
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букешова 

Гульнар Қосаевна – т.ғ.к., 

доцент 

Тарих ғылымдарының 

кандидаты, «Аймақтану» 

кафедрасының доценті 

 

Байланыс мәліметтері: 

Kosaevna_69@mail.ru 

Моб.:+7 701-599-57-42 

 

Оқылатын курстар: 

Батыс аймақтарының келісім жүргізу техникасы (Б) 

Шығыс аймақтарының келісім жүргізу техникасы (Б) 

Аймақтық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан (М) 

Еуразиялық қауіпсіздік(Б) 

Әлем аймақтарының әлеуметтік-саяси дамуы (Б) 

Орталық Азия аумағындағы халықаралық қатынастардың өзекті 

мәселелері (М) 

Орталық Азия аумағындағы интеграциялық үрдістер: қалыптасуы, 

дамуы мен келешегі М) 

Әлемнің шығыс аймақ елдеріндегі дипломатиялық дәстүр(Б) 

Әлемнің батыс аймақ елдеріндегі дипломатиялық дәстүр (Б) 

Ғылыми қызығушылықтары: 

Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері 

Жарияланымдар: 

1.Әлемдік даму үрдісіндегі аймақтандырудың өзекті мәселелері. 

Франция-Еуропалық интеграциялық үрдістердің қайнар көзі 

ретінде. 219-224 бб. Астана 2014ж. 

2. Аймақтық ынтымақтастық мәселелеріндегі өзара ықпалдастық. 

ЕҰУ Хабаршысы. 38-43бб.Халықаралық қатынастар №3-4(11-

12)2013ж. 

3. Қазақстан мен Франция арасындағы қарым-қатынастар. «edu.e-

history.kz» электрондық ғылыми журналы№4.2015ж. 

4. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы тарихы. Оқу құралы. 

«Эверо»2015ж. 

5. Cooperation du et des pays delIespace post-sovietiquedans la lute 

contre le terrorisme.Fidjip-Eurotalent – Concorde, 2013, Volume 9 

6. Қазақстан мен Үндістан арасындағы дипломатиялық 

қатынастардың қалыптасуы. Бірінші Еуразиялық Аймақтық оқулар. 

«Үндістан мен Орталық Азия: өзара ынтымақтастықтың мәселелері 

мен келешегі» халықаралық ғылыми конференция. Астана, 20-21 

қыркүйек 2014ж. 

7. India and Kazakhstan:Dynamics And Prospects Of  Cooperation Man 

in India,96(10): 3685-3699  Serials Publications Scopus. 

Кәсіби тәжірибесі: 

Жалпы еңбек өтілі – 

12 жыл 

2006 жылдан «Аймақтану» 

кафедрасының оқытушысы; 
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Букешова 

Гульнара Косаевна – к.и.н., 

доцент 

Кандидат исторических наук, 

доцент 

кафедры«Регионоведения» 

Контактные данные: 

Kosaevna_69@mail.ru 

Моб.:+7 701-599-57-42 

 

Читаемые курсы: 

Техника переговорного процесса Западного региона (Б) 

Техника переговорного процесса Восточного региона (Б) 

Казахстан в системе региональных отношений (М) 

Евразийская безопасность(Б) 

Социально-Экономическая развитие мира (Б) 

Актуальные проблемы международных отношений в Центрально-

Азиатском регионе (М) 

Интеграционные процессы в Центральной Азии: формирование, 

развитие и перспективы(М) 

Дипломатические традиции в Восточном регионе мира(Б) 

Дипломатические традиции в Западном регионе мира(Б) 

Научные интересы: 

Проблемы безопасности Центральной Азии 

Публикации: 

1.Әлемдік даму үрдісіндегі аймақтандырудың өзекті мәселелері. 

Франция-Еуропалық интеграциялық үрдістердің қайнар көзі 

ретінде. 219-224 сс. Астана 2014г. 

2. Аймақтық ынтымақтастық мәселелеріндегі өзара ықпалдастық. 

Вестник ЕНУ. 38-43сс.Международные отношения №3-4(11-

12)2013г. 

3.Қазақстан мен Франция арасындағы қарым-қатынастар. «edu.e-

history.kz» электронный научный журнал№4.2015г. 

4. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы тарихы. Учебное пособие. 

«Эверо»2015г. 

5. Cooperation du et des pays delIespace post-sovietiquedans la lute 

contre le terrorisme.Fidjip-Eurotalent – Concorde, 2013, Volume 9 

6. Қазақстан мен Үндістан арасындағы дипломатиялық 

қатынастардың қалыптасуы. Первые Евразийские региональные 

чтения. «Индия и Центральная Азия: вопросы и перспективы 

взаимного сотрудничества» международная научно-практическая 

конференция. Астана, 20-21 сентября 2014г. 

7. India and Kazakhstan:Dynamics And Prospects Of  Cooperation Man 

in India,96(10): 3685-3699  Serials Publications Scopus. 

Профессиональный 

опыт: 

Общий стаж – 12 лет 

с 2006 г преподователь 

кафедры «Регионоведения»; 
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Bukeshova 

Gulnara Kosayevna – c.h.s., 

docent 

Candidate of Historical 

sciences, docent of the 

“Regional Studies” department 

Contacts: 

Kosaevna_69@mail.ru 

Tel.:+7 701-599-57-42 

 

Courses read: 

Technique of the Western region negotiation process (Б) 

Technique of the Eastern region negotiation process (Б) 

Kazakhstan in regional relations system (М) 

Eurasian security(Б) 

Social-Economical development of the world (B) 

Actual problems of international relations in the Central Asian region 

(М) 

Integration processes in Central Asia: formation, development and 

prospects (М) 

Diplomatic traditions in the eastern region of the world (Б) 

Diplomatic traditions in the western region of the world (Б) 

Scientific interests: 

Security problems in Central Asia 

Publications: 

1.Әлемдік даму үрдісіндегі аймақтандырудың өзекті мәселелері. 

Франция-Еуропалық интеграциялық үрдістердің қайнар көзі 

ретінде. 219-224 pp. Astana, 2014. 

2. Аймақтық ынтымақтастық мәселелеріндегі өзара ықпалдастық. 

Bulletin of ENU. 38-43pp.International Relations №3-4(11-12)2013. 

3. Қазақстан мен Франция арасындағы қарым-қатынастар. «edu.e-

history.kz» electronic scientific magazine №4.2015. 

4. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы тарихы. Tutorial. «Evero», 

2015. 

5. Cooperation du et des pays delIespace post-sovietiquedans la lute 

contre le terrorisme.Fidjip-Eurotalent – Concorde, 2013, Volume 9 

6. Қазақстан мен Үндістан арасындағы дипломатиялық 

қатынастардың қалыптасуы. The First Eurasian Regional Readings. 

«India and Central Asia: problems and prospects of mutual cooperation» 

international scientific conference. Astana, September 20-21 , 2014. 

7. India and Kazakhstan:Dynamics And Prospects Of  Cooperation Man 

in India,96(10): 3685-3699  Serials Publications Scopus. 

 

Professional 

experience: 

Whole experience – 

12 years 

tutor of the “Regional Studies” 

department from 2006 
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