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Образование: 

1992 Шымкентский педагогический институт им. М. Ауэзова, специальность: 

общетехнические дисциплины и труд 

2001 Соискатель ЮКГУ им. М.Ауэзова, каф : Общая педагогика, этнопедагогика 

2009 Кандидат педагогических наук, защитила диссертацию на тему 

«Формирование технологической культуры школьников средствами 

казахского народного декоративно-прикладного искусства» при совете для 

присуждения ученой степени доктора педогогичечких наук Д 14.05.01 

КазНПУ им.Абая, (г.Алматы) 

2021 Старший преподаватель университета "Мирас" 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации: университет «Мирас» 

С 2021 Старший преподаватель сектора «Художественный труд и дизайн» 

Повышение квалификации: 

2018 1. New scenarios: considerations on Art and Visual Arts Practices. Южно-

Казахстанский педагогический Университет и Университет Барселоны. с 26 

марта по 29 марта 2018г. 72 часа, сертификат. 

2019 1. Арнайы пәндерді оқытуда инновациялық технологияларды қолдану. 

"ZIAT"ғылыми-әдістемелік орталығы №С-01994 2019 жылдың  20-230 мамыр 

айы аралығында72 часа, сертификат. 

2. Арнайы пәндерді оқытуда инновациялық технологияларды қолдану. 

"ZIAT"ғылыми-әдістемелік орталығы №С-02061 2019 жылдың  10-19 қазан 

айы аралығында 72 часа, сертификат. 

3. Сәндік қолданбалы өнер.  Казахстанский межрегиональный центр повышеня 

квалификации. 03 май,2019г №2000135, сертификат 

Публикации и презентации:  

2019 1. Райымкулова А.Д., Кудайбергенова А.С., Конакбаева У.Ж. Көркем еңбек 

сабақтарында оқушылардың технологиялық мәдениетін дамыту. «V Оразов 

оқулары: Түркі өркениетінің ғылым мен білімді дамытуға қосқан үлесі»  

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Еңбектер жинағы. 

Шымкент, 2019 б. 

2. Конакбаева У.Ж., Райымкулова А.Д., Исмайлова А.А. Жаңартылған білім 

беру мазмұнында оқушылардың функционалды сауаттылықтарын 

қалыптастыру маңызы. «IV Оразов оқулары: ұлы жібек жолы мұрасы: 

өркениет диалогы. Өткеннен болашаққа» Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы. Еңбектер жинағы. І том. Шымкент, 2019. 

Б.265-271 

3. Атаханова Азиза,  Райымкулова А.Д. Оқушыларды  қолөнер элементтері 

арқылы көркем еңбекке баулудың әдіс-тәсілдері. «Жастар – ғылымды 

дамытудың қозғаушы күші ретінде» атты студенттердің, магистранттар мен 

жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 

Шымкент, 2019 Б.360-364 

 

2021 1. Конакбаева У.Ж., Райымкулова А.Д., Турлыбекова Д. Бейіндік оқытудың 

мазмұны.  IV ЮНУСОВ ОҚУЛАРЫ: халықаралық интеграция жағдайында 

білім және ғылымның даму тенденциялары мен перспективалары» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайнконференциясының еңбектер 



 

жинағы. 4 том. Шымкент, 2021 Б.145-149 

2.   Райымкулова А.Д. Түксіз кілем тоқу әдістемесі. Оқу құралы. Басуға ҚР 

БҒМ РОӘК-нің М.Әуезов атындағы ОҚМУ-і жанындағы кәсіптік білім 

бағыты бойынша ОӘБ-ның «Оқу-әдістемелік секция баспаға ұсынған» 

белгісімен (грифімен) ұсынылды. Оқу-әдістемелік бірлестігінің 21.05.2021 

жылдағы отырысының №6 хаттамасы 


