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№ Т.А.Ә. Ғылыми жетекшісі Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

 5В020200– Халықаралық қатынастар  

Қазақ бөлімі. 

1 Ақберген Аида 

Рахымжанқызы 

 

Тулешова Ляззат 

Хамитбековна , т.ғ.к., доцент 

Францияның жариялық 

дипломатиясы: тетіктері және 

ерекшеліктері 

Публичная дипломатия Франции: 

механизмы и особенности 

Public diplomacy of France: 

mechanisms and features 

2 Амзенова Жанель 

Жанатовна 

 

Джумадилова Гаухар 

Мухаметрахимовна, магистр, 

аға оқытушы 

Жібек жолы экономикалық 

белдеуі шеңберіндегі Қазақстан 

мен Қытайдың 

ынтымақтастығы мәселелері 

Проблемы сотрудничества 

Казахстана и Китая в рамках 

экономического пояса 

Шелкового пути 

Problems of cooperatin between 

Kazakhstan and China in the 

framework of the Silk Road 

Economic Belt 

3 
Булат Ансат 

Ӛмірбекұлы 

 

Медеубаева Жанар 

Муратбековна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

 

Қазақстан мен Еуропалық Одақ 

арасындағы сауда-

инвестициялық 

ынтымақтастық: жайы, 

динамикасы және мәселелері  

Торгово-инвестиционное 

сотрудничество между 

Казахстаном и Европейским 

Союзом: состояние, динамика и 

проблемы.  

Trade and investment 

cooperation between 

Kazakhstan and the European 

Union: state, dynamic and 

problems. 

4 Жақсембай 

Әбілқайырхан 

Арманұлы 

 

Жанбулатова Райхан 

Сайлаубековна, магистр, аға 

оқытушы 

Ұлыбританияның Еуропалық 

одақтан шығуы: амбиваленттік 

факторы 

Выход Великобритании из ЕС: 

фактор амбивалентности 

The United Kingdom exit from 

the European Union: 

ambivalence factor 

 

5 Жантаев Адиль 

Алмасулы 

 

Турунтаева Айкерим 

Амировна, т.ғ.к., доцент 

 

АҚШ пен ЕО-тың Ресейге 

қарсы экономикалық 

санкциялар: себептері мен 

салдары  

Экономические санкции США и 

ЕС против России: причины и 

последствия 

US and EU Economic Sanctions 

Against Russia: Causes and 

Consequences 

6 
Жәнібек Арайлым 

Турунтаева Айкерим АҚШ пен Израильдің сауда-

экономикалық қарым-

Инновации в торгово-

экономических отношениях 

Innovations in US-Israeli trade 



Ерғалиқызы 

 

Амировна, т.ғ.к., доцент қатынастарындағы 

жаңашылдық 

между США и Израилем and economic relations 

7 

Иген Нияз Ерсінұлы 

Жанбулатова Райхан 

Сайлаубековна, магистр, аға 

оқытушы 

ЕЭО трансшекаралық 

ұтқырлығы мәселелерін 

шешудегі ЕО тәжірибелерін 

енгізу  

Имплементация опыта ЕС в 

решении проблем 

трансграничной мобильности 

ЕАЭС  

The implementation of the EU 

experience in solving the 

problems of cross-border 

mobility of the EEU 

8 Ильясова Арайлым 

Асқарқызы 

 

Далелхан Айболат, магистр, 

аға оқытушы 

Жаһандық экономиканың жаңа 

талаптары аясындағы қазақ-

қытай қарым-қатынастары 

Казахстанско-китайские 

отношения в условиях новых 

вызовов глобальной экономики 

Kazakh-Chinese relations in the 

face of new challenges of the 

global economy 

9 Капашова Сабина 

Байгабуловна 

 

Ерниязов Дамир Каржауович, 

т.ғ.к., доцент 

Каспий мәселесін реттеудегі 

Қазақстан Республикасының 

ұстанымы 

Позиция Республики Казахстан в 

урегулировании проблем Каспия 

Position of the Republic of 

Kazakhstan in the settlement of 

the Caspian problems  

10 Картбаев Акылжан 

Мирханович 

 

Джумадилова Гаухар 

Мухаметрахимовна, магистр, 

аға оқытушы 

Сирия шиеленісндегі Иран рӛлі Роль Ирана в Сирийском 

конфликте 

The role of Iran in the Syrian 

conflict 

11 Қадырсызова 

Алтынай Алмасқызы 

 

Джумадилова Гаухар 

Мухаметрахимовна, магистр, 

аға оқытушы 

АҚШ және Израильдің 

Жерорта теңіздегі геосаяси 

мүдделері 

Геополитические интересы США 

и Израиля в Средиземном море 

Geopolitical interests of the 

USA and Israel in the 

Mediterranean Sea 

12 Махамбетова Нурзат 

Акбаровна 

 

Азмуханова Айман 

Мақсұтқызы т.ғ.к., профессор 

Сандық дипломатияның даму 

перспективалары 

Перспективы развития цифровой 

дипломатии 

Perspectives of development of 

digital diplomacy 

13 
Тоқсаба Асылмұрат 

Абайұлы 

Тулешова Ляззат 

Хамитбековна , т.ғ.к., доцент 

Жапонияның «жұмсақ күш» 

саясаты: ерешеліктері және 

халықаралық қатынастрадағы 

«Мягкая сила»  Японии: 

особенности и роль в 

международных отношениях 

«Soft power» of Japan: features 

and role in international 

relations 



 рӛлі 

 5В020200– Халықаралық қатынастар   

Ағылшын бөлімі 

14 Аманбаева Жумагуль 

Болатовна 

 

Есдаулетова Ардак Мэлсовна, 

с.ғ.д., профессор 

Қазақстанның экономикалық 

дамуына әсер ететін экзогендік 

факторлар 

Экзогенные факторы воздействия 

на экономическое развитие 

Казахстана 

Exogenous factors of influence 

on the economic development 

of Kazakhstan 

15 Ауанасова Күнсұлу 

Бахрамқызы 

 

Величков К. С. , PhD докторы, 

профессор 

Ядролық қаруды таратпау 

Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесінің мүшелігіне 

басымдылық ретінде 

Ядерное нераспространение как 

приоритет Казахстана для 

членства в Совете Безопасности 

ООН 

Nonproliferation as 

Kazakhstan’s priority for 

membership in the United 

Nations Security Council  

16 Бугенбаева Гульнур 

Маратовна 

 

Какенова Галина Мажитовна, 

т.ғ.д., профессор 

Африка континентіндегі 

этносаралық шиеленістер 

контексіндегі ұлттың ӛзін-ӛзі 

анықтау қағидаты 

Принцип самоопределения в 

контексте межэтнических 

конфликтов на африканском 

континенте 

The principle of self-

determination in the context of 

inter-ethnic conflicts on the 

African continent 

17 Валеева Дина 

Еркиновна 

 

Есдаулетова Ардак Мэлсовна, 

с.ғ.д., профессор 

Діни фактордың халықаралық 

қауіпсіздікті қамтамасыз 

етудегі рӛлі 

Роль религиозного фактора в 

обеспечении международной 

безопасности 

The role of the religious factor 

in ensuring international 

security 

18 Даникер Екатерина 

Романовна 

 

Нурдавлетова Сания 

Моряковна – т.ғ.к., доцент 

Еуропалық Одақтағы 

дезинтеграциялық үрдістер 

және Еуропалық 

интеграцияның болашағы 

Дезинтеграционные процессы в 

Европейском Союзе и будущее 

европейской интеграции 

Disintegration processes in the 

European Union and the future 

of European integration 

19 

Ехсан Асем Тлеккызы 

Кусаинова Алия Муратовна, 

PhD докторы, доцент 

Аймақтық деңгейдегі тұрақты 

даму мақсатына қол жеткізу: 

талаптар мен Оңтүстік Шығыс 

Азия елдерінің басымдықтары 

Достижение целей устойчивого 

развития в региональном 

масштабе: вызовы и приоритеты 

стран Юго-Восточной Азии  

Regional Framework for 

Achieving the Sustainable 

Development Goals: Challenges 

and Opportunities for Southeast 

Asia 



 

20 Исламбек Азамат 

Сейфуллаұлы 

 

Какенова Галина Мажитовна, 

т.ғ.д., профессор 

Халықаралық қатынастағы 

гендер: жаһандық қауіпсіздікке 

жетудегі феминисттік 

болжамдар  

Гендер в международных 

отношениях: феминистские 

перспективы в достижении 

глобальной безопасности 

Gender in international relations: 

feminist perspectives in 

achieving global security 

21 Камысов Мақсат 

Қайратұлы 

 

Кусаинова Алия Муратовна, 

PhD докторы, доцент 

Гуманитарлық интервенция: 

заңдылық дилеммасы 

Гуманитарная интервенция: 

дилемма легитимности 

Humanitarian Intervention: 

Dilemmas on Legitimacy 

22 Кужениязова Асем 

Амантаевна 

 

Далелхан Айболат, магистр, 

аға оқытушы 

Каталония тәуелсіздігі үшін 

қозғалыс: сепаратизмнің 

себептері және болжамдары 

Движение за независимость 

Каталонии: причины и 

препосылки сепаратизма 

Catalan independence 

movement: causes and premises 

of separatism 

23 Кулбатыров Таир 

Фаридович 

 

Камалджанова Т. А., т.ғ.к., 

доцент 

Қытай мен Америка Құрама 

Штаттарының арасындағы 

сауда соғысы: жаһандық 

кӛпжақты дипломатияға әсері 

Торговые войны между Китаем и 

Соединенными Штатами 

Америки: влияние на глобальную 

многостороннюю дипломатию 

Trade wars between China and 

the United States of America: 

impact on global multilateral 

diplomacy 

24 Нәлібай Айдос 

Әділбайұлы 

 

Далелхан Айболат, магистр, 

аға оқытушы 

Түркияның жаңартылған 

сыртқы саясаты: реформалар 

мен басымдықтарының ӛзгеруі 

Обновленная внешняя политика 

Турции: реформы и изменения в 

приоритетах 

Renewed foreign policy of 

Turkey: reforms and changes in 

priorities  

25 
Пак Айя Юрьевна 

 

Камалджанова Т. А., т.ғ.к., 

доцент 

Корей түбегінде бейбітішілік 

процессінің реттелуі: 

тәуекелдер және болжамдар 

Процесс мирного 

урегулирования на Корейском 

полуострове: риски и 

перспективы 

The peace-making process on 

Korean peninsula: risks and 

prospects 

26 Силина Елизавета 

Александровна 

 

Нурдавлетова Сания 

Моряковна – т.ғ.к., доцент 

XXI ғасырдағы Ұлыбритания 

және АҚШ үлгісіндегі Батыс 

елдерінің дипломатиялық 

қызметінің эволюциясы 

Эволюция дипломатической 

службы западных стран в XXI 

веке на примере Великобритании 

США 

Evolution of the diplomatic 

service of Western countries in 

the XXI century on the example 

of Great Britain and the USA 



27 Nguen Trung Dung 

Нгуен Чунг Зунг 

 

Величков К. С.   Дипломатия гибридтік соғысқа 

қарсы күрестің қарқындылығы 

болып санала ма? 2003 жылғы 

Ирак соғысынан кейінгі АҚШ 

альянсының саясаты 

Дипломатия как линия усиления 

борьбы с гибридной войной? 

Политика альянса США после 

войны в Ираке 2003 года  

Has diplomacy been the 

lynchpin of efforts to counter 

hybrid warfare? Politics of US 

alliance policy after 2003 Iraq 

war 

 5В020200– Халықаралық қатынастар  

Орыс бөлімі 

28 Абдуманалов 

Дилмурод 

Абдурахманович 

 

Ибрагимова Гульнара 

Ералиевна, т.ғ.к., доцент 

ХХІ ғ. АҚШ пен Қытайдың 

сауда-экономикалық 

қатынастары: тәжірибе,  

мәселелер және  келешегі 

Торгово-экономические 

отношения США и Китая в XXI 

веке: опыт, проблемы  и 

перспективы 

Trade and economic relations 

between the USA and China in 

the XXI century: experience, 

problems and prospects 

29 Бикенова Диана 

Нуржанқызы 

 

Ерниязов Дамир Каржауович, 

т.ғ.к., доцент 

Орта Азиядағы ҚХР 

стратегиясының ӛзгеруі 

Трансформация стратегии КНР в 

Центральной Азии  

Transformation of the PRC 

strategy in Central Asia 

30 Булекбаева Айгерим 

Маратовна 

 

Турханова Айгерим 

Жолтаевна - с.ғ.к., доцент. 

Испанияның дипломатиялық 

қызметінің даму ерекшеліктері  

Особенности развития 

дипломатической службы 

Испании 

Features of the development of 

the diplomatic service of Spain 

31 Дауранова Феруза 

Тулкиновна 

 

Ибрагимова Гульнара 

Ералиевна, т.ғ.к., доцент 

ЕАЭО елдерінің сауда-

экономикалық 

ынтымақтастығы:  қазіргі 

жағдайы  және келешегі 

Торгово-экономическое 

сотрудничество стран ЕАЭС: 

реалии и перспективы 

Trade and economic 

cooperation of the EEU 

countries: realities and prospects 

32 

Даярдиева Сағынған 

Алиханқызы 

Ибрагимова Гульнара 

Ералиевна, т.ғ.к., доцент 

Халықаралық экономикалық 

жүйедегі әлемдік капитал 

орталықтары: заманауи 

үрдістер және  келешегі 

Мировые центры капитала в 

международной экономической 

системе:   современные 

тенденции и перспективы 

World capital centers in the 

international economic system: 

current tendencies and prospects 



33 Досмагамбетова 

Лаура 

Гарифоллакызы 

Сомжүрек Баубек Жұмашұлы, 

т.ғ.к., асс.профессор. 

ЕО әскери құрылымдарының 

халықаралық қатынастардағы 

рӛлі  

Роль военных структур ЕС в 

международных отношениях  

The role of the EU military 

structures in international 

relations 

34 Дусметова Севара 

Икрамовна 

 

Елмурзаева Раушан 

Сапархановна, с.ғ.д.,  

профессор 

Бейбіт атомды пайдаланудағы 

Қазақстан Республикасының 

әртараптандыру 

басымдылықтары 

Диверсификационные 

приоритеты Республики 

Казахстан в использовании 

мирного атома 

Diversification priorities of the 

Republic of Kazakhstan in the 

use of peaceful atom 

35 Жақай Арман 

Нұрадинұлы 

 

Алиева Сауле Каменовна, 

т.ғ.к., профессор м.а. 

Жаңа геосаяси жағдайлардағы 

Жапон-Американдық 

қатынастар  

Японско-американские 

отношения в новых 

геополитических условиях 

Japanese-American Relations in 

New Geopolitical Conditions 

36 
Исаев Нұрсұлтан 

Еркінұлы 

 

Әлпеисов Әміржан Қайыр 

ұлы - т.ғ.к., профессор 

ЕАЭО және Қытайдың «Үлкен 

еуразиялық серіктестік» 

шеңберіндегі ынтымақтастығы: 

бағыттары, мәселелері және 

келешегі 

Сотрудничество ЕАЭС и Китая в 

рамках «Большого евразийского 

партнерства»: направления, 

проблемы и перспективы 

Cooperation of the EEU and 

China in the framework of the 

«Great Eurasian Partnership»: 

directions, problems and 

prospects 

37 Исмагулов Нуржан 

Нурлатович 

 

Алиева Сауле Каменовна, 

т.ғ.к., профессор м.а. 

Заманауи халықаралық 

саудадағы протекционизм 

Протекционизм в современной 

международной торговле  

Protectionism in modern 

international trade 

38 
Калыбекова Маржан 

 

Кенжалина Гульсум 

Жумабаевна, магистр, аға 

оқытушы 

ЕО-ны халықаралық актор 

ретінде кеңейтудегі Еуропалық 

сыртқы әрекеттер қызметінің 

рӛлі  

Роль Европейской службы 

внешних действий в расширении 

прав и возможностей ЕС как 

международного актора 

The role of the European 

External Action Service in 

empowering the EU as an 

international actor 

39 Касенова Аина 

Саматовна 

 

Елмурзаева Раушан 

Сапархановна, с.ғ.д.,  

профессор 

Энергетикалық ресурстардың 

мемлекетаралық транзиті: 

амбиваленттілік мәселесі және 

оның шешілу жолдары 

Межгосударственный транзит 

энергоресурсов: проблема 

амбивалентности и пути 

урегулирования 

Interstate transit of energy 

resources: the problem of 

ambivalence and ways of 

settlement 

40 
Келсинов Чингиз 

Алиева Сауле Каменовна, «Үлкен Таяу Шығыс» 

концепциясы және Араб 

Концепция «Большого Ближнего 

Востока» и позиция арабских 

The concept of the «Greater 

Middle East» and the position of 



Досмурад угли 

 

т.ғ.к., профессор м.а. мемлекеттерінің ұстанымы государств the Arab states 

41 Мархабаева Әсем 

Абайқызы 

 

Кенжалина Гульсум 

Жумабаевна, магистр, аға 

оқытушы 

Гастродипломатия: жариялық 
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