
Түйіндеме 

 

 

Аты-жөні:  Айдарбек  Айдана  Шәкірбекқызы 

 

Туылған күні: 18.08.2000 

 

Ұлты: Қазақ 

 

Мекен-жайы:Шымкент қ.,  Төлеметова  көшесі  69/31 

 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста   

 

 

Телефон: 87085747207 

 

Е-mail:uljan.arysbay@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, сурет салу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж.   Б..Батырбекова  атындағы шағын жинақты жалпы  

орта мектебі кмм 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика факультеті. Педагогика 

кафедрасы. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы. 

 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:uljan.arysbay@mail.ru


 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Арысбай  Ұлжан Мұратқызы 

Туылған күні: 01.11.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қ., Ынтымақ-2 елді-мекені, Іле к. 51 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87085747207 

Е-mail: uljan.arysbay@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, сурет салу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов  атындағы №50 

мектеп-гимназия 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика факультеті. Педагогика 

кафедрасы. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:uljan.arysbay@mail.ru


 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Бутаева Карамат Бобожонқызы 

Туылған күні: 30.08.2001 

Ұлты: Өзбек 

Мекен-жайы: Түркістан қаласы, Бірлік ауданы 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87716400404 

Е-mail:  butaeva_2001@mail.ru  

Тілді білуі: Өзбек тілі-ана тілі, қазақ тілі- еркін, орыс тілі- еркін, ағылшын тілі- 

еркін 

Жеке қасиеттері: Еңбекқор, жауапкершілігі мол, креативті, тиянақты,  ұқыпты,  

адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Түркістан қаласы, Е.Иззатуллаев атындағы жалпы 

орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика факультеті.  Педагогика 

кафедрасы. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:butaeva_2001@mail.ru


ЕСЖАНОВ 
БАУБЕК 
ЕРЖАНҰЛЫ

ЖЕКЕ ҚАСИЕТТЕРІ 

жауапкершілігі мол, ұйымдастырушылық,
коллективте жұмыс істей білу қасиетке ие, 
жаңа білім мен
ізденіске құштарлығы мол, өзіне 
тапсырылған жұмысты уақытылы
орындайды.

ҚЫЗЫЛУШЫЛЫҒЫ

бос уақытта интернетте it-
жаңалықтарды оқу, технология дамуын 
зерттеу, жаңа енгізілімдер
және жаңашыл процестер мен 
құбылыстарды зерттеп, меңгеріп, оларды
өмірде қолдана білу, спортпен шұғылдану. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ТЕЛЕФОН:
+7771 363 1000

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
Yeszhanov  .  baubek  @  bk  .  ru  

ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР

Туылған күні
10.08.2022ж. 
Түркістан облысы, Отырар ауданында дүниеге келген. 
 
Ұлты 
Қазақ 

Әлеуметтік жағдайы 
Үйленбеген 

Мекен жайы
Шымкент қаласы, Жангельдина 16В, 80

БІЛІМІ

Орта білім 
2007 — 2018
Отырар ауданы, Ө.Жәнібеков атындағы жалпы-орта  № 4-лицей интернаты

Жоғары білім 
2018 — 2022
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университеті.  Тарих және 
педагогика факультеті.  Педагогика кафедрасы. Әлеуметтік педагогика және 
өзін-өзі тану мамандығы.

 
 

МЕҢГЕРГЕН ТІЛІ
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Түйіндеме 

Аты-жөні: Еспулатова Тулғанай Абдухашимқизи 

Туылған күні: 07.01.2000ж. 

Ұлты: Қазақ 

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

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87478297804 

Е-mail: espulatova_tolganai00@mail.ru  

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж.46 Абай атындағы жалпы орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика факультеті.  

Педагогика кафедрасы. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

mailto:espulatova_tolganai00@mail.ru


 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Жақсылық Диана Жақсылыққызы 

Туылған күні: 05.07.2001ж 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ленгер қаласы, Көктөбе 

108 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87471389767 

Е-mail: diana.zhaksylyk@icloud.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. №7 жалпы орта білім беретін мектебі 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика факультеті.  

Педагогика кафедрасы. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Қуанышқызы Аяулым 

Туылған күні: 11.12.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Пахтакор 1, Жаңажол көшесі, 59 үй 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87084072141 

Е-mail:  kuanyshkyzy_ayaulym@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. 2007-2018 жж. №25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназия 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және пкдагогика факультеті.  

Педагогика кафедрасы. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:kuanyshkyzy_ayaulym@mail.ru


 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Сандыбай Аида Әбдіқасымқызы 

Туылған күні: 18.07.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Т.Айбергенов 1А/10 пәтер 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87078709495 

Е-mail:  Sandybay_aida2000@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. 2007-2018 жж. Сарыағаш ауданы, Қ.Х.Тоқмұхамедов  атындағы 

№36 мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика факультеті.  Педагогика 

кафедрасы. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:Sandybay_aida2000@mail.ru


 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Түзелбай Аружан Жаңабайқызы 

Туылған күні: 11.03.2001 

Ұлты: қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Отырар ауданы 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87716721231 

Е-mail:   aruzhantuzelbai01@gmail.com  

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

Жеке қасиеттері: Еңбекқор, жауапкершілігі мол, креативті, тиянақты,  ұқыпты,  

адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, түрлі дәмдер пісіру, саяахаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Отырар ауданы С.Ерубаев  атындағы жалпы орта 

мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Тарих және педагогика факультеті.  Педагогика 

кафедрасы. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



ШАҚТЫБЕК 
ЕРБОЛ 
МҰХТАРҰЛЫ

ЖЕКЕ ҚАСИЕТТЕРІ 

жауапкершілігі мол, ұйымдастырушылық,
коллективте жұмыс істей білу қасиетке ие, 
жаңа білім мен
ізденіске құштарлығы мол, өзіне тапсырылған 
жұмысты уақытылы
орындайды.

ҚЫЗЫЛУШЫЛЫҒЫ

бос уақытта интернетте it-
жаңалықтарды оқу, технология дамуын 
зерттеу, жаңа енгізілімдер
және жаңашыл процестер мен құбылыстарды 
зерттеп, меңгеріп, оларды
өмірде қолдана білу, спортпен шұғылдану. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ТЕЛЕФОН:
+7776 352 2681

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
Erbolmashat01@mail.ru

ЖЕКЕ МӘЛІМЕТ

Туылған күні
23.05.2022 
Түркістан облысы, Түлкібас ауданында дүниеге келген. 
 
Ұлты 
Қазақ 

Әлеуметтік жағдайы 
Үйленбеген

Мекен жайы 
Қаратау ауданы, Нұрсәт шағын ауданы, 121 үй, 8 пәтер

БІЛІМІ 

Орта білім 
2007 — 2018
Түлкібас ауданы, Қ.Жандарбеков атындағы №18 жалпы орта мектебі 

Жоғарғы білім 
2018 — 2022
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университеті.  Тарих және 
педагогика факультеті.  Педагогика кафедрасы. Әлеуметтік педагогика және 
өзін-өзі тану мамандығы. 
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