
                                                                            ТҮЙІНДЕМЕ 

 

 

 Аты жөні  : Айтбаев Қанат 

Туылған күні : 13.02.2001 

Ұлты : қазақ 

Мекен  жайы : Шымкент қ Қосдиірмен мөлтек ауданы Тереңөзек 22 

 Әлеуметтік жағдайы : үйленген 

Телефон : +7 747 224 07 40 

E –mail : Kanat.aitbayev0@icloud.com 

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

Жеке қасиеттері :   жауапкершілігі мол, еңбекқор, тез тіл табыса алады, 

бастаған істі соңына дейін жеткізу  

Құштарлығы  :  сурет салу, қолӛнер бұйымдарын жасау,  бос уақытында 

серуендеу  

Білімі   :  Орта. 16 жалпы орта мектеп 

             Жоғары.  2018 - 2022 жж Оңтүстік Қазақстан  Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Ӛнер және білім факультеті. Кәсіптік оқыту 

және бейнелеу ӛнері кафедрасы.Бейнелеу ӛнері және сызу мамандығы  

Жетістіктері :  Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған  



Түйіндеме  

Аты-жөні: Арипбай Мақпал Полатбекқызы  

 

 

Мекен-жайы:Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Отырар 3 

Телефон: 8708 320 29 95;  

E-mail: makpal. aripbay@gmail.com 

Жеке ақпарат 

 Туылған жылы: 02.07.2001 

 Азаматтығы: Қазақстан Республикасы 

 Ұлты:қазақ 

 Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста 

Тілді білуі Қазақ тілі-ана тілі,орыс тілі-еркін,ағылшын тілі-орташа, өзбек тілінде еркін  

Жеке қасиеттері:Тәрбиелі,жауапкершілігі мол,ұқыпты,еңбекқор,ашық мінезді,мейірімді. 

Құштарлығы:Спорттың:волейбол, Кітап оқу,тіл үйрену,шет елдерге саяхат жасау. 

Білімі: Орта.2006-2018жж.№79 Зиябек Рустемов атындағы жалпы орты мектебі  

       Жоғарғы:2018-2022жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. Кешкі 

оқыту және дайындық факультеті.Музыкалық білім кафедрасы. 

Мамандығы: 5В010700- Бейнелеу өнері және сызу 

 

 

 

 

 

mailto:makpal.%20aripbay@gmail.com


Түйіндеме  

Аты-жөні: Барахова Әсел  

 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Қаратау ауданы,  мкр Асар  25 үй, кв16 

Телефон:  87475306789 

E-mail: barakhova@icloud.com 

Жеке ақпарат 

 Туылған жылы: 01.11.2000 

 Азаматтығы: Қазақстан Республикасы 

 Ұлты: қазақ  

 Әлеуметтік жағдайы: тұрмыс құрмаған. 

Тілді білуі: қазақ тілі – ана тілі, орыс тілі- еркін, ағылшын тілі  – орташа  

Жеке қасиеттері:Тәрбиелі,жауапкершілігі мол,ұқыпты,еңбекқор,ашық мінезді,мейірімді. 

Құштарлығы: кітап  оқу, тіл үйрену.  

Білімі: Орта. 2006- 2018жж.№ 59  жалпы орты мектебі. 

       Жоғары ЖОО. 2018-2022жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. 

Ӛнер және білім факультеті. Кәсіптік оқыту және бейнелеу кафедрасы. 

Мамандығы: 5В010700 -  Бейнелеу ӛнері және сызу  

Жетістіктері:  Т.Қ.Жүргенов атындағы қазақ ұлттық ӛнер академиясында ӛткен ХІІ  

Республикалық студенттік пәндік олимпиадасының номинациясы.  

 

 

 

 

 



                                                                  ТҮЙІНДЕМЕ  

 

Аты жөні  : Бейсеева Аружан Мейрамбекқызы 

Туылған күні : 16.09..2001 

Ұлты : қазақ 

Мекен  жайы : Сайрам мөлтек ауданы 2дом 78 квартира 

 Әлеуметтік жағдайы : тұрмыс құрған 

Телефон : +7 707 693 48 11 

E –mail : beiseeva01@mail.ru 

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

Жеке қасиеттері :   жауапкершілігі мол, еңбекқор, тез тіл табыса алады, 

бастаған істі соңына дейін жеткізу  

Құштарлығы  :  сурет салу, қолӛнер бұйымдарын жасау,  бос уақытында 

серуендеу  

Білімі   :  Орта. 86 жалпы орта мектеп 

             Жоғары.  2018 - 2022 жж Оңтүстік Қазақстан  Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Ӛнер және білім факультеті. Кәсіптік оқыту 

және бейнелеу ӛнері кафедрасы.Бейнелеу ӛнері және сызу мамандығы  

Жетістіктері :  Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған  



                                                                                                                               

                                                        

                                                                Түйіндеме       

Аты жөні: Ӛтеген Жібек Сабитқызы 

Туылған күні:26.08.2001 

Ұлты: Қазақ  

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шақпақ ауылы, Шақпақ 

кӛшесі №19 үй    

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон: +7775 191 52 36 

Е-mail: sabitkyzy001@icloud.com  

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

Жеке қасиеттері: Жауапкершілігі мол, ортамен тез тіл табыса біледі, ӛз ісіне 

тиянақты  

Құштарлығы: Таза ауада серуендеу, музыка тыңдау, кино кӛру, қызықты 

кештерге бару 

Білімі: Орта. «Ғани Мұратбаев атындағы ЖОМ» МКМ 

             Жоғары ЖОО. 2018-2022жж Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Ӛнер және білім факультеті. Кәсіптік оқыту 

және бейнелеу кафедрасы. Бейнелеу ӛнері және сызу мамандығы. 

Жетістіктері: Әр түрлі онлайн  олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған.                



                                                                          ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Аты жөні  : Тыныштық Назерке 

Туылған күні : 24.12.2000 

Ұлты : қазақ 

Мекен  жайы : Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы К. Әзірбаев кӛшесі    үй 

Әлеуметтік жағдайы : тұрмыс құрған 

Телефон : +7 707 532 18 56 

E –mail : nazerke.t2000@icloud.com 

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

Жеке қасиеттері :   жауапкершілігі мол, еңбекқор, тез тіл табыса алады, 

бастаған істі соңына дейін жеткізу  

Құштарлығы  :  сурет салу, қолӛнер бұйымдарын жасау,  бос уақытында 

серуендеу  

Білімі   :  Орта. Болашақ мектеп гимназиясы 

             Жоғары.               жж Оңтүстік Қазақстан  Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Ӛнер және білім факультеті. Кәсіптік оқыту 

және бейнелеу ӛнері кафедрасы.Бейнелеу ӛнері және сызу мамандығы  

Жетістіктері :  Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған  

mailto:nazerke.t2000@icloud.com
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