлим алды. 

2002-жыл
Сиясаттаныў бағдарында хаял-кызлар арасында биринши болып Г.Шерниязова кандидатлық 

диссертациясын жақлады ҳәм сиясаттаныў илимлери кандидаты илимий дәрежесин алды.
2005-жыл

2005-жылы профессор А.Матчанов университет ректоры етип  тайынланды.
2008-жыл

Өзбекистан көлеминде «Бәркамал әўлад-2008» спорт ойынлары Нөкисте болып өтти. 
Усындай ислер мүнәсибети менен студентлер турар жайы қайта оңлаўдан шығарылды ҳәм 
пайдаланыўға тапсырылды.

2011-жыл
*** 

2011-2012 оқыў жылында университетте 40 кафедра болып, оларда 718 профессор-
оқытыўшы жумыс иследи.

***
 6 орында оқыў имараты болып ҳәр бир студент ушын 6 м2 майданы сәйкес келеди. 902 

орынлық 3 студентлер турақ жайы.
***

Универитеттиң дене тәрбиясы ҳәм мәденияты қәнигелигиниң студенти Алиева Замира 
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Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың ийеси болды.
2012-жыл

Универитеттиң журналистика қәнигелигиниң студенти Оразымбетова Айшолпан Зульфия 
атындагы мәмлекетлик сыйлықтың ийеси болды.

***
Өзбекистан Республикасы Ҳаял-қызлар комитети тәрепинен өткерилген жылдың ең жақсы 

басланғыш ҳаял-қызлар шөлкеми таңлаўында университет басланғыш ҳаял-қызлар шөлкеми 
«Жоқары оқыў орынлары арасында ең жақсы басланғыш ҳаял-қызлар шөлкеми» номинациясы 
бойынша жеңимпаз болды.

2013-жыл
19-март күни Қарақалпақ мәмлекетлик университети ректоры етип М.Жуманов 

тастыйықланды.
***

Ҳаял-қызлар спортын раўажландырыў бакалавр бағдарына қабыл етиў басланды.

2015-жыл
1-апрелден баслап университеттиң екинши оқыў бинасы қайта оңлаўдан шықты ҳәм 

пайдаланыўға тапсырылды. 
***

Экология кафедрасы баслығы Я.Аметов жоқары окыў орнының ең жақсы педагогы таңлаўы 
жеңимпазы болды. 

***
Қарақалпақ мәмлекетлик университети профессоры, физика-математика илимлериниң 

докторы,  Қанатбай Исмайловтың «Нано бөлекшелер физикасы, химиясы ҳәм технологияла-
ры» атлы оқыў қолланбасы Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы ҳәм Халық 
билимлендириў министрликлери менен «Истедод» жамғармасы тәрепинен шөлкемлестирилген 
«Жылдың ең жақсы сабақлығы ҳәм оқыў әдебияты авторы» номинациясы бойынша жеңимпаз 
болды ҳәм  оның авторлары I дәрежели диплом ҳәм баҳалы саўғалар менен сыйлықланды.

***
2015-жыл декабрьде Өзбекистан көлеминде өткерилген театр-студиялар арасындағы таң-

лаўда университет студентлери тәрепинен таярланған «Тербенбес жүреклер» спектакли би-
ринши орынды жеңип алды. Театр-студия жәмәәтиниң спектакли Бердақ атындағы сазлы 
театрда қойып берилди.Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим бериў 
министрлигиниң  қарары менен  университет театр студиясы барлық ўәлаятларда дөретиўшилик 
сапарда болды ҳәм «Тербенбес жүреклер» спектаклин тамашагөйлер нәзерине усынды.

2016-жыл
1-январьдан баслап университеттиң бас бинасы қайта оңлаўдан шықты ҳәм жаңа жыл 

сабақлары басланды. 
***

Өзбекистан көлеминде өткерилген «Универсиада-2016» спорт жарысларында университет-
тиң қол тобы (тренери А.Бекназаров), баскетбол, волейбол (тренери А.Казаков) командалары 
жеңимпаз болды.

*** 
Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманына муўапық Университет мәденият 

сарайы директоры  Ажинияз Исмаилов «Шухрат» медалы менен сыйлықланды. 
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Cѳзи:Халила Дәўлетназаров                                 Намасы: Қурбанбай Заретдинов

Даналық, дилўарлық дүри тилинде,
Устаз-алым, шәкирт сѳзи тилинде,
Елдиӊ күш-қүдирети илим-билимде,
Ана-Ўатан туўы Университет.

Нақыраты:
Университет – билим бостаны,
Университет – дослық  дәстаны,
Университет – арзыў аспаны,
Университет – жаслар мәканы.

Ҳақлық, инсаныйлық ҳаслы-затында,
Келешек нәпеси ҳәр бир хатында,
Уллы Бердақ шайыр исми атында,
Қарақалпақ жанлы Университет.

Нақыраты:
Университет – билим бостаны,
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