
 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Айтқұлова Нурила Әріпқанқызы 

Туылған күні: 08.07.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы,Қара-төбе тас жолы 42 үй,47 пәтер 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87470928475 

Е-mail:nurila.aytkulova@bk.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі- ана тілі, орыс тілі- еркін, ағылшын тілі- орташа 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, 

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2006-2017 жж. №19 Ө.Жәнібеков атындағы жалпы орта мектеп 

 Жоғарғы: 2017-2021 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Тарих және педагогика факультеті.Бастауышта оқыту 

әдістемесі мен педагогикасы 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

 



 

Түйіндеме 

 

ТАӘ: Алданова Гулнора Мараткизи  

Туылған күні:24.02.2001 

Ұлты:қазақ 

Мекен-жайы:Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек кенті, Рысқұлов көшесі, 

№14 үй 

Отбасылық жағдайы:тұрмыста, 2 бала 

Телефон: +77763741122 

Email:kuruminara06@gmail.com  

Тілдер білуі:Қазақ тілі– ана тілі, орыс тілі – еркін, ағылшын тілі –еркін 

Жеке қасиеттері:жауапкершілігі мол, еңбек сүйгіш, белсенді, шыншыл, ашық 

Құштарлығы:саяхаттау, спортпен шұғылдану, аспаздық 

Білімі: 

Жоғары 

2018-2022жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті. Тарих және Педагогика 

факультеті.Бастауышта оқыту әдістемесі кафедрасы. 
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Түйіндеме 

Аты-жөні: Алмабек Ақсымбат Шекербекқызы 

Туылған күні: 17.08.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы:Түркістан облысы , Ордабасы ауданы, Қараспан елді мекені 

И.Рустембеков 23 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 8771-637-53-18 

E-mail: Almabek.aksymbat@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі,орыс тілі-еркін,ағылшын-орта 

Жеке қасиеттері: Ақкөңіл, ашық, тез тіл табыса алады,батыл. 

Құштарлығы: Кино көру, торт пісіру,бос уақытымда кітап оқу. 

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. Б.Онтаев атындағы жалпы орта мектебі. 

             Жоғары. 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті. Тарих және педагогика факультеті.  

 

 

 

 



 

Түйіндеме 

 

Аты -Жөні: Аман Еркем Әбдіманапқызы  

Туылған күні:25.06.2000ж 

 

Ұлты:Қазақ 

 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, мкр-н Акниет, Сардар 82. 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

 

Телефон: 8 705 610 16 86 

 

E-mail:erkemaman00@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі - ана тілі, Орыс тілі - еркін , ағылшын тілі – сөздікпен 

 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі  

мол, адамдармен тез тіл табыса алады.  

 

Құштарлығы: Кітап оқу, тәттілер пісіру, т.б 

 

Білімі: 2007-2018 жж «Шолаққорған» ЖОМ 

 

Жоғары:Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті2018-2022 жж 
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Түйіндеме 

 

Аты -Жөні: Аманбекова Анель Тасболатқызы 

 

Туылған күні:17.04.2001ж 

 

Ұлты:Қазақ 

 

Мекен-жайы:Шымкент қаласы. Мкр Северо-Запад 12/92 

 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

 

Телефон: 87074314305 

 

E-mail:anelya.01@internet.ru 

 

Тілді білуі: Қазақ тілі - ана тілі, Орыс тілі - еркін , Ағылшын тілі – сөздікпен, Түрік 

тілі-сөздікпен, Араб тілі-сөздікпен. 

 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі  

мол, адамдармен тез тіл табыса алады.  

Құштарлығы: Кітап оқу, атпен шабу, үлкен теннис ойнау, саяхаттау. 

Білімі: 2007-2018 жж. 

Абай атындағы №90 дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-

гимназия 

Жоғары:Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті2018-2022 жж 

 

 



 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Амангелді Озадахан Шавкатқызы 

Туылған күні: 11.04.1999ж 

Ұлты: Өзбек 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Созақ ауданы,Созақ ауылы. 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87788581443 

E-mail:amangeldii_a@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі, орыс тілі-еркін, ағылшын тілі-еркін. 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашақ, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі мол, 

адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: Кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау. 

Білімі: Орта: 2006-2017жж. «Суындық» жалпы орта мектебі 

             Жоғары: 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. Факультет «Тарих және педагогика» Кафедра Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі. 
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Түйіндеме 

 

Аты -Жөні: Анарбай Фариза Сүлейменқызы  

 

Туылған күні: 01.07.2001ж 

 

Ұлты:Қазақ 

 

Мекен-жайы:Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Асар мкр 24/6  

 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

 

Телефон: 8700-236-90-27 

 

E-mail: Faryz.a@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі - ана тілі, Орыс тілі - еркін , ағылшын тілі – сөздікпен 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі  

мол, адамдармен тез тіл табыса алады.  

Құштарлығы: Кітап оқу, өлең жазу,бос уақытында волейбол ойнау. 

Білімі: 2007-2018 жж А.Молдағұлова атындағы №29 ЖОМ  

Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті2018-2022 жж 

 

 

 

 

 



Түйіндеме 

Аты-жөні:АрқабайБалжанЖантуреқызы 

ТуылғанКүні:10.11.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы:Түркістан облысы, Шардара ауданы, 

Ақалтынауылы 

Әлеуметтікжағдайы: Тұрмыст аболмаған 

Телефон: 87754395547 

Е-mail: balzhan.00b@mail.ru 

Тілдібілуі:Қазақ тілі- анна тілі, орыс тілі- еркін, ағылшын-

орташа  

Жеке касиеттері:Ұқыпты, ашык, еңбекқор, 

өзicінетиянакты, жауапкершілігі мол, адамдармен тез 

тілтабысаалады.  

Құштарлығы: кітап оку, тілдерүйрену, бос 

уакытындасаяхаттау 

Білімі: Орта. 2007-2018жж. «Ақалтын» жалпы орта 

мектебіЖоғарғы: 2018-

2022жжОнтүстікҚазакстанмемлекеттікпедагогикалықуниве

рситеті. Тарих және педагогика факультеті.Бастауышта 

оқыту педагогикасы мен әдістемесі. 
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Түйіндеме 

 

Аты-жөні:Артықбай Балжан Кенжетайқызы 

 Туылған күні:08.12.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Жетісай ауданы,Мақталы ауылы 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон:8747-850-18-36.                

Е-mail: artykbajbalzan@gmail.com.   

Тілді білуі: Қазақ тілі- ана тілі, орыс тілі- еркін, ағылшын тілі- еркін 

Жеке қасиеттері:  ұқыпты, өз ісіне мұқият, еңбекқор. 
Құштарлығы:  сурет салу 

Білімі:  Орта:  2007 -2018 жж. "Қызылқұм"орта мектебі 
             Жоғарғы: 2018-2022  жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика  факультеті.  Бастауышта 

оқыту әдістемесі  кафедрасы. Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығы. 

Жетістіктері:Әр түрлі онлайн олимпиадаларға қатысқан  

 

 



 

 

 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Асанов Аброр Бахрамович 

Туылған күні: 18.09.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы:Түркістан облысы, Келес ауданы, Ескіқорған ауылы, Кеден 

көшесі 32 

Әлеуметтік жағдайы: Үйленбеген 

Телефон: 8776-299-31-54 

E-mail: abror.asanov.00@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі,орыс тілі-еркін,өзбек тілі-еркін 

Жеке қасиеттері: Сабырлы,еңбекқор,шыншыл,батыр,батыл. 

Құштарлығы: Кітап оқу,серуендеу,футбол ойнау. 

Білімі: Орта. 2007-2018 жж. Білімі №94 Болашақ жалпы орта мектебі. 

             Жоғары. 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті. Тарих және педагогика факультеті.  

 



 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Атымтай Аяулым 

Туған күні:15.05.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы,Түркістан қаласы,Н.Абдиров 1 

Әлеуметтік жағдайы:Тұрмыста 

Телефон:8 776 319 10 26 

E-mail.ru:Ayauka.atymtay@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі – ана тілі, орыс тілі – еркін, ағылшын тілі –еркін. 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, 

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта. 2006-2018 жж «М.Жұмабаев атындағы мектеп гимназиясы» 

            Жоғары. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Тарих және педагогика факультеті. Бастауышта оқыту педогогикасы мен 

әдістемесі кафедрасы. 
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Түйіндеме 

Аты-жөні: Байсын Шапағат Берікқызы  

Туылған күні: 23.10.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Нұртас, Байтақ көшесі 1329/1 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста 

Телефон: 87052829903 

Е-mail: shapagat.baisynova@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, түрік тілі 

Жеке қасиеттері: Еңбекқор, ұқыпты, ашық, адамдармен тез тіл табыса біледі 

Құштарлығы: серуендеу, қол өнермен айналысу, кітап оқу. 

Білімі: Орта. 2007-2018жж. «Созақ» жалпы орта мектеп-гимназиясы 

             Жоғарғы: 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті. Тарих және педагогика факультеті. Бастауышта 

оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

Жетістіктері: Әр түрлі онлайн олимпиадаларға қатысты. Жүлдеге ие болды 
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Түйіндеме 

Аты-жөні: Балтабай Құралай Жанғалиқызы 

Туған күні:11.04.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы:Түркістан облысы,Түркістан қаласы,Самал 2мкр 2дом 7кв 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон:87763510178 

E-mail.ru:Kuralay.zhangalikyzy@gmail.com 

Тілді білуі: Қазақ тілі – ана тілі, орыс тілі – еркін, ағылшын тілі –еркін. 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, 

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта 2006-2017жж номері 34 Чехов атындағы жалпы орта мектебі 
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Түйіндеме 

Аты-жөні: Беркімбай Меруерт Берікқызы 

Туылған күні: 03.10.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы:Шымкент қаласы, Қабанбай батыр 9Б 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 8777-058-00-17 

E-mail: berkimbay.17@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі,орыс тілі-еркін,ағылшын-орта 

Жеке қасиеттері: Сабырлы,еңбекқор,таза,ұқыпты,шебер,адал. 

Құштарлығы: Кітап оқу,бос уақытында сурет салу. 

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. Лермонтов атындағы №17 жалпы орта мектебі 

             Жоғары. 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті. Тарих және педагогика факультеті.  

 

 

 



Түйіндеме 

Аты-жөні: Бұрхан Қымбат Қайратқызы. 

Туылған күн:24.08.2001. 

Ұлты:қазақ. 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бөген елді 

мекені,Ө.Тұрманжанов 66 

Әлеуметтік жағдайы:Тұрмыста болмаған. 

Телефон:+77787387703 

Е-mail:kymbatburhan75@gmail.com. 

Тілді білу:қазақ тілі-ана тілі,орыс тілі түсінеді, ағылшын тілі түсінеді. 

Жеке қасиеттері: ұқыпты,ашық, еңбекқор,өз ісіне тиянақты,айналасымен 

тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы:ас пісіруге қызығады,сурет салады,саяхаттағанды ұнатады. 

Білімі:2007-2018жж Б.Кенжебаев атындағы жалпы орта мектебі. 

Жоғарғы:2018-2022жж.Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті.Тарих және педагогика факультеті.Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі. 

 

mailto:kymbatburhan75@gmail.com


 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні:  Ғұлам Дизана Асылбекқызы 

Туған күні: 25.01.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қақпақ елді мекені, 

Ынтымақ көшесі 1. 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған  

Телефон:8 771 695 9414 

E-mail.ru:akosy_k.96@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі – ана тілі, орыс тілі – еркін, ағылшын тілі –еркін. 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, 

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта. 2006-2017 жж «Қызылтаң» жалпы орта мектебі 

 

 

 

 

mailto:akosy_k.96@mail.ru


 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Әбдімүтәліп Ақнұр Нұрланқызы 

Туылған күні:05.02.2001ж 

Ұлты:Қазақ 

Мекен-жайы:Шымкент қ., Қайтпас-1, Алтынсарина 61.  

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста 

Телефон:87754409695 

E-mail:nurlanovna.01@bk.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі, орыс тілі-еркін, ағылшын тілі-еркін. 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашақ, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі мол, 

адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: Кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау. 

Білімі: Орта: 2006-2018жж. С.Адамбеков атындағы жалпы орта мектебі. 

             Жоғары: 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. Факультет «Тарих және педагогика» Кафедра Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі. 

 

 

 

mailto:nurlanovna.01@bk.ru


 

                                                                                            

Түйіндеме 

Аты-жөні:  Әділбекқызы Ақтолқын 

Туған күні: 22.02.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қызылдала елді мекені, 

Төлеш ақын 54 

Әлеуметтік жағдайы:  Тұрмыста  болмаған  

Телефон:8 702 412 36 49 

E-mail.ru: aktolkyn.adilbekkyzy@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі – ана тілі, орыс тілі – еркін, ағылшын тілі –еркін. 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, 

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта. 2006-2018 жж «Қызылдала» жалпы орта мектебі 

            Жоғары. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Тарих және педагогика факультеті. Бастауышта оқыту педогогикасы мен 

әдістемесі кафедрасы. 

  

 

mailto:%20aktolkyn.adilbekkyzy@mail.ru


 

 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Әділхан Әсемай Маратқызы 

Туылған күні: 05.08.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы:Шымкент каласы, Алдиярова 10 А кв 104 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 8775-30-60-18 

E-mail: Adilhan.asemay01@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі,орыс тілі-еркін,ағылшын-орта 

Жеке қасиеттері: Ақкөңіл, ашық, тез тіл табыса алады,батыл. 

Құштарлығы: Ән айту,кітап оқу,серуендеу. 

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. Акпан батыр атындагы№10 жалпы орта мектеп. 

             Жоғары. 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті. Тарих және педагогика факультеті.  

 

 



 

 

 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Жандарбек Жансая Исабекқызы 

Туылған күні: 23.07.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы:Түркістан облысы, Төле би ауданы, Зағамбар ауылы,Сәкен 

Сейфуллин көшесі №83үй 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 8707-832-48-37 

E-mail: jansaya0723@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі,орыс тілі-еркін,ағылшын-орта 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, жауапкершілігі мол, тиянақты, еңбеққор. 

Құштарлығы: Кітап оқу 

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. Түркістан облысы, Төле би ауданы, Әл-Фараби 

атындағы жалпы орта мектебі. 

             Жоғары. 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті. Тарих және педагогика факультеті.  

 

 



 

 

 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Жанжігіт Махмуда Лесбекқызы 

Туылған күні: 19.08.2000ж 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Созақ ауданы,Созақ ауылы. 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: +77781910695 

E-mail: mahmudazanzygyt@gmail.com 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі, орыс тілі-еркін, ағылшын тілі-еркін. 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашақ, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі мол, 

адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: Кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау. 

Білімі: Орта: 2007-2018жж. «Созақ» жалпы орта мектеп-гимназиясы 

             Жоғары: 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. Факультет «Тарих және педагогика» Кафедра Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі. 

 



 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Ибрай Сымбат 

Туған күні:29.03.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Құтарыс елді мекені, Арыс 

19 

Әлеуметтік жағдайы:Тұрмыста 

Телефон:8 7773240301 

E-mail.ru:ibray.symbat@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі – ана тілі, орыс тілі – еркін, ағылшын тілі –еркін. 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, 

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта. 2006-2018 жж «Т.Тәжібаев» жалпы орта мектебі 

            Жоғары. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Тарих және педагогика факультеті. Бастауышта оқыту педогогикасы мен 

әдістемесі кафедрасы. 

 

 

mailto:%20ibray.symbat@mail.ru


 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Кошербаева Айгерим Жасанбайкизи 

Туылған күні: 29.01.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркестан облысы, Сарыағаш ауданы, Жылға ауылы, М.Ералиев 32 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87002360356 

E-mail:kukkazak@gmail.com 

Тілді білуі: Қазақ тілі – ана тілі, орыс тілі- еркін, ағылшын тілі- еркін 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі мол, тәрбиелі 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау  

Білімі: орта, 2007-2018жж. Шұғыла жалпы орта мектебі;  

жоғары, 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педогогикалық университеті, 

факультет “ Тарих және педогогика” Кафедра Бастауышта оқыту педогогикасы мен 

әдістемесі 

 

mailto:kukkazak@gmail.com


 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Көшекова Ақнұр Асқарқызы 

Туылған күні: 09.06.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сарыағаш қаласы, С.Дүйсебаев көшесі 98А 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87004504775 

Е-mail: koshekovaaknur@icloud.com 

Тілді білуі: Қазақ тілі- ана тілі, орыс тілі- еркін, ағылшын тілі- еркін 

Жеке қасиеттері:  Мінезі ашық, сабырлы, еңбекқор, өз ісіне тиянақты,  ұқыпты, 

жауапкершілігі бар, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы:  тіл үйрену, бос уақытында саяхаттау, эксперименттер жасау 

Білімі:  Орта:  2006 -2018 жж. Сарыағаш қаласы, Ж. Аймауытов  атындағы №6 

мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022  жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика  факультеті.  Бастауышта 

оқыту әдістемесі  кафедрасы. Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығы. 

Жетістіктері: Онлайн олимпиадаларға қатысып, алғыс хаттармен 

марапатталған. 

 



 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Қарабай Ақерке Асхатқызы 

Туылған күні: 17.04.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы Аль-Фараби 196 

Әлеуметтік жағдайы: бойдақ 

Телефон: 87716950208 

E-mail: akerke.karabai@mail.ru  

Тілді білуі: Қазақ тілі – ана тілі, орыс тілі- еркін, ағылшын тілі- еркін 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі мол, тәрбиелі 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау  

Білімі: орта, 2006-2018жж. №52мектеп-лицей 

жоғары, 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педогогикалық университеті, 

факультет “ Тарих және педогогика” Кафедра Бастауышта оқыту педогогикасы мен 

әдістемесі 

 



 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Қозыбағар Тоғжан Раджқызы 

Туылған күні:01.05.2001 

Ұлты:қазақ 

Мекен-жайы:Түркістан облысы,Ордабасы ауданы,Шұбарсу ауылы,Аманат көшесі 43 

Әлеуметтік жағдайы:Тұрмыста болмаған 

Телефон:87075227835 

Тілдерді меңгеру:қазақ т-ана тілім,орыс  тілі-еркін,ағылшын тілі-еркін. 

Жеке қасиеттері:Еңбексүйгіш,тәртіпті,жұмысқа қабілеттілігі бар,өз ісіне 

жауапты,адамдармен тез тіл табыса аламын. 

Қызығушылығы:Тілдерді үйрену,кітап оқу,спортпен шұғылдану,жаңартылған 

бағдарлама бойынша үнемі ізденісте жүру. 

Білімі:Орта. М.Исламқұлов атындағы ж.о.м 

Жоғарғы:2018-2022Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық университеті.Тарих 

және педагогика факультеті.Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

 



 

 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Мамыр Айнұр Сырымғалиқызы 

Туылған күні:12.01.2000 

Ұлты:қазақ 

Мекен-жайы: Ордабасы ауданы, Жамбыл ауылы, А.Қалбырұлы 6 

Әлеуметтік жағдайы:Тұрмыста болмаған 

Телефон:87718837914 

E-Mail:ainurmamyr2000@gmail.com 

Тілдерді меңгеру:қазақ т-ана тілім,орыс  тілі-еркін,ағылшын тілі-еркін. 

Жеке қасиеттері:Еңбексүйгіш,тәртіпті,жұмысқа қабілеттілігі бар,өз ісіне 

жауапты,адамдармен тез тіл табыса аламын. 

Қызығушылығы:Тілдерді үйрену,кітап оқу,спортпен шұғылдану,жаңартылған 

бағдарлама бойынша үнемі ізденісте жүру. 

Білімі: Қосжан Мүсірепов атындағы ЖОМ 

Жоғарғы:2018-2022Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық университеті.Тарих 

және педагогика факультеті.Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

 

 

mailto:ainurmamyr2000@gmail.com


 

 

 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Мекенбай Әсем Бекзатқызы 

Туылған күні: 07.09.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы:Түркістан облысы, Төле би ауданы, Бірінші Мамыр ауылы, 

Бау-бақша көшесі №2 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 8707-724-50-11 

E-mail: asem.mekenbay@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі,орыс тілі-еркін,ағылшын-орта 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, жауапкершілігі мол, тиянақты, еңбеққор. 

Құштарлығы: Саяхаттау, кітап оқу қолөнермен айналысу. 

Білімі: Орта: 2007-2018жж. Түркістан облысы, Төле би ауданы, Бірінші 

Мамыр жалпы орта білім беретін мектебі 

Жоғары: 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. Тарих және педагогика факультеті. Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі. 

 



 

Түйіндеме 

Аты жөні:Мелдешқызы Әсем 

Дата рождения:18.04.2000 

Ұлты:Қазақ 

Мекен-жайы:Түркістан облысы,Созақ ауданы,Таукент кенті,159 үй 16 кв 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған. 

Телефон:+77473423178 

E-mail:meldeshkyzyasem57@gmail.com 

Тілді білуі: Қазақ тілі-еркін,орыс тілі-жақсы. 

Жеке қасиеттері:ұқыпты,еңбекқор,жауапкершілігі мол,адал,ашық. 

Құштарлығы:Кітап оқу 

Білімі:Орта. 2007-2018жж. N 36 І.Кеңесбаев атындағы жалпы орта мектебі 

Жоғарғы:2018-2022ж Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. Тарих және педагогика факультеті, Бастауышта оқыту 

әдістемесі кафедрасы 

 

mailto:meldeshkyzyasem57@gmail.com


 

 

 

 

Туйіндеме 

Аты-жөні: Мәдімәр Нурбүбі Бақыткызы 

Туылған күні: 14.09.1999 

Ұлты: Қазақ 

Мекен жайы:  Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы. Жаңабазар  ауылы,                                                                                                                                   

Р.Атымтаев 43 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 8 776 347 73 99 

E-mail: nrbib.madmar@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі, орыс тілі-еркін, 

ағылшын тілі-еркін 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық, еңбекқор, өзісіне тиянақты, 

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: Кітап оқу, бос  уақытында серуендеу. 

Білімі: Орта.2007-2018 жж Амангелді атындағы жалпы орта меетебі.     

Жоғарғы 2018-2022 жж. Оңтүтік Қазақстан меммлекеттік педагогикалық 

университеті. Факультет тарих  және педагогика                          

 

 

mailto:nrbib.madmar@mail.ru


 
 

Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Мутал Сандуғаш Мансұрқызы 

Туылған күні:09.06.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан қаласы, Көктонды әулие №56 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 8 776 345 96 57 

Е-mail: mutalsandu@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі – Ана тілі,  Орыс тілі – еркін 

Жеке қасиеттері:  Жауапкершілік,ұжыммен жұмыс істей алу, ұқыптылық, 

ақкөңіл 

Құштарлығы:  кітап оқу,  торт пісіру 

Білімі:  Орта:  2007 -2018 ж  М.Абенова атындағы жалпы орта мектебі 

      Жоғарғы: 2018-2022  жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Тарих және педагогика  факультеті.  Бастауышта оқыту 

әдістемесі  кафедрасы. Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығы. 

Жетістіктері: Олимпиадаларға қатысып, алғыс хаттармен марапатталған 

 

 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні:МұстахымАйнур Қуатқызы 

Туылған күні: 29.09.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Келес ауданы, Бесқұбыр ауылы, 

С.Бегімбетов 10 үй 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон:  87028942497 

Е-mail:ainurmustahim@gmail.com 

Тілді білуі: Қазақ тілі- ана тілі, орыс тілі- еркін, ағылшын тілі- еркін 

Жеке қасиеттері:  Мінезі ашық, сабырлы, еңбекқор, өз ісіне тиянақты,  

ұқыпты, жауапкершілігі бар, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы:тілүйрену, бос уақытында саяхаттау, эксперименттер жасау 

Білімі:  Орта:  2006 -2018жж. Келес ауданы, №25 С.Сейфуллин атындағы 

ЖОМ 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика  факультеті.  

Бастауышта оқыту әдістемесі  кафедрасы. Бастауышта оқыту педагогикасы 

мен әдістемесі мамандығы. 

Жетістіктері:Онлайн олимпиадаларға қатысып, алғыс хаттармен 

марапатталған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      
 

Түйіндеме 

  

Аты-жөні:Мырзахан Уғилжан Султанмурат қызы 

Туылған күні:20.04.2000 

Ұлты:Өзбек 

Мекен-жайы:Туркестан облысы Сауран ауданы,Шаға ауылы, 

Құмбұлақ көшесі 15 уй 

Әлеуметтік жағдайы:Тұрмыстамын 

Телефон:  87753546652 

Е-mail:Baltabajogilzhan@gmail.com 

Тілді білуі: Қазақ тілі- ана тілі, өзбек тілі- еркін 

Жеке қасиеттері: Барлығымен тіл табысып кетемін ұқыпты ашық 

жауапкершілігі мол 

Құштарлығы:Тілді уйрену.серуендеу 

Білімі:  Орта:  2006 -2017   Шорнақ мектебі 

              Жоғарғы: 2018-2022  жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика  факультеті.  

Бастауышта оқыту әдістемесі  кафедрасы. Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі мамандығы. 

Жетістіктері:Онлайн олимпиадаларға қатысып, алғыс хаттармен 

марапатталған. 

 
 

 

 

 

 



 
 

Түйіндеме 

Аты-жөні:Сарсенбай Аяулым Абдіхалыққызы 

 Туылған күні:26.03.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы,М.Құлекеев №2 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон:87079760361 

Е-mail: ayaulym.sarsenbay01@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі- ана тілі, орыс тілі- еркін, ағылшын тілі- еркін 

Жеке қасиеттері:  Мінезі ашық, ақкөңіл, еңбекқор, өз ісіне тиянақты,  

жауапкершілігі бар, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы:  тіл үйрену, бос уақытында саяхаттау, кітап оқу 

Білімі:  Орта:  2007 -2018 жж.  2007 -2018 жж.Қазығұрт ауданы, « Өнер 

Жамалов» атындағы жалпы орта білім беретін мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022  жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика  факультеті.  Бастауышта 

оқыту әдістемесі  кафедрасы. Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығы. 

Жетістіктері:Әр түрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, алғыс хаттармен 

марапатталған. 

 

 



                                                                                         

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Сейіт Назерке Ерғалиқызы 

Туылған күні: 03.01.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы:Түркістан облысы , Арыс қаласы ,Т.Рысқұлов 1Б 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста 

Телефон: 8708-418-13-73 

E-mail: Seyt.nazerke@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі,орыс тілі-еркін,ағылшын-орта 

Жеке қасиеттері: Ақкөңіл, ашық, тез тіл табыса алады,ұқыпты. 

Құштарлығы:кино көру, торт пісіру, кітап оқу. 

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. Абай атындағы жалпы орта мектебі. 

             Жоғары. 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті. Тарих және педагогика факультеті.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Тұрдалы  Әсемай  Ерікқызы 

Туылған  күні:22.08.2001 

Ұлты:қазақ 

Мекен-жайы:Түркістан  облысы, Келес  ауданы ,  

Абай  ауылы, Н.Ақышев 20 

Әлеуметтік жағдайы:Тұрмыста  болмаған 

Телефон:87782177483 

Е-mail:asemai.turdaly@mail.ru 

Тілді  білуі:Қазақ тілі –ана тілі, орыс тілі - еркін 

Жеке қасиеттері:Еңбекқор, жауаркершілігі  мол, өз 

ісіне тиянақты, адамдармен  жақсы  тіл табыса алады. 

Құштарлығы:тілдер үйрену, кітап оқу 

Білімі:Орта. 2007-2018 жж.№7 Мұхтар Әуезов  атындағы  жалпы орта мектебі 

Жоғары: 2018-2022 жж Оңтүстік Қазақстан  мемлекеттік  педагогикалық университет. 

Факультет  тарих және педагогика.  Кафедра бастауышта оқыту әдістемесі 

 



Резюме 

ФИО: Унгарбаева Балжан Ералихан кызы 

Дата рождения: 22 марта 1999 г. 

Национальность: казах 

Адрес: Туркестанская область, Казыгуртский район, село Рабат, улица 

Байтерек 16 А. 

Социальный статус: Не женат 

Телефон: 87077631813 

Электронная почта:balzanungarbaeva897@gmail.com 

 Знание языков: казахский – родной язык, русский – понимает, 

Понимает английский. 

Личные качества: Внимательный, открытый, старательный, ответственный, 

умеет быстро общаться с людьми. 

Увлечение: путешествовать в свободное время для изучения языков. 

Образование: 2006-2017 гг.  Средняя школа имени П. Тажибаева  

Высшее: 2017-2022 гг.  Южно-Казахстанский государственный 

педагогический университет.  Факультет истории и педагогики Педагогика и 

методика начального образования. 

mailto:balzanungarbaeva897@gmail.com


 

 

 

Түйіндеме 

 

Аты -Жөні: Шахан Гауһар Балтабайқызы 

 

Туылған күні:28.08.2001ж 

 

Ұлты:Қазақ 

 

Мекен-жайы:Түркістан облысы,Ордабасы ауданы,Темірлан елдімекені. 

 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

 

Телефон: 87077399479 

 

E-mail:  gaushahan2001@gmail.com 

 

Тілді білуі: Қазақ тілі - ана тілі, Орыс тілі - еркін , ағылшын тілі – сөздікпен 

 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі  

мол, адамдармен тез тіл табыса алады.  

 

Құштарлығы: Кітап оқу ,бос уақытында серуендеу. 

 

Білімі: 2007-2018 жж Ш.Уалиханов атындағы жалпы орта мектебі. 

 

Жоғары:Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті2018-2022 жж 

 

 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Шокирова Албина Абдисеиткизы 

Туылған күні: 20.10.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Қазығұрт ауданы Қызылқия елді мекені  

Әлеуметтік жағдайы:Тұрмыста болмаған 

Телефон:87474964136 

Е-mail: albina.shokirova.20@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі, орыс тілі, ағылшын тілі 

Жеке қасиеттері: Еңбекқор, ұқыпты, ашық, адамдармен тез тіл табыса біледі 

Құштарлығы: серуендеу, қол өнермен айналысу, кітап оқу. 

Білімі: Орта. 2007-2018жж. «Комсомол» жалпы орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті. Тарих және педагогика факультеті. Бастауышта 

оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

Жетістіктері: Әр түрлі онлайн олимпиадаларға қатысты. Жүлдеге ие болды 

 



 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Эргешова Рухсора Алишеровна 

Туылған күні: 23.04.2000ж 

Ұлты: Өзбек 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы Қарабулақ ауылы 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87754207978 

E-mail:rukhsora.ergeshova@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі, орыс тілі-еркін, ағылшын тілі-еркін. 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашақ, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі мол, 

адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: Кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау. 

Білімі: Орта: 2006-2018жж. « № 100» жалпы орта мектебі 

             Жоғары: 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. Факультет «Тарих және педагогика» Кафедра Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі. 

 

 


	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Айтқұлова Нұрила Әріпқанқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Алданова Гулнора Мараткизи.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Алмабек Ақсымбат Шекербекқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Аман Еркем Әбдіманапқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Аманбекова Анель Тасболатқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Амангелді Озадахан Шавкатқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Анарбай Фариза Сүлейменқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Арқабай Балжан Жантуреқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Артықбай Балжан Кенжетайқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Асанов Аброр Бахрамулы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Атымтай Аяулым.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Байсын Шапағат Берікқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Балтабай Құралай Жанғалиқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Беркімбай Меруерт Берікқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Бұрхан Қымбат Қайратқызы..docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Ғұлам Дизана Асылбекқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Әбдімүтәліп Ақнұр Нұрланқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Әділбекқызы Ақтолқын.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Әділхан Әсемай Маратқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Жандарбек Жансая Исабекқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Жанжігіт Махмуда Лесбекқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Ибрай Сымбат.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Кошербаева Айгерим Жасанбайкизи.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Көшекова Ақнұр Асқарқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Қарабай Ақерке Асхатқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Қозыбағар Тоғжан Раджқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Мамыр Айнұр Сырымғалиқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Мекенбай Әсем Бекзатқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Мелдешкызы Асем.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Мәдімәр Нурбүбі Бақыткызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Мутал Сандуғаш Мансурқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Мұстахым Айнур Қуатқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Мырзахан Уғилжан Султанмуратқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Сарсенбай Аяулым Абдіхалыққызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Сейіт Назерке Ерғалиқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Тұрдалы  Әсемай  Ерікқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Унгарбаева Балжан Ералихан кызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Шахан Гауһар Балтабайқызы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Шокирова Албина Абдисеиткизы.docx
	C:\Users\zhass\OneDrive\Рабочий стол\663\5В010200-Педагогика и методика  начального обучения\5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі\Эргешова Рухсора Алишеровна.docx

