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Ф.И.О.:
Базовая
специальность:
Место учебы:
Ученая степень,
должность:
Стаж работы в
КарГУ:

Искаков Елмурат Рымбаевич, 1982 г.р.
«Политолог. Преподаватель политологии»
КарГУ им. Е.А. Букетова, год окончания 2004
Магистр политологии – 2006г.
12 лет

6. Читаемые курсы:
Саясаттану, Әлеуметтану, Саясат теориясы, Саяси ілімдер тарихы, Қазақстанның
қоғамдық-саяси ойлары, Саяси тарих, Мамандыққа кіріспе, Саяси элитология, БАҚ және
саясат, Саяси технологиялар, Саяси модернизация, Саясат әлеуметтану, Мемлекеттік
саясат, Парламентаризм: история, теория и практика; Әлеуметтік саясат, Қоғамдықсаяси пәндерді оқыту әдістемесі, Әлеуметтану оқыту әдістемесі, Демократияның
теориясы мен тарихы, Ғылым мен білімдегі әлеуметтік зерттеулер, Мемлекеттік саясат,
Парламентаризм: тарих, теория және тәжірибе, Қазіргі әлемдегі демократиялық транзит,
Политический плюрализм и электоральная демократия в современном Казахстане,
Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, Политология, Политическая элитология, СМИ
и
политика,
Методика
преподавания
общественно-политических
дисциплин,
Общественно-политическая мысль Казахстана, Теория и практика демократии, История
парламентаризма.
7. Повышение квалификации (за последние 5 лет):
2014г.
– курсы лекторского мастерства. ФПК КарГУ им.Е.А. Букетова.
2014г.
– «Religious Policy and Policy towards Nationalities in the People’s Republic
China with special focus on Tibet an Tibetan Buddhism». (04.12.2014)
2014г.
- The course «Introduction to the European Union» (Universitat Rostock Faculty
of Economic and Social sciences, Rostock, Германия)
2016 г.
- Курсы повышения квалификации по программе «Замануи педагогикалық
технологиялар» в Республиканском центре повышения квалификации
«Өрлеу» (г.Алматы, июнь от 18.06.2016., № 0130191).
2016г.
– Conflict analysis and management with an emphasis on mediation as a
conflict resolution method. Prof. Chereji Christian Radu (Prof., Romania, april
24. 2016);
2017г.
- Курсы повышения квалификации в рамках научно-методологического
семинара «Политическая риторика и полемика» ( г.Караганда).
2018 г.
- Международная Летняя школа «Повседневный Казахстан: прошлое и
настоящее» (г.Караганда, август).
8. Область научных интересов:
Политическая модернизация, проблемы теории и практики демократии и
демократического транзита, политическая элитология, теория политики, современный
политический процесс в Казахстане, политическая история Казахстана, политические
репрессии в Казахстане, общественно-политические идеи в Казахстане, национальный
интерес и национальная идея Казахстана, феномен народного единства, проблемы
укреплении государственности РК, вопросы методики преподавания социогуманитарных дисциплин.
9. Научно-методические достижения: Автор более 12 научных публикаций
10. Основные научные труды:
Трансформация системы ценностей и политических установок: Культура.
Цивилизация. Общество. Материалы международной научно-теоретической
конференции. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2013. – С. 383-391.
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Феномен политического лидерства как фактор формирования политической
идентичности молодежи в Республике Казахстан: Молодежь в системе
образования и рынка труда: преодоление рисков. Материалы международной
научно-практической конференции. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2014. – С. 81-88.
Электоральный цикл как фактор формирования политических ориентации
молодежи: Формирование интеллектуального потенциала страны в контексте
динамизации рынка труда. Материалы круглого стола с международным
участием. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2014. – С. 125-131.
Қазақстандық патриотизм идеясын дамытудың негізгі бағыттары. Вестник –
Караганда: Изд-во КарГУ, 2014.
Вероятный сценарий развития Казахстана в XXI веке: политологический прогноз.
Орталық Қазақстандағы әлеуметтік гуманитарлық дискурстың дәстүрлері мен
келешегі – Традиции и перспективы социогуманитарного дискурса в
Центрального Казахстане: Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
материалдары. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. – 218-223 бет.
Религиозный ренессанс в современном мире: PRO ET CONTRA. Академик Е.А.
Бөкетов ғылыми және шығармашылық мұрасы: Халықаралық ғылыми тәжірибелік
конференцияның материалдары. - (27-28 наурыз) 2 том.– Қарағанды: ҚарМУ
баспасы, 2015. – 351-354 бет.
Қазақстандағы жастар саясатының бір бөлігі – патриоттық тәрбие беру. Қазіргі
Қазақстандағы инновациялық даму және ғылымның қажеттілігі: X Халықаралық
ғылыми конференцияның материалдары (3 бөлім). Қоғамдық – гуманитарлық
ғылымдар. – Алматы, 2016. – 47-53 бет.
Әлеуметтік белсенділігінің гендерлік аспектілері. Қазіргі Қазақстандағы
инновациялық даму және ғылымның қажеттілігі: X Халықаралық ғылыми
конференцияның материалдары (3 бөлім). Қоғамдық – гуманитарлық ғылымдар. –
Алматы, 2016. – 60-66 бет.
Дінаралық диалог және мәдениет диалогы діни әкстремизмге қарсышығу
үрдісінде. Қазақстанның әлеуметтік-мәдени бейнелері – Социокультурные образы
Казахстана
–
Socio-cultural
images
of
Kazakhstan:
Халықаралық
мультидисциплинааралық ғылыми еңбектер жинағы. – Қарағанды, 2017: ҚарМУ
баспасы. – 130-138 бет.
Шығыстағы мұсылмандық саяси – сопылық мәдениеті. Культура. Цивилизация.
Постмодерн: Сборник научных трудов. Гуманитарные науки. – Выпуск 9. –
Караганда: Издательство КарГУ, 2017. – 134-142 бет.
Саясаттану. Қарағанды: ЖК Марченко Г.Г. баспасы, 2017. – 150 бет.
Саясаттану. Авторское свидетельство № 1840 от 12.06.2018г. Қарағанды: ЖК
Марченко Г.Г. баспасы, 2017. – 150 бет.
Образовательный выбор казахстанской молодежи (по материалам фокус-групп).
Образование: традиции и инновации: Материалы XIV международной научнопрактической конференции (27 апреля 2017 года). – Прага: Издательство «World
press» sr.o., 2017. – с. 73-75.
Қазақ әдебиеттану ғылымында 1940-50 жылдардағы әдеби мұраны игеру
проблемалары. Актуальные научные исследования в современном мире:
Материалы XXXIII Международной научной конференции. (26-27 января 2018г.). Выпуск 1 (33), ч.7. - Переяславль-Хмельницкий, 2018. – 48-53 бет.
Әйгілі психологтардың дін феномені туралы көзқарастары және оның негізгі
аспектілері. Культура. Цивилизация. Постмодерн: Сборник научных трудов.
Гуманитарные науки. – Выпуск 10. – Караганда: Изд-во печатный центр «Print
shop», 2018. – 36-40 бет.

