
 
Смағұлова Ақтоты Колкеновна 

ҚР Суретшілер одағының мүшесі, 
кескіндемеші, дизайнер. 
Марапаттары:  
2017ж.- ҚР "Құрмет"орден иегері. 
2018ж- «Астана 20 жыл» мерекелік 
медалімен марапатталды. 
2010, 2011, 2012, 2013жж -Президенттік 
стипендия иегері. 
2000 ж.- Қазақстан Жастар Одағы 
сыйлығының лауреаты  
1999 ж -"Шабыт-миллениум" II 
республикалық фестивал сыйлығының 
лауреаты  
1998 ж - Мемлекеттік стипендия иегері  

aktoty.info@mail.ru  
8-701-128-54-57 (WhatsApp) 

 
Кәсіби тәжірибесі; 
1993 - 1995 жж. – ХТМиК 
кафедрасының оқытушысы. 
1995 - 2001 жж. – «Ақ желкен» 
мектебінде бейнелеу өнерінің мұғалімі. 
Алматы. 
2001 - 2008 жж. – Л.Гумилев атындағы 
ЕҰУ архитектура және дизайн 
кафедрасының аға оқытушысы. Астана. 
2009 - 2013 жж. – «Тәуелсіздік 
Сарайының» «Заманауй өнер» 
галереясының жетекшісі. Астана. 
2013 - 2017 жж. – ҚР Ұлттық музейінде 
кеңесші, ғылымый қызметкер.  Астана. 
2017- 2019 жж. – КазАТУ 
«Архитектуры и Дизайн» 
кафедрасының доценті. Астана. 
2019 - 2021 жж. -  КазУЭФМТ 
«Дизайн» кафедрасының доценті.  
2021 ж. - Халықаралық  Астана 
университеті, Өнер және дизайн жоғары 
мектебінің аға оқытушысы. 
 
 

Ғылыми дәрежесі – өнер ғылымдарының доценті, 
Ғылыми мектебі: Темірбек Жүргенов атындағы АГТХИ,  
АГХА, ЕҰУ, ХУА магистранты. 
Ғылыми қызығушылығы: дизайн, жобалау, дизайндағы 
менеджмент, компьютерлік дизайн жүйесіндегі инновация. 
Оқылатын курстар: сурет-бейнелеу өнері салалары,   
композиция, түстану, мүсін, сәндік қолданбалы өнер 
салалары, дизайн, жобалау.  
Шығармашылық еңбектерінің көрмесі:  
2010-2021 жж аралығы; 
2010ж.- «Қазақстандағы заманауй өнер» көрмесі галерея 
«Нас-Санат». Астана. 
2011 ж.- Халықаралық суретшілер симпозиумы. «Өнер мен 
әлем» Кытай, Пекин (диплом). 
с 2012 по 2017 год участница выставки «Шелковый путь». 
Профессор BEIJING NORMAL UNIVERSITY. Китай. 
2014ж.-«Ұлттық дәстұрлер және әлемге айқара ашылу». ҚР 
Ұлттық музейдің ашылу салтанаттық көрмесі («Олжа 
қалыңдық», «Қазына»). Католог  
2015ж.–«Заманауй үрдістегі Қазақстан суретшілерінің 
көрмесі» ҚР Ұлттық музейі. Астана. 
2015ж.- Галерея NIW Халықаралық бейнелеу өнері көрмесі 
НЬЮ-ЙОРК - ТОКИО. Сертификат. 
2016ж- Жеке шығармашылық көрме  «ARTOTY25+25»  
Әскери тарих музейі. Нур-Султан. 
2017ж.-Жеке шығармашылық көрме «НАУРЫЗ ШУАҒЫ» 
Триумфальный арка «МӘҢГІЛІК ЕЛ». Нур-Султан. 
2017ж.–Кескіндеме Энциклопедиясы (2-томдық)  
(«Шебер», «Сон», «Томирис», «Саят»). 
2019 ж.- «Түрік әлемінің әйелдері» көрме – симпозиум   
(«Ырыс», «Жеті қазына», «Байғыз»), Диплом.Стамбул қ. 
Түркия. Каталог.  
2019 ж.- Ә.Кастеев музейінде өткен «Су бояу әлемі» 
көрмесі, «Кеше көрген түс» 41х51,6 қағаз, акварель Католог 
«Акварель» 2019 ж.  
2019ж.- Авторлық 12 жеке шығармашылық туындысы 
«Кипр заманауй өнер мұражайының қорында сақтаулы» 
қ.Никосия, Кипр. 
«Кипр.YAKIN DOGU UNIVERSITET -Симпозиум».  
2019 ж. Диплом 2. 
2020ж.- Суретші Ақтоты Смағұлова жазған жеті картина 
10.08.2020 Madeniet portaly https://www.facebook.com 
/100000990974608/posts  /3300524553323878/?d=n 
2021 ж.- А.Кастеев атындағы музейде ҚР Тәуелсіздігінің 30 
жылдықғына арналған көрме «Гүлдене бер Қазақстаным». 
Алматы. 
Каталог "Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры" музей им. 
 А.Кастеева. Алматы. 
 
Біліктілікті арттыру туралы ақпарат; 
1. 2018 ж.-Сертификат (72 сағат) «Бейнелеу өнері тарихы 
және қазіргі заманғы дизайн». 
2. 2020 ж.- сертификат (72 сағат) «Adobe Illustrator». 
 
 
 


