
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рыскелдин  Жаксылык  
Саламатович  

Педагогика ғылымдарының 
магистрі. 

Астана Халықаралық университеті 
Өнер және дизайн Жоғары мектебі  
"Дизайн" кафедрасы, аға оқытушы. 
Еуразиялық Дизайнерлер одағының 

мүшесі 

Ғылыми дәрежесі "педагогика ғылымдарының магистрі", Ұлттық 
Дизайн Академиясының академигі 
Ғылыми мектебі: Университет "ТУРАН-АСТАНА", Астана қаласы 
Ғылыми зерттеу бағыты:  Дизайн, графика, графикалық 
редакторлар , фотографика.  
Оқытатын пәндері:  Графикалық редакторлар: AutoCAD, 
CorelDraw, Photoshop, AdobeIllustrator 
жоба алдындағы талдау, ұлттық аймақтық стиль, бионикалық 
құрылымдар, ланшафттық дизайн, 
жарнамалық және баспа графикасы, 
колористика, фотография 
Басылымдар: 
1. «Кәсіби дизайн мамандарын дайындаудың өзекті мәселелері».  
«Кәсіптік білім берудегі инновациялық үдерістер: мәселелер мен оны 
шешу жолдары» ғылыми-әдіснамалық семинар» 
С. Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық Университеті Астана 
2014 0,4 п.л. 
2.«Студенттердің танымдық белсенділігін арттырудағы «Арт-
терапияны» қолданудың этникалық ерекшеліктері» 
«Образования и современность» 
Казахстанско-Российский Университет  
г. Караганда 2014 №6 3,5 п.л.  
3.  «Бейнелеу өнерін даярлаудағы педагогикалық-
психологиялық ерекшеліктер» 
Материали за Х международна научна практична конференция 
«Бъдещите изследвания-2014» София 2014 0,4 п.л. 
4. «Аралас әдістерді қолдану» «Шоқан оқулары-18» Халықаралық 
ғылыми практикалық конференция Көкшетау 2014  0,4.5 п.л. 
5. «Ұлттық этно-педагогиканы заманауй педагогикалық оқу-
тәрбие әдістемесінде қолданудың тиімділігі» II Республиканская 
научно-методическая конференция на тему:  
«Современное образование: содержание, технологии и обеспечение 
качества». 12 февраля 2016 г. 0,1 п.л. 
6. «Ұлттық қолданбалы қолөнерін дамыту». Международная 
научно-практическая конференция 
«Социально-экономическое развитие Казахстана за 25 лет 
независимости: история, достижения, новые вызовы» 
17-18 ноября 2016 г. Казахский университет экономики, финансов и 
международной торговли  0,25 п.л. 
7. «Ұлттық брендті насихаттауда көне жәдігерлердің атқаратын  
рөлі» «Вестник» КазУЭФМТ 2017 г. 
8. «Сәулет дизайны мамандығы түлектерінің жұмысқа орналасу 
мәселесі»  «Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының 
заманауй басымдықтары: теория және тәжірибе» 
2017 ж. 30 қараша 2,25 п.л. 
"Qazaqsтan  дизайны саласында латын қаріпінің алатын 
орыны". 
«Вестник» КазУЭФМТ 2018 г. №1 
"Макет жасау сабағында қолданылатын техникалық 
құралдардың түрі"«Вестник» КазУЭФМТ 2020 г. №1 
Суретші және дизайнер "Педагогика"  КазНПУ 2020г.  
Біліктілікті арттыру: 
1. «Adobe Illustrator» 
2. "Графикалық дизайндағы әмбебап әдістер» 
3."Сәндік-қолданбалы өнер және дизайн» 
4. "Дизайнерлердің суреті» 
5. "Дизайн" 
 
 

Кәсіби тәжірибесі 
 1989-1991 ж. ж. Арқалық қ. 
 А. Құнанбаев атындағы № 6 

қазақ орта мектебі. Сызу және сурет 
мұғалімі. 

 1991-1993 ж. ж. Арқалық қ. 
 Арқалық қаласының 

мәдениет бөлімі, суретші-
безендіруші 

 1993-1999 ж. ж. бизнес 
 2000-2011 Ж.Ж. Астана қ." 

жеке кәсіпкер". көліктік жарнама 
 2012-15 Ж. Ж. Қазақ 

технология және бизнес 
университеті. Жеңіл өнеркәсіп 
технологиясы және дизайн" 
кафедрасының аға оқытушысы"  

 2015-21 Ж. Ж. Қазақ 
экономика, қаржы және 
халықаралық сауда университеті. 
дизайн " кафедрасының аға 
оқытушысы" 

 * 2021 ж-  Астана 
Халықаралық университеті 

 


