
 

 
 

Дидар Шолпан 
Теміртасқызы 

Аға оқытушы, магистр, 
Еуразия дизайнерлер 

Одағының мүшесі 

Академиялық дәрежесі: экономика ғылымдарының магистрі 
Ғылыми мектебі: Х.Досмұхамедов атындағы АМУ 
Оқитын курстары: арт-менеджмент, компьютерлік графика, 
жарнама және маркетинг, экодизайн, жарнаманың заманауи 
түрлері. 
Мақалалары: 
2009 ж.  
Дәстүрлі архитектура үйлесімділігі: дәстүрлі 
архитектураны сақтау және заманға сай өзгерістер// 
Халықаралық ғылыми конференция. Л. Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті  
2010 ж. 
Сыза білген озады // Республикалық «Ұлан»  газеті 
Сәулет өнерінің сәні бөлек // Республикалық «Айқын» газеті 
2011 ж.  
Қазақстанның мәдени мұралары және қолөнер 
туындыларының ерекшеліктері//Халықаралық XI Сәтбаев 
оқулары ғылыми конференциясы, С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университеті  
2012 ж.  
Білім беру мен ғылымды ақпараттандыру заман 
талабы//«Болон үдерісі және Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ: 
проблемалар, ізденістер, шешімдер» атты XII ғылыми 
практикалық конференция 
Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан экономикасындағы 
жетістіктер// Ғылыми-практикалық конференция. Қарағанды 
мемлекеттік университеті 
Ұрпақ тәрбиесіндегі ұлттық құндылықтардың рөлі//Астана 
университетінің хабаршысы/№2(2)2012 
2013 ж.  
Тәуелсіз Қазақстан экономикасының табысқа жету 
тарихы//Жас ғалымдар еңбектерінің жинағы. Қазақ экономика, 
қаржы және халықаралық сауда университеті 
Жұмыссыздық және аймақтардағы халықты әлеуметтік 
қорғау мәселелері// Жас ғалымдар еңбектерінің жинағы. Қазақ 
экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті 
Қазақстан Республикасының әлемдік білім беру жүйесіне 
ену үрдісі//«Тұран-Астана» университетінің 15 жылдығына 
арналған халықаралық ғылыми конференция 
Түстердің адам психологиясына әсері және арт-
терапиядағы түстердің мәні//Халықаралық ғылыми-
практикалық конференция.  Қазақ Ұлттық Өнер университеті.  
Қазақстан Республикасында халықты тұрғын үймен қамту 
мәселелері//Жас ғалымдардың 5-ші ғылыми-практикалық 
конференциясы. Қазақ экономика, қаржы және халықаралық 
сауда университеті. 
2014 ж.  
Дизайн-менеджменттің бизнес-ортадағы ролі және қызметі// 
ҚазЭҚжХСУ университетінің хабаршысы 
2015 ж.  
Обучения инженерной компьютерной графике студентов 
технических специальностей в вузах// Республикалық 

Кәсіби тәжірибесі: 
2002-2010 ж.  АМжГУ 
«Компьютерлік және  
инженерлік графика» 
кафедрасы оқытушысы 
2010-2012 ж. Л.Н.Гумилев 
атындағы ЕҰУ «Бейнелеу 
өнері және сызу»  
кафедрасының аға 
оқытушысы 
2013-2014 ж. ҚРУ 
«Информатика және дизайн»  
кафедрасының аға 
оқытушысы 
2014-2021 ж. ҚазақЭҚжХСУ 
«Дизайн» кафедрасының аға 
оқытушысы 
2021 ж. Астана Халықаралық 
Университеті, «Өнер және 
дизайн» жоғары мектебінің 
аға оқытушысы. 
 



 
 

ғылыми-әдістемелік конференция, ҚазЭҚжХСУ университеті 
Развитие профессионального восприятия цвета в образном 
мышлении дизайнера//Республикалық ғылыми-әдістемелік 
конференция, ҚазЭҚжХСУ университеті 
Шығармашыл мамандар даярлау — уақыт талабы// 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, ҚазЭҚжХСУ 
университеті 
2016 ж.  
Жоғары оқу орындарында болашақ дизайнерлерді 
дайындаудағы негізгі бағыттар// Республикалық 
ғылыми-әдістемелік конференция. 
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы тайм-
менеджмент және өнім дизайнының маңызы, ҚазЭҚжХСУ 
университетінің хабаршысы.    
Жоғары оқу орнында дизайн саласының мамандарын 
дайындаудағы мақсаттар мен міндеттер,  Халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция, ҚазЭҚжХСУ университеті 
2017 ж.  
Дала табиғатының көркемдік көрінісі негізінде 
студенттердің экологиялық дүниетанымын дамыту 
жолдары.  ҚазЭҚжХСУ университетінің хабаршысы.  
2018 ж.  
Түстің ұғымы және оның сәулеттік дизайндағы рөлі.  
Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция, ҚазЭҚжХСУ 
университеті.  
2019 ж.  
Психо-дизайн. Интерьер дизайнының психологиялық 
ерекшеліктері. 8-ші Боранбаев оқулары: Жахандық әлемнің 
көркемдік білім берудің басты векторы ретінде тарихи сананы 
жаңғырту. Қазақ ұлттық өнер университеті.  
2021 ж. Заманауи дизайндағы ұлттық дәстүрдің әсері. 
Боранбаев оқулары. Қазақ ұлттық өнер университеті. 
 
 
Біліктілікті жетілдіру:  
«Бейнелеу өнері және заманауи дизайн тарихы» 
«Сәулеттік дизайндағы форматүзушілік әдістері» 
«Дизайн пәндерін оқытуда инновациялық әдістерді пайдалану»  
 
 


