
Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар кафедрасының құрылымы 

 

 

Сыздыкбеков Ержан Серикович 

магистр, аға оқытушы 

кафедра меңгерушісі 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 19 жыл. 

Бакалавриатта келесі пәндерді жүргізеді:" Шет елдердің жаңа 

тарихы"," Жаңа замандағы халықаралық қатынастар 

тарихы","Қазіргі уақыттағы халықаралық қатынастар тарихы"," 

мамандану елдерінің тарихы мен мәдениеті (Таяу Шығыс)"," 

Мамандану елдерінің сыртқы саясаты мен дипломатиясы (Таяу 

Шығыс)"," Халықаралық қатынастар теориясы","халықаралық 

терроризмге қарсы іс-қимыл". 

48 жарияланымның (68 б.т.) авторы, оның ішінде 4 оқу құралы, 1 

ұжымдық оқулық, 1 электронды оқулық, 3 Ұжымдық монография 

және рецензияланған басылымдардағы ғылыми мақалалар. 
ye.syzdykbekov@keu.kz 

 

 

Абеуова Сая Турсыновна 

Э.ғ.к., доцент 

АМ және СД проректоры 

 
Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 23 жыл. 

"Халықаралық экономика" бакалавриатында "Жаһандық 

экономикадағы халықаралық корпорациялар", 

"Халықаралық бизнес","Әлемдік экономика" пәндерін жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми жариялымдар бар – 35 б.т., оқу 

құралдарының авторы – 21 б.т., монографиялардың авторы- 6 б.т. 

s.abeuova@keu.kz 

 

 

 

Блялова Нурания Гаязовна  

Э.ғ.к., доцент 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 43 жыл. 

Бакалавриатта "Дипломатиялық этикет және хаттама", "Қазіргі 

кездегі қақтығыстар және оларды реттеу әдістері" пәндерін 

жүргізеді. 

Түрлі басылымдарда ғылыми жариялымдары бар - 2 оқу 

құралының (тең авторлықта), 2 монографияның (тең авторлықта) 

авторы. 4 авторлық оқу құралы, ғылыми журналдарда 

жариялымдары бар. Жалпы көлемі - 60,2 б.т. 
n.blyalova@keu.kz 

 

 

Арыстан Малика Ибатоллакызы  

Э.ғ.к., доцент 
 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 24 жыл. 

Бакалавриатта: "Әлемдік экономика тарихы", "International 

Economics", "халықаралық ұйым", "International Organizations", 

"International Trade", "Дипломатиялық келіссөздер жүргізу 

техникасы", "Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты", 

"Әлемдік интеграция процестері" пәндерін жүргізеді. Әр түрлі 

басылымдарда жалпы көлемі 85 б.т. 50-ден астам ғылыми және 

ғылыми-әдістемелік жариялымдары бар. 

m.arystan@keu.kz 



 

Атабаева Динара Талгатовна 

магистр, аға оқытушы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі: 11 жыл 

Бакалавриатта: "дипломатия тарихы", "қазіргі замандағы 

халықаралық Тарих", "Аймақтану", "Орталық Азиядағы 

аймақтық қауіпсіздік", "Interethnic Relations and Separatism", 

"Regional Studies", "Internationalgganizations"пәндерін 

жүргізеді. 

Ғылыми жарияланымдардың, оқу құралдарының, оқулықтар 

мен монографиялардың авторы-15 б. л. 
d.atabaeva@keu.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгожина Гульнар Муратовна 

магистр, аға оқытушы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі: 14 жыл. 

Бакалавриатта: "қазіргі замандағы халықаралық қатынастар 

тарихы", "Геосаясат", "көпжақты дипломатия", "Multilateral 

Diplomacy", "Халықаралық қатынастар теориясы", "этносаралық 

қатынастар және сепаратизм"пәндерін жүргізеді. 

Рецензияланған басылымдардағы оқу құралдарын, ұжымдық 

монографияларды және ғылыми мақалаларды қоса алғанда, 15-

тен астам жарияланымның (28 п.л.) авторы.  

2022-2024 жылдарға арналған "Жас ғалым" жобасы бойынша 

жас постдокторанттардың іргелі ғылыми зерттеулерін 

қаржыландыру шеңберінде "Кеңестік ұлттық саясат және 1945-

1991 жылдардағы этносаралық қатынастар мәселелері" 

тақырыбының ғылыми жетекшісі.  

Монне Эразмус плюс "European Union migration policy" 

жобасының қатысушысы 
G.baygozhina@keu.kz 



 

Калиева Гаухар Кенескановна 

магистр, аға оқытушы 
 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 21 жыл. 

Бакалавриатта пәндер жүргізеді: "Геосаясат", 

"Халықаралық қатынастардың жаңа және қазіргі замандағы 

тарихы"," Халықаралық қатынастар теориясы"," Новейшая 

история зарубежных стран","Шет елдерінің жаңа және қазіргі 

замандағы тарихы". 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми жариялымдары бар - 20 б. т. 
g.kalieva@keu.kz 

 

Исатаева Акерке Галымжановна 

магистр, аға оқытушы 
 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 5 жыл 

«Халықаралық қатынастардың қазіргі замандағы мәселелері», 

«Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздік», «Халықаралық 

қатынастардың заманауи жүйесі», «Аймақтану» пәндерін 

жүргізеді. Әр түрлі басылымдардағы ғылыми 

жарияланымдардың, оқу құралдарының авторы 12 б. т. 
a.isataeva@keu.kz 

 

 

Мусаева Эльвира Абышкызы 

магистр, аға оқытушы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 23 года. 

Бакалавриатта келесі пәндерді жүргізеді:" «Дипломатиялық 

этикет және протокол», «Аймақтану», «Көпжақты дипломатия)», 

«Дипломатиялық және консулдық қызмет», «Маманданған елдің 

тарихы (Қытай)», «Маманданған елдердің сыртқы саясаты 

(Қытай)».  

Әр түрлі басылымдарда ғылыми 

жарияланымдар бар - 45 б.т. 
e.musaeva@keu.kz 

 

 

 

 

Талимова Гульмира Уалихановна 

магистр, аға оқытушы 
 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 16 жыл. 

"Халықаралық экономика", "Әлемдік экономика тарихы",

"Халықаралық бизнес", "Халықаралық сауда", "Мекемелерді 

сыртқы экономикалық қызметі", "Халықаралық ұйымдар", "Әлем 

өңірлерінің экономикасы", "Халықаралық экономика" және

"Халықаралық сауда" пәндері бойынша бакалавриатта үш тілде

жүргізеді. 

Әр түрлі басылымдарда ғылыми жариялымдар бар – 15 б. т., оқу 

құралдарының авторы – 25 б. т., монографиялардың авторы - 6,25 

б. т. 
g.talimova@keu.kz 



 

Шукушева Елена Викторовна 

магистр, аға оқытушы 

 

Ғылыми-педагогикалық қызметінің жалпы өтілі: 16 жыл 

Бакалавриатта "Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері", 

"Дипломатиялық және консулдық қызмет" пәндерін жүргізеді. 

Әр түрлі отандық және шетелдік басылымдарда ғылыми 

жарияланымдары бар-20 б. т., оқу құралының авторы – 10 б. т., 

ұжымдық монографияның авторы – 1.6 б. т. 
ye.shukusheva@keu.kz 

  

 

 

Сагынтаева Нурай Кайратовна 

 

Лаборант 

 

 

 


