
 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Айдархан Арайлым Арнұрқызы 

Туылған күні: 18.08.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Аль-Фараби ауданы, мкр Туркестан 129 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон: 87085667436 

Е-mail:  arai.aidarhan01@mail.ru 

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

Жеке қасиеттері: Жауапкершілігі мол,ұқыпты, ашық, жаңа білім мен ізденіске 

құштарлығы мол,өзіне тапсырылған жұмысты уақытылы орындаймын, 

адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, жаңашыл процестер мен құбылыстарды 

зерттеп,меңгеріп,оларды өмірде қолдана білу,бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018жж. Шымкент қаласы,  №43 жалпы орта  мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Жаратылыстану факультеті.  Биология 

кафедрасы. Ғылыми биология  мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:arai.aidarhan01@mail.ru


Түйіндеме 

Аты-жөні: Анарбаева Зора 

Туылған күні: 7.05.2001 

Ұлты: өзбек 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Түркістан қаласы,  Бабай Батыр №50 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87026142721 87081139102 

Е-mail: anarbaeva.2001@bk.ru 

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

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

адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, жүзуге бару, 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. М.Жұмабаев  атындағы 15  гимназия мектебі 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Т Жаратылыстану факультеті.  Ғылыми 

биология мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысқам. 

 



 

Асатуллаева Назыма 
Файзуллаевна 
Бастаушы Маман 
 

 

Туған жылы: 24.09.2001  

Қала: Шымкент  
 

Email: asatullayevan@bk.ru 
 

Телефон: 87073218001 
 

 

БІЛІМ Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті. 2018 жыл – 2022 жыл, 

Шымкент қ. 

Жаратылыстану Факультеті 

Биология Кафедрасы 

Ғылыми Биология Мамандығы 

КӘСІБИ ДАҒДЫЛАР  Іскерлік этикетті білу, сауатты сөйлеу, командада 

жұмыс істеу, алғашқы көмек, психология 

негіздері 

 Компьютерді меңгере білу: владею негізгі 

офистік бағдарламаларымен (Word, PowerPoint); 

менің жұмыс істеу дағдылары электрондық 

поштамен; Интернетпен (Opera, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Chrome, Google, Yandex) 

 Тілдерді білуі: өзбек-Ана тілі, орыс-озат, қазақ – 

озат, түрік – орта, ағылшын-бастауыш. 

ЖЕКЕ ҚАСИЕТТЕР   Коммуникабельділік, күйзеліске төзімділік, 

сыпайылық, жоғары жұмыс қабілеттілігі, кәсіби 

өсуге ұмтылыс, командада жұмыс істей білу, 

ықыластылық, ұқыптылық 

ҚОСЫМША АҚПАРАТ  Тұрмыста емес 

 Балалар жоқ 



 

 

 

 
 

 

 

 
Түйіндеме  

 

Аты-жөні: Әбдіхан Нұрбану Сәкенқызы 

 Туылған күні: 26.08.2000 

 Ұлты: қазақ 

 Мекен-жайы: Түркістан облысы, Арыс қаласы. Аймауытов көшесі, 44 үй. 

 Әлеуметтік жағдайы: тұрмыс құрмаған 

 Телефон: 87476286212 

 Е-mail: abdikhan.nurbanu@list.ru 

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

 Жеке қасиеттері: ашық, жауапкершілігі жоғары, ұйымдастырушылық қасиеті 

басым, жаңа білім мен ізденіске құштарлығы мол. 

 Құштарлығы: кітап оқу, қолөнермен айналысу, сурет салу, би билеу. 

 Білімі: Орта.2007-2018 жж. Арыс қаласы. С. Адамбеков атындағы жалпы орта 

мектеп 

        Жоғарғы: 2018-2022 жж.  

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. Жаратылыстану 

факультеті. Биология кафедрасы. Ғылыми биология мамандығы. 

 Жетістіктері: Жыл сайынғы педагогикалық іс-тәжірбиеден өту барысында 

көзге түсіп мақтау қағазын алады, сонымен қоса әртүрлі тақырыптарда жазған 

мақалалары кітапқа шыққан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Зеил Айкүміс Нұрманқызы 

Туылған күні: 23.11.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ханқорған ауылы, С.Әбдіұлы 

96 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: +7 705 911 4339 

Е-mail:  zaikumis@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. Отырар ауданы, Ғ.Мұратбаев  атындағы ша,ын 

жинақты жалпы орта мектеп 

            Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Жаратылыстану факультеті.  Биология кафедрасы. Ғылыми 

биология мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:%20zaikumis@mail.ru


                                      Түйіндеме 

 
Аты-жөні: Исмаилова  Ляззат  Әділқызы 

Туылған күні: 27.02.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам  ауданы, 

Ақсукент , Сұраншы батыр 10̸47 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон:+7 747 420 23 34 

Е-mail:  lyazzat_2000@list.ru 

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

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

ұйымдастырушылық, жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Ақсукент , С.Сейфуллин  атындағы №20  мектеп-

гимназиясы 

             Жоғарғы: 2018-2022  жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Жаратылыстану факультеті.  Биология 

кафедрасы. Биология мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған.Ғылыми жоба жүлдегері. 

 

mailto:lyazzat_@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Назарбаева Ұлмекен Шерханқызы 

Туылған күні: 15.07.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Абай ауданы, Солт. Батыс ш/а,                                   

Өркенді көшесі 5үй  

Әлеуметтік жағдайы: Бойдақ  

Телефон: 8 707 415 20 90 

Е-mail:  nazarbaeva.u@bk.ru 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену. 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Шымкент қаласы, А.Назарбеков атындағы №87 

жалпы орта мектеп 

Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Жаратылыстану факультеті.  Биология кафедрасы. Ғылыми 

биология мамандығы. 

Жетістіктері:         

 Диплом ІІ дәрежелі «Рухани жаңғыру – қазақ өркениетінің жаңа дәуірі 

және жастар» атты студенттердің дәстүрлі республикалық VІІІ ғылыми-

тәжірибелік конференциясы 

 «Modal verbs: can,must, should, have to» тақырыбында мақала 

 Педагогикалық іс-тәжірибеден өту барысында көзге түсіп алғыс хат алды, 

сонымен қатар әртүрлі тақырыптарда жазған мақалалары кітапқа шыққан. 



 

 

 



                                      Түйіндеме 

 
Аты-жөні: Наринбаева Арайлым Күзенбайқызы 

Туылған күні: 25.10.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Қайтпас 2, Аппаз 

Қаланбаев № 165 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон:+7 747 521 59 14 

Е-mail:  narinbaeva.arailym@mail.ru 

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

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

ұйымдастырушылық, жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, сурет салу 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Шымкент қаласы , №59  жалпы орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022  жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Жаратылыстану факультеті.  Биология 

кафедрасы. Биология мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:narinbaeva.arailym@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 
Түйіндеме  

 

Аты-жөні: Орынбасарова Жибек Ержігітқызы 

 Туылған күні: 16.10.01 

 Ұлты: қазақ 

 Мекен-жайы: Шымкент қаласы. Қаитпас-2. Сырым батыр 28 

 Әлеуметтік жағдайы: тұрмыс құрған 

 Телефон: 87087124323 

 Е-mail: Orynbasarova@ list.ru 

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

 Жеке қасиеттері: ашық, жауапкершілігі жоғары, ұйымдастырушылық қасиеті 

басым, жаңа білім мен ізденіске құштарлығы мол. 

 Құштарлығы: кітап оқу, қолөнермен айналысу, сурет салу 

 Білімі: Орта.2007-2018 жж. Шымкент қаласы. 59 жалпы орта мектеп 

        Жоғарғы: 2018-2022 жж.  

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. Жаратылыстану 

факультеті. Биология кафедрасы. Ғылыми биология мамандығы. 

 Жетістіктері: Жыл сайынғы педагогикалық іс-тәжірбиеден өту барысында 

көзге түсіп мақтау қағазын алады, сонымен қоса әртүрлі тақырыптарда жазған 

мақалалары кітапқа шыққан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Орынбасар Индира Қалдыбекқызы 

Туылған күні: 02.10.2001ж 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Тасқұдық ауылы, Ғ. 

Мұратбаев 16 

Әлеуметтік жағдайы:  Бойдақ 

Телефон: 87478535927 

Е-mail: orynbasarindira2@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, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау, би билеу 

Білімі:  

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Жаратылыстану факультеті.  Биология кафедрасы 

Ғылыми  биология  мамандығы 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

 

 

 

 

 
Түйіндеме  

 

Аты-жөні: Палмаханбетова Айдана Қанатқызы 

 Туылған күні: 02.01.2001 

 Ұлты: қазақ 

 Мекен-жайы: Түркістан облысы, Арыс қаласы , Лесхоз ауылы, Думан көшесі 6 

 Әлеуметтік жағдайы: тұрмыс құрмаған 

 Телефон: 87478378465 

 Е-mail: palmakhanbetova@ list.ru 

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

 Жеке қасиеттері: ашық, жауапкершілігі жоғары, ұйымдастырушылық қасиеті 

басым, жаңа білім мен ізденіске құштарлығы мол. 

 Құштарлығы: кітап оқу, қолөнермен айналысу, сурет салу 

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

        Жоғарғы: 2018-2022 жж.  

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. Жаратылыстану 

факультеті. Биология кафедрасы. Ғылыми биология мамандығы. 

 Жетістіктері: Жыл сайынғы педагогикалық іс-тәжірбиеден өту барысында 

көзге түсіп мақтау қағазын алады, сонымен қоса әртүрлі тақырыптарда жазған 

мақалалары кітапқа шыққан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Сатова Айнұр Бауыржанқызы 

Туылған күні: 07.04.2000жыл 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы,Қаратау ауданы,Қайтпас2 мөлтек ауданы 

Майлыбаев көшесі664\1 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87470880501 

Е-mail: satova.ainur@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, жаңа заттарды ашу 

Білімі:  Орта.2006-2017 жж Ш.Уәлиханов атындағы жалпы орта мектеп             

Жоғарғы: 2018-2022жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Жаратылыстану факультеті.  Биология кафедрасы. Ғылыми 

биология  мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

                                        Түйіндеме 
 

Аты-жөні: Серхожа Аида Қалдыбекқызы 

Туылған күні: 23.03.2001 ж 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы,Достық мкр 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста 

Телефон: 87718757920 

Е-mail:  аida.serkhozha@bk.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, үйірмелерге қатысқанды жақсы көреді 

Білімі:  Орта. 2007-2018ж Орабасы ауданындағы,Төрткүл ж.о.м 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Жаратылыстану факультеті.  Биология кафедрасы. 

Ғылыми биология мамандығы. 

Жетістіктері: Ағылшын тілінен сертификаттар.ИКТ сертификаты 

 



 
 

 

 
 

 
Түйіндеме  

 

Аты-жөні: Сүлеймен Назым Шырынханқызы 

 Туылған күні: 14.06.2001 

 Ұлты: қазақ 

 Мекен-жайы: Нурсултан қаласы Алматинский район ул Таскескен 130  

 Әлеуметтік жағдайы: тұрмыста 

 Телефон: 87474071973 

 Е-mail: nazymsuleimenovaaa@mail.ru 

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

 Жеке қасиеттері: жауапкершілігі жоғары, ұйымдастырушылық қасиеті басым, 

жаңа білім мен ізденіске құштар. 

 Құштарлығы: кітап оқу, тіл үйрену, бос уақытта саяхаттау 

 Білімі: Орта.2007-2018 жж. Түркістан обылысы Ордабасы ауданы ст Бадам е/м 

А.Шерінкулов мектебі 

        Жоғарғы: 2018-2022 жж.  

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. Жаратылыстану 

факультеті. Биология кафедрасы. Ғылыми биология мамандығы. 

 Жетістіктері: Жыл сайынғы педагогикалық іс-тәжірбиеден өту барысында 

көзге түсіп мақтау қағазын алады, сонымен қоса әртүрлі тақырыптарда жазған 

мақалалары кітапқа шыққан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Тәжібай Ырысгүл Серікқызы 

Туылған күні: 11.07.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы. Ертіс №12 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста емес  

Телефон: 8776383533 

Е-mail:  yrysgul.tazhibay@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, тігін тігу 

Білімі:  Орта. 2007-2018 №27 ЖОББМ 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Жаратылыстану факультеті.  Биология кафедрасы. 

Ғылыми биология мамандығы. 

Жетістіктері: Ағылшын тілінен сертификаттар. АКТ сертефикат  

 



 

 

 

 
 

 
Түйіндеме  

 

Аты-жөні: Торжан Айгерим Мирмухаммедкызы 

 Туылған күні: 22.05.2001 

 Ұлты: қазақ 

 Мекен-жайы: Нурсултан каласы Тилендиева 16/1 кв81 

 Әлеуметтік жағдайы: тұрмыста 

 Телефон: 87073605698 

 Е-mail: atorzhan@list.ru 

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

 Жеке қасиеттері: ашық, жауапкершілігі жоғары, ұйымдастырушылық қасиеті 

басым, жаңа білім мен ізденіске құштарлығы мол. 

 Құштарлығы: кітап оқу, тіл үйрену, бос уақытта саяхаттау 

 Білімі: Орта.2007-2018 жж. Туркистан облысы Сарыагаш ауданы 71 жалпы 

орта мектеп 

        Жоғарғы: 2018-2022 жж.  

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. Жаратылыстану 

факультеті. Биология кафедрасы. Ғылыми биология мамандығы. 

 Жетістіктері: Жыл сайынғы педагогикалық іс-тәжірбиеден өту барысында 

көзге түсіп мақтау қағазын алады, сонымен қоса әртүрлі тақырыптарда жазған 

мақалалары кітапқа шыққан. 
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