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Поздравление Кунанбаевой С.С., ректора КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 
член-корреспондента НАН РК
к 70-летию ПОбеды в велиКОй ОтечеСтвеННОй войне 1941-1945 гг.

Маржан тас моншақтары үзілгендей
Кең  даламның  салқын желі сезілгендей.
Алыстан, асулардан қыраттардан,
Мейірімді анам үні естілгендей.

Тынымсыз жүрек шіркін дем алар ма?
Көңілден кетті күлкі бұл заманда.
Қалайша қарап қалам дәрменсіз боп,
Кеудемде арым барда, жаным барда.

Халқымның шырылдаған үнін естіп,
Жапан дала жазықтарға жаяу көштік.
Отан  үшін отқа түсіп, төзіп біздер,
Фашистердің арам қанын белден кештік.

Айырылсам да жан анамнан ертерек мен,
Есейдім, көңілім пәк, жүрегім кең.
Анасыз өспесін деп бауырларым,
Жан аямай күресумен келемін мен.

Фашистерді аямай қырып салдық,
Бәріміздің мақсатымыз біреу анық.
Кең даламның мейіріміне шөл қанбастан,
Майданда халқымызды қорғап қалдық.

Армандадық арайлы таң атқандығын,
Нұрын төгіп қызарып күн батқандығын.
Армандадық көрсек қой деп халқымызды,
Татулықта өмір сүріп жатқандығын.

Көрмесін деп біздер көрген азапты кең,
Жырға қостым жүректегі ғажапты мен.
Өткен күнге,тарихыңа үңіл халқым,
Содан-соң болашаққа аттан еркем.

Сұм соғыс өтсін, кетсін, жоламасын,
Жүректерде жырмен жазар үнім қалсын.
Байтақ далам естіртші өзің мына жырды,
Барша жұртым Әлия ғой деп еске алсын.

Бір сәт әлия Бейнесіне ену

Шығыстану факультеті, Қытай филологиясы, 107 топ 6, Аяулым Жарасқызы
Хабарландыру

2015 жылдың 28-30 сәуір аралығында университетте  
Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі өткізетін 
жоғары білім беру ұйымдарын мамандандырылған  аккре-
диттеу іс-шарасы болады. 

Аккредиттеу төменгі мамандықтардың кластерлары бой-
ынша жүргізіледі: 1 кластер - 5В030200 Халықаралық құқық, 
5В030100 Юриспруденция; 2 кластер - 5В050600 Экономи-
ка, 5В05100 Мемлекеттік және жергілікті басқару, 5В051100 
Маркетинг; 3 кластер - 5В090200 Туризм, 6М090200 Туризм, 
5В090400 әлеуметтік-мәдени қызмет; 4 кластер - 5В050400 
Журналистика, 6М050400 Журналистика.

Ұйымдастыру комитеті

Объявление
28-30  апреля 2015 года в университете проходит специ-

ализированная аккредитация образовательных программ 
высшего и послевузовского образования по кластерам: 1 
кластер - 5В030200 Международное право, 5В030100 Юри-
спруденция; 2 кластер - 5В050600 Экономика, 5В05100 Го-
сударственное и местное управление, 5В051100 Маркетинг; 
3 кластер - 5В090200 Туризм, 6М090200 Туризм, 5В090400 
Социально-культурный сервис; 4 кластер - 5В050400 Жур-
налистика, 6М050400 Журналистика.

Данное мероприятие проводится внешней экспертной 
комиссией Независимого агентства по аккредитации и 
ранжированию.

Оргкомитет

Поздравление Кунанбаевой С.С., ректора КазУМОиМЯ им. Абылай хана, член-корреспондента НАН РК к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Приближается праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Вам хорошо известно, что в  
Казахстане в декабре 2014 г. прошла  беспрецедентная общенациональная акция Президента Казахстана Н.А.Назарбаева 
по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны прошла акция подарков и поздравлений от его имени. Каждого 
из 5115 ветеранов войны, проживающих в республике, лично посещали акимы областей, городов и районов и вручали им 
поздравление, а также новогодний подарочный набор от имени Главы государства. Это также  Год ветерана в странах 
Содружества Независимых Государств. 

По поручению Главы государства Н. Назарбаева утвержден специальный План мероприятий по празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. В университете составлен План мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., где преподаватели и студенты принимают активное участие.

На мероприятиях вспоминается Великая Отечественная война, в которой принимали участие  преподаватели на-
шего вуза, ваши деды, отцы, матери и другие родственники. Сотни тысяч казахстанцев воевали в составе многонаци-
ональной Советской Армии на фронтах, миллионы соотечественников трудились в тылу, проявляя пример мужества, 
стойкости и непоколебимой веры в победу. И эти дни, эту историю забывать и искажать нельзя, как сегодня делают 
некоторые политики. 

Помнить и рассказывать о ветеранах войны мы должны не только накануне этого Великого праздника - 9 Мая. За-
ботиться о них, воспитывать молодежь в духе уважения к их подвигу - священный долг нынешнего поколения.

В современных условиях нарастания угрозы войны и терроризма обращение к истории, к воспоминаниям героическо-
го прошлого некогда большой страны, приобретают еще большое значение и актуальность в плане укрепления казах-
станского патриотизма молодежи.                                                                                                                   С праздником Великой Победы! 



Поколению Победителей Посвящается
По поручению Главы государства Н. Назарбаева  

утвержден специальный План мероприятий на 2015 
год по празднованию 70-летия Победы в Великой  
Отечественной войне. 

Международную научно-практическую конфе-
ренцию «Научно-историческое значение Великой 
Победы в контексте современности», посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., 16 апреля 2015 года провели и мы в 
нашем университете, большинство участников кото-
рой были молодые преподаватели, магистранты и 
студенты. В организации конференции самое актив-
ное участие приняла кафедра  истории Казахстана и 
общественных наук.

В приветственном слове ректора вуза  
Кунанбаевой С.С. было отмечено, что «сотни тысяч 
казахстанцев воевали в составе многонациональной 
Советской Армии на фронтах, миллионы соотечествен-
ников трудились в тылу, проявляя пример мужества, 
стойкости и непоколебимой веры в победу. И эти дни, 
эту историю забывать и искажать нельзя, как сегодня 
делают некоторые политики».

На пленарном заседа-
нии конференции высту-
пили приглашенные го-
сти. Переверзева Ирина  
Владимировна, кандидат 
философских наук, до-
цент, заместитель руко-
водителя представитель-
ства Россотрудничества 
в Республике Казахстан  
(г. Алма-Ата) в докладе 
«Великая Отечествен-

ная война в патриотическом воспитании молоде-
жи» поделилась опытом работы представитель-
ства Россотрудничества в Республике Казахстан по 
пропаганде нравственных ценностей на примере 
подвигов казахстанцев, участников войны. Алдажу-
манов Кайдар Сейсембаевич, кандидат историче-
ских наук, главный научный сотрудник  Института 
истории и этнологии имени Ш.Уалиханова в своем 
выступлении затронул проблемы репрессирован-

ных народов, которые были переселены в годы во-
йны в Казахстан. Чиликова Евгения Владимировна, 
главный эксперт Архива Президента РК в докладе  
«День Победы… приближали, как могли» расска-
зала об огромной работе по восстановлению имен 
многих тысяч безвестных казахстанцев, которые 
были незаслуженно забыты. Грибанова Елена Ми-
хайловна, кандидат исторических наук, архивист 
Центрального государственного архива научно-
технической документации в докладе «Многоликая 
Отечественная… (повседневность войны в «эго» 
документах казахстанцев)» рассказала о бытовых 
ситуациях фронтовиков, которые терпели все ли-
шения во имя Победы. Жанакова Нургуль Торгай-
бековна, кандидат исторических наук, доцент ка-
федры истории Казахстана и общественных наук 
на основе архивных материалов раскрыла события 
военных лет, повлиявшие на становление кафе-
дры. Макашева Жанат Становна, преподаватель 
кафедры истории Казахстана и общественных наук 
КазУМОиМЯ на основе архивных материалов ос-
ветила деятельность Казахского Государственного 
Учительского института иностранных языков в годы 
Великой Отечественной Войны.

В течение всего пленарного заседания показы-
вались слайды «Лица победителей», подготовлен-
ные Насыровой М.Ю., доцентом кафедры истории 
Казахстана и общественных наук, на которых были 
запечатлены ветераны войны, в разные годы рабо-
тавшие в КазУМОиМЯ. 

На секционных заседаниях в докладах 
участников конференции предстали вновь 
годы  Великой Отечественной войны, в кото-
рой принимали участие  преподаватели на-
шего вуза, наши деды, отцы, матери и другие 
родственники. В них была отражена история 
большой войны, героическая, трогательная и 
показательная, трагическая и неизвестная, 
история, которую нельзя забывать.

Конференция внесла свой вклад в дело 
воспитания студенческой молодежи на приме-
ре жизни и деятельности поколения Победи-
телей.

Управление научно-исследовательской работы



Қазақ халқы қашанда бірлік пен татулық мәселесіне ерекше 
мән беріп, оны тірліктің тұтқасы, өмірдің өзегі ретінде бағзы за-
маннан бағалап келген. «Бірлік бар жерде - тірлік бар», «Бе-
реке басы - бірлікте», «Ырыс алды - ынтымақ» деген сияқты 
көптеген мақал-мәтелдер соның айғағы. Болашақтың бірліксіз 
болмайтынын болжай білген бабаларымыз бала тәрбиесінде 
де осы қағиданы басты бағыт етіп ұстаған. Ол атадан балаға 
мұра болып, әлі де жалғасын тауып келеді. Бірлік пен татулық 
тәлімінің қазіргі көпұлтты Қазақстан жағдайында маңызы 
ерекше. Мемлекет құраушы, елдің, жердің иесі ретінде қазақ 
халқы өзге ұлттар мен ұлыстарға оның асқан үлгісін көрсетіп 
келеді десек артық емес. Тарихымызға үңілсек, оған анық 
көз жеткізе аламыз. Қиын-қыстау кезеңге тап болған өзге ұлт 
өкілдеріне қашанда қамқор болып, ағалық мейірімін аямаған. 
Алаш елі тағдырдың жазуымен жер аударылып келген түрлі 
ұлыстарға төрінен орын беріп, бір үзім нанын бөліскені белгілі. 
Сол үшін көптеген ұлыстардың өткен және бүгінгі буыны қазақ 
халқына шексіз риза. Қазақ жерінде қазір 140-тан аса ұлт пен 
ұлыс өкілдері өмір сүріп жатыр. Оларға Қазақстан азаматта-
ры ретінде тең құқық берілген. Олар білім алу, емделу, жоғары 
лауазымды қызмет атқару мүмкіндіктеріне ие. Елімізде ме-
кен еткен ұлт пен ұлыстарға өз мәдениетін дамытып, салт-
дәстүрлерін сақтауға лайықты жағдайлар жасалған. Олардың 
әрқайсысының ұлттық мәдени орталықтары тұрақты жұмыс 
істейді. Мәдени орталықтар әр халық өкілдерінің өз ұлттық 
дәстүрлерін сақтауға зор ықпал жасап келеді. Сонымен бірге, 
көпұлтты Қазақстанның мәдени жағынан әртарапта дамуына 
үлес қосып келеді. 

Кез келген мемлекет үшін қоғамдық келісімнің маңыздылығы 
ерекше. Халық үшін бейбіт заманда мамыражай өмір сүруден 
артық ешқандай бақыт жоқ. Сондықтан елімізде татулық пен 
тұрақтылыққа Тәуелсіздік алған жылдан бастап ерекше мән беріліп 
келеді. Қазақстанда өмір сүріп жатқан этнос өкілдерінің мүддесі 
Елбасымыздың тікелей қадағалауында. Қазақстан халқы Ассам-
блеясын құру идеясын да алғаш рет Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
1992 жылдың желтоқсанында өткізілген Қазақстан халқының 
бірінші форумында айтқан болатын. Тарих қойнауында алтын 
әріптермен таңбаланған аталмыш форум жұмысында Мемлекет 
басшысы баяндама жасап, Қазақстан дамыған елдер қатарына 
қосылу үшін, ел тұрғындары бай, әл-ауқаты жоғары өмір сүру 
деңгейіне жету үшін халықтың ынтымағы, бірлігі мен татулығының 
негізгі рөл атқаратынын ерекше атады. Осыған орай, 1995 жылғы 
наурыз айында Қазақстан Республикасының Президенті жанынан 
консультативті-кеңестік орган ретінде Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы құрылды.

Қазіргі таңда Ассамблея этносаралық және конфессияаралық 
қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру-
шы маңызды құралға айналып, елімізде тұрмыс кешіп отырған 
барлық этностардың өзара тең құқықты қатынасын қамтамасыз 
етуші рөлге ие бірден-бір ұйым. Жиырма жылдық тарихында 
аталған құрылым қоғамдағы тұрақтылықты сақтаушы құралға 
айналғанын уақыттың өзі дәлелдеп отыр. Үстіміздегі жылы 
елімізде Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдық тойы 
республикалық деңгейде мерекеленеді. Ұлт көшбасшысы 
Н.Ә.Назарбаев «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты 
халыққа арнаған Жолдауында «Ассамблея құрылуының 20 
жылдығын атап өту арқылы біз қазақстандықтардың рухани 
күш қуатын арттыруымыз және толеранттылығын еселеуіміз 
керек. Сондықтан да, біз Қазақстан халқын ең үздік және 
мәңгілік құндылықтар - ел игілігі жолында ынта мен жігерді, 
еңбекқорлықты және мақсаткерлікті арттыруға шақырамыз. 
Этносаралық келісім - ол өміршеңдік оттегісі» деп ерекше атап 
өтті. Ассамблеяның негізгі бағыты барлық этностық топтарды 
ортақ мақсатқа жұмылдыру болып табылатындығын атап өткен 
Елбасы Ассамблеяның өміршеңдігінің ең басты ерекшелігі - 
ол этностық топтардың қызметін бақылаумен айналысатын 
қарапайым ұйымға ғана емес, сонымен қатар еліміздегі барлық 
ұлт пен ұлыстың мүдделерін бір арнаға тоғыстырушы, барлық 
азаматтардың этностық, діни ерекшеліктеріне қарамастан 
құқығы мен бостандығын сақтаушы толыққанды саяси институтқа 
айналғандығын айтты. Расында да еңбегіміздің жанбағы біздің 

ортақ үйімізді бейбітшіліктің бесігі етіп, барды бағалай білуімізге 
байланысты. Қазақты қасиетті қара шаңыраққа баласақ, 
еліміздегі барша этностар - сол шаңыраққа шаншылған уықтар. 

Мемлекет басшысы көп ұлтты Қазақстанда 140-тан астам 
ұлттар мен ұлыстардың тату-тәтті өмір сүріп жатқандығын 
Қазақстан халқы Ассамблеясының әрбір сессиясында атап 
өтеді. Өткен жылғы Қазақстан халқы Ассамблеясының XXI 
сессиясында да Қазақстан Мәңгілік Ел атану үшін мемлекетте 
бейбітшілік пен келісім бекем болуын басты назарға ұсынды. 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы: бейбітшілік, руханият және 
келісім мәдениеті» деп аталған сессияда рухани келісімнің 
айрықша жеті жоғары мәдени қағидатын айтып өтті. Онда 
діни тұрақтылық, ортақ жауапкершілік, мемлекеттік тілді өзге 
ұлттардың меңгеруі, конфессияаралық толеранттылық пен ішкі 
тұтастық, барлық ұлттың өмір сүру сапасын арттыру, әр ұлт 
пен ұлыстың мәдениеті мен өнерін дамыту және этномәдени 
бірлестіктердің жұмысына серпін беру қағидаттарына 
кеңінен тоқталды. 20 жылдық тарихы бар ұйым елдің сая-
си жүйесінің маңызды бір бөлігіне айналып, ол Қазақстанды 
мекендейтін барлық ұлттар мен этностардың мүдделерін, 
құқықтарын бір арнаға түйістірді. Әрбір ұлттың тегіне, дініне, 
көзқарасына қарамастан, барлық азаматтардың құқықтары 
мен еркіндіктерінің бұлжытпай сақталуын қамтамасыз етті. 
Түптеп келгенде, Ассамблея еліміздегі халықтардың тұрмыстық 
деңгейдегі ұлтшылдықтың пайда болуына жол бермейтін, бір-
біріне төзімділікке, шыдамдылыққа тәрбиелеуді дәріптейтін ең 
маңызды ұйымның бірі болып саналады. Осының нәтижесінде 
әрбір қазақстандық кең ауқымды ойланып, достық пен өзара 
түсіністікті бағалауға жетелеу жолында жемісті еңбек етуде. 
Осыған байланысты бұл ұйым мемлекетімізді мекендейтін 
эстнос өкілдерін бірлікке шақырып, елдегі демократияның 
қалыптасуына да тікелей атсалысуда. Ел Президентінің баста-
масы бойынша құрылған мемлекеттік, ұлттық саясатты дамы-
ту мен жетілдірудің ерекше маңызды құралы болып саналатын 
Қазақстан халқы Ассамблеясы бүгінде елді біріктіруде, этностар 
мен ұлттар арасындағы бейбітшілік пен келісімді, татулықты 
нығайтуда аса маңызды қызмет атқарады. 

Халық бірлігі - мемлекеттілік негізі. Қоғамдық бірлікті ту етіп 
ұстау арқылы ғана біз алдымызға болашағы күшті, өркендеп, 
дамыған Қазақстан елі туралы ұлы мақсаттар қоя аламыз. Ел 
өміріндегі мәні мен маңызы орасан зор осынау саяси оқиға 
қарсаңында біз көп ұлтты Қазақстан халқын бір атаның бала-
ларындай еліміздің өркениетті дамуы жолындағы игілікті іске 
жұмылдырып отырған Қазақстан халқы Ассамблеясы еліміздегі 
барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстырып, елімізде 
тұрақтылықты сақтау мен оның дамуына аса зор үлес қосып 
келеді. Ең бастысы, Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметі 
нәтижесінде елімізде этностық немесе діни ерекшелігіне 
қарамастан әрбір азаматтың Конституциялық азаматтық 
құқықтары мен еркіндігін толық қолдана алатын этносаралық 
және конфессияаралық келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты. 
Сөйтіп, Қазақстанның көп-этностық кеңістігінде сенім, 
келісім мен өзара түсіністік берік орнады. Қазақстан халқы 
Ассамблеясының алдына қойған басты мақсаты және түбегейлі 
міндеті - этносаралық қатынас саласында мемлекеттік орган-
дармен және азаматтық қоғам институттарымен тиімді өзара 
іс-қимылды қамтамасыз ету. Осы мақсатта халық бірлігін 
нығайту, қазақстандық қоғамның негізін қалаушы құндылықтар 
бойынша қоғамдық келісімді қолдап, дамыту, қоғамдағы экстре-
мизм мен радикализмнің көріністеріне тойтарыс бере отырып, 
азаматтардың құқықтық бостандықтарына қысым жасауға жол 
бермеу, азаматтардың демократиялық нормаларға сүйенетін 
саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыру да осы ұйымның төл 
парызы. Ынтымақ ұйытқысына айналған ұйым бұл мақсаттарды 
жоғары деңгейде орындап келеді.

Ортақ ордамыз - Қазақстанның босағасын берік, шаңырағын 
биік ұстап, түтінін түзу ұшыру - елдік мақсат. Сонда ғана Қазақстан 
«2050» Стратегиясында айтылған үздік 30 елдің қатарынан та-
былады. Біздің Отанымыз - ортақ, тілегіміз - бір, мақсатымыз - 
жалғыз. Ол - жері гүлденген, елі түрленген, дамуы жедел, ұрпағы 
кемел Мәңгілік Қазақстан! Маржан тас моншақтары үзілгендей,

Қазақстан халқы Ассамблеясына - 20 жыл

Шығыстану факультеті, 116 топ ст., Есетова Ж.А.
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Асанова Гульмира Сайрамбековна  
(Научные консультанты: Рысалды Кусайын  
Тынысбаевич – д.ф.н., профессор, заве-
дующей кафедрой послевузовского об-
разования АО «КазУМОиМЯ имени Абы-
лай хана»; Ким Чанг Хо – PhD, профессор  
Пусанского университета иностранных языков 
(Республика Корея).

Коллектив КазУМОиМЯ имени Абылай хана поздравляет научно-педагогических работников университета, полу-
чивших Приказами КК СОН МОН РК утверждение на присуждение ученой степени доктора философии (PhD)
по специальности 6D021000 – Иностранная филология:

МОлОДые УчеНые

Розиева Дильфуза Селмахуновна  
(Научные консультанты: Исмаилова  
Фатима Есмаганбетовна – д.ф.н., профес-
сор, кафедры послевузовского образо-
вания АО «КазУМО и МЯ имени Абылай 
хана»; Анна Олдфиелд – PhD, профессор, 
Университет Коастал,  Каролина, США).  
Желаем творческих успехов молодым ученым!

В рамках вузовской Спартакиады среди ППС 18 апреля 
2015 года кафедрой физвоспитания было проведено спортив-
ное мероприятие, в которой приняли участие студенты, пре-
подаватели и сотрудники университета. Мероприятие было 
посвящено знаменательным датам: предстоящим выборам в 
Президенты РК и 70-летию Победы.

Под веселую музыку участники мероприятия вначале 
сделали легкую танцевальную разминку, которую прове-
ла Закржевская Людмила Александровна, преподаватель 
кафедры физвоспитания. Затем приветственное слово от 
имени ректора вуза Кунанбаевой С.С. произнес проректор 
по АОР Нургабылов У.Ш., который пожелал всем спортив-
ных достижений в забеге.

Возрастным группам были определены задания - забег во-
круг спортивной площадки: женщины – 400 м, мужчины – 800 
м, девушки – 600 м., юноши – 1000 м. Всего на стартовую ли-
нию вышли 70 человек.

Каждая группа по мере своих сил выполнила задание, 
вследствие чего были выявлены победители с результатами:
Мужчины
1 место – Абдрахманов М. – 2,24 м.
2 место – Бейсенов Е. – 2,27 м.
3 место – Рахымбайулы Д. – 2,31 м.
Женщины
1 место – Елубаева П.К. – 1,23 м.
2 место – Тлеулинова Ж. – 1,24 м.
3 место – Айнабекова С. – 1,38 м.
Юноши
1 место – Жанузаков Ж. – 2,53 м.
2 место – Дедин Р . – 3,00 м.
3 место – Маданиятов С. – 3,07 м.

В конце мероприятия была проведена церемония на-
граждения, где зав.кафедрой физвоспитания Назыров Е.М. 
вручил грамоты, медали, а также призы за участие и волю к 
победе от профсоюзного комитета.

Бегом…  к здоровью

Девушки
1 место – Аргынова Х.,
Акмарова Ж. – 1,56 мин
2 место – Есжанова А. - 1,58 м.
3 место - Козатияс А. – 2,02 м.

Кафедра физвоспитания

Поздравляем!
Поздравляем Гинаятова Ернура, занявшего 3 место среди участников Республиканской предметной 

олимпиады по специальности «Журналистика». Данная Олимпиада была проведена на базе КазНУ им. 
Аль-Фараби 25-28 марта 2015 года. 

Подготовка к Олимпиаде Гинаятова Е. была проведена под руководством Жабаевой Айгерим Нурша-
иховны, старшего преподавателя кафедры межкультурных коммуникаций. 

Поздравляем вузовскую команду «G-5», занявшую 3 место среди участников Республиканской пред-
метной олимпиады по специальности «Регионоведение». Данная Олимпиада была проведена на базе 
КазНУ им.Аль-Фараби 25-28 марта 2015 года. В составе вузовской команды были Байбатша Айдана, Ува-
касова Гульсим, Досмаилова Асель, Гумаров Тимур, Байжанова Адель.

Подготовка к Олимпиаде вузовской команды была проведена под научным руководством Калиевой 
Алии Айбулатовны, к.с.н., старшего преподавателя кафедры регионоведения, Андижанова Алибека Те-
миржановича, преподавателя кафедры регионоведения. 

Желаем творческих успехов в научной деятельности!
Управление научно-исследовательской работы


