
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рыскелдин  Жаксылык  
Саламатович  

 
Член Евразийского союза 

дизайнеров, ст.преп. кафедры  
«Дизайн» ВШиД Международного 
университета Астана, член Союза 

Евразийских Дизайнеров 
 

Академический степень:  "Магистр педагогических наук ", Академик 
Национальной Академии Дизайна 

Научная школа: Университет "ТУРАН-АСТАНА"        
 г. Астана 

Научные интересы: Дизайн, графика, графические редакторы , 
фотографика.  
Читаемые курсы:  Графические редакторы: AutoCAD, CorelDraw, 
Photoshop, AdobeIllustrator; предпроектный анализ,национальный 
региональный стиль, бионические структуры, ланшафтный дизайн, 
рекламная и печатная графика, колористика, фотографика 
Публикации: 

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. 
9."Qazaqsтan  дизайны саласында латын қаріпінің алатын 
орыны". «Вестник» КазУЭФМТ 2018 г. №1 
10."Макет жасау сабағында қолданылатын техникалық 
құралдардың түрі"«Вестник» КазУЭФМТ 2020 г. №1 
11.Суретші және дизайнер "Педагогика"  КазНПУ 2020г.  
Повышение квалификации: 
1. «Adobe Illustrator» 
2. «Универсальные методы в графическом дизайне» 
3.«Декоративно - прикладное искусство и дизайн» 
4. «Рисунок дизайнеров» 
5. "Дизайн" 

 
 

Профессиональный опыт 

 1989-1991 г.г.   г.Аркалык 

№6 Казахская школа им.  

А. Кунанбаева. Учитель  
черчений и рисования. 

 1991-1993 г.г. г. Аркалык 

Городской отдел культуры 
г.Аркалык, художник- 
оформитель 

 1993-1999 г.г.   бизнес 

2000-2011 г.г. "Индивидуальный 
предприниматель"   г. Астана. 
транспортная реклама 

 2012-15 г.г. Казахский 
университет технологии и бизнеса. 
ст. преподаватель кафедры 
"Технологии легкой       
промышленности и Дизайна"  

 2015-21 г.г. Казахский 
университет экономики, финансов 
и международной торговли. ст. 
преподаватель кафедры " 
Дизайна" 

 2021 г- Международный 
университет Астана 
 
 

 
 


