
 

                                                                             Абдирашитова Гулёра Сайфуллақызы 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (778)8628888 

Е-mail: gul.i.2000@mayil ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы Қарабұлақ ауылы Хамза кӛшесі  

Туған күні: 7 Қыркүйек 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 
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Абдисаматова Муяссар  

Әйел, 22 года, туылған 29 маусым 1999 
 

+7 (775) 5488083 

m.abdisamatova@gmail.com — қалаулы байланыс тәсілі 
 

Тұрады: Шымкент 

Азаматтығы: Қазақстан, жұмысқа рұқсат бар: Қазақстан 

Көшуге дайын емес, іссапарларға дайын емес 

Қалаулы лауазым және жалақы 

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Специализации:   

—  Мұғалім, ұстаз 

 

Жұмыспен қамтылу: толық  жұмысбастылық 

Жұмыс кестесі: толық күн 

 

Жұмысқа дейінгі жолдағы қалаулы уақыт: мағынасы жоқ 

Жұмыс тәжірибесі —2 жылдар 3 айдың 

Қыркүйек 2019 — 

Наурыз 2020 

7 айлар 

 
 

ТОО "ЗИЯТКЕР-БИЛИМ" 
 

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

балаларды Назарбаев Зияткерлік мектебіне дайындау;  

1-7 сыныптар аралығындағы балаларға орыс тілі пәнін жүргізу;  

бірқатар іс-шаралар, конкурстар, викториналар өткізу 

Қаңтар 2018 — 

Тамыз 2019 

1 жыл 8 айлар 

 

 

Defacto Retail Store Kz, ТОО 
www.defacto.com.tr/eng/ 
Бөлшек сауда 

• Бөлшек желі (киім, аяқ киім, аксессуарлар) 

Визуалдық мерчендайзер 

витриналардың және сауда алаңының дизайнының көркемдік концепциясын жасау; тиімді 

мерчандайзинг стратегияларын ескере отырып, осы тұжырымдаманы іске асыру; бренд 

тұжырымдамасына және визуалды мерчандайзинг стандарттарына сәйкестік; сатып 

алушылар үшін тартымды коллекцияларды толтыру; дүкендегі сатып алушылар үшін ең 

жақсы мүмкіндіктерді табу және анықтау; сауда кеңістігінің пайдаланылмаған ресурстарын 

тиімді пайдалану; көрнекі тартымдылық ережелері бойынша залда тауарларды дұрыс 

орналастыру; өнімнің терезелерін, стендтерін, сөрелерін және дүкеннің жалпы 

атмосферасын тартымды және ұқыпты жағдайда тұрақты ұстау; 

жыл мезгілдерінің ауысуы кезінде декорацияларды, манекендерді, сәндік көрмелерді 

өзгерту; маркетингтік және жарнамалық идеялар мен акцияларды тіркеу; тауарлар бойынша 

сатып алушыларға кеңес беру; кері байланыс алу мақсатында тұтынушылармен байланысу; 

сатушыларды тауарды бренд тұжырымдамасына сәйкес дұрыс көрсетуге үйрету; 

тренингтерді, сатуларды, акцияларды ұйымдастыруға қатысу, оларды жобалау. 
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Білім 

Аяқталмағын жоғары 
2022 Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Филология, орыс тілі мен әдебиеті 

Басты дағдылар 

Тілдерді білу Орыс — Туған 

Ағылшын — A2 — Бастапқы 

Қазақ тілі — C2 — Кемеліне жеткен 

Қосымша ақпарат 

Мен туралы балаларға деген сүйіспеншілік;  

мысқыл сезім; 

ұйымдастырушылық қабілеті; 

Мен өз оқушыларым үшін үнемі жаңа педагогикалық идеяларды іздестіремін;  

кез келген оқушымен ортақ тіл табу;  

мәнерлі және сауатты сөйлеу; 

жауапты және еңбекқор. 
 



 

                              Абдихаликова Эльмира Шамхатовна 

                              Лауазымы бойынша: орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі             

                              Байланыс  телефоны: +7(702)-023-95-90 

                              Е-mail: e_abdikhalikova@mail.ru  

 

Жеке ақпарат:  

Тұрғылықты мекенжайы: Туркістан облысы, Манкент ауылы, А. Темур к. N 59.  

Туған күні: 22.11.2000 

Отбасы жағдайы: тұрмыс құрмаған 
 

Білімі: жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филология 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 

Қосымша ақпарат:   

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері 

туралы жұмыс білімі». 

 

Меңгерген тілдер: қазақша, орысша, өзбекше 
 

Кәсіби дағдылар:   

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттері:  

 Жауапкершілігі мол 

 Коллективте жұмыс істей білу қасиетке иемін 

 Жаңа білім  мен ізденіске құштармын   

 Тапсырылған жұмыспен уақытылы орындау   

 Салауатты өмір салтын ұстаймын 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 
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ТҮЙІНДЕМЕ 

   

 

Аты-жөні: Абдуганиев Самандар Сарварханұлы 

Туған күні: 23.05.2000 ж.  

Туған жері: Қазақстан, Шымкент қаласы, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы 

Ұлты: өзбек 

Мекенжайы: Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы, Бекнияз Ата 

Телефоны: +7 775 296 86 46 

Электрондық пошта: abduganiyev23@gmail.com 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Білімі: 2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. – «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша 

диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмағанмын. 

____________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



 

                                                                   Абдуллаева Гулнаво Икрамжановна  

Лауазымға: Орыс тілі және  

Әдебиет мұғалімі 

Телефон: +7 (747) 838-95-23 

Е-mail:   

karibaevagulnavo5@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Кӛлкент ауылы, Шымкент кӛшесі, 11. 

Туған күні: 13 наурыз 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста  
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері 

туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 



 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



 

Абдураимова Гузал Ахмаджановна 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7(778)-027-96-98 

Е-mail: @abduraimova_guzal@mail.ru  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы, И.Юсупов 17 

Туған күні: 28 қараша 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

               Абдурасулова Дурдона Абдулхамидқызы 

   

                                      Туылған күні: 17.10.2000ж. 

                                      Тұрақты жері: Түркістан облысы, Сайрам ауданы,                      

                                      Көлкент   ауылы, Алмазар көшесі №2 

                                     Жынысы: Қыз 

                                     Отбасылық жағдайы: Басы бос 

 

                                      Білімі: Жоғары 

 

Байланыс ақпараты: 

Телефон: +7 775-241-6663 

Электрондық почта: durdonaabdurasulov@gmail.com 

 

Негізгі білім және дағдылар: 

 Педагогикалық әдістерді қолдану 

 Тәрбие жұмыстарын жүргізу 

 Тәртібті, ұқыпты, жауапты 

 

Жұмыс тәжірибесі: Жоқ 

 

Курстар мен тренингтер: 

2015ж. «НиК» оқу орталығы «Орыс тілі мен әдебиеті» және «Ағылшын тілі» 

пәндері бойынша оқу курстары 

Мекенжайы: Түркестан облысы, Сайрам ауданы, Қарабулақ ауылы 

2018ж. «Прогресс» оқу орталығы «Орыс тілі» пәні бойынша қосымша оқу 

курсы 

Мекенжайы:  Түркестан облысы, Сайрам ауданы, Көлкент ауылы 

 

Қосымша ақпарат: 

Шетел тілдері: ағылшын тілі-орта білім (В1) 

ПК білімі: интернет, құжаттарды көшіру, Microsoft Word, Microsoft Exel, 

Microsoft Power Point 

 

Жеке қасиеттер: 

 Жаман әдеттер жоқтығы 

 Жауапкершілік 

 Тәуелсіздік 
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Абубакиров Абдумутал    

                                                                             Абдумаликович Лауазымға: 

                                                                             Орыс тілі және әдебиет мұғалімі 

Телефон: +7 775 405 1919 

Е-mail: azaz7747477@gmail.com 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Туркестанская область, с. Карабулак, ул. Далабазар 48 

Туған күні: 19.07.1999 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері 

туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Өзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 



 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



 

 Азамханов Бунёд Тахиржанугли 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (702) 636 29 53 

Е-mail: buned.azamkhanov@bk.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы,Т.Садуллаев кӛшесі 43 

Туған күні: 14 қараша 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



ТҮЙІНДЕМЕ 

 

 

Аты-жөні: Ақмырза Мәншүк Сәтбайқызы 

Туған күні: 30.11.1999 ж. 

Туған жері: Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы 

Ұлты:  Қазақ 

Тұрғылықты мекен-жайы: Шымкент қ., М.Өтемісұлы көшесі №33 үй 

Байланыс телефоны: 8-708-965-75-30 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті  

Білімі:2018-2022 ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. – «5В011800 орыс тілі  мен әдебиеті» мамандығы бойынша 

диплом. 

Арнайы білімі: 

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

(қолтаңбасы) 

 



 

 

Алтынбекова Дана Ерғалиқызы 

Лауазымы: орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі 

Телефоны: +7 (777)226-89-53 

Е-mail: altinbekova505@gmail.com 

Жеке ақпарат 

Тұратын жері: Шымкент қаласы .Шың сити ш / а 189 квартал, 37 үй, 42 кв . 

Туған күні: 15 сәуір 2001 

Отбасы жағдайы: Тұрмыста емес 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филология 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 

Қосымша ақпарат 

Компьютерді білу: MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, PowerPoint, Word, WordPad), 

графикалық редакторлар (PictureManager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс 

(OutlookExpress). Әр түрлі браузерлермен (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, InternetExplorer) 

сенімді жұмыс. Linux және Windows операциялық жүйелерімен жұмыс істеу дағдылары". 

Тілдері: Қазақ, Орыс. 

Кәсіби дағдылар 

* ДК сенімді пайдаланушысы. 

* Сынып жетекшілігі тәжірибесі. 

* Сабақ өткізудің жеке әдістемелерін пайдалану. 

* Педагогика және оқыту психологиясын білу. 

* Оқушыларды қызықтыра білу. 

mailto:altinbekova505@gmail.com


Жеке қасиеттер 

* Мейірімділік. 

* Қақтығыстарды жою мүмкіндігі. 

* Эмоционалдылық. Шынайылық. 

* Сыпайылық. 

• Жұмыс істеу қабілеті үлкен саны адамдар. 

* Жақсы сөйлеу. 

* Жаман әдеттердің болмауы. 

* Тез үйрену қабілеті. 

 

 



 

Анарханова Мухлиса Нодирхонкизи 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 707 173 8699 

Е-mail: sohruhhasantaev794@gmail.com 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы:Туркістан облысы,Сайрам ауданы,Колкент ауылы,Уштобе кӛшесі, 

нӛмірсіз үй. 

Туған күні:18.04.1998 

Отбасылық жағдайы: үйленген 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

 



Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

Анарханова Хурсаной Акмалжановна 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 7759969870 

Е-mail: abdurazaqovahursonoy@gmail.com 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы,Сайрам ауданы, Манкент ауылы,Абдукадиров 

кӛшесі√10 

Туған күні: 9август1995жыл 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Арапова Диана Ануарқызы. 

Туған күні: 14.07.2001 

Туған жері: Түркістан облысы.   

Ұлты:  Қазақ_ 

Мекенжайы: Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Байқоңыр көшесі,2.  

Телефоны: 8-777-177-56-00 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі:2018-2022 ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. – «5В011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша 

диплом. 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі және орыс  тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

 

    

 

 

_______________________________________________________________ 

 (қолтаңбасы) 

 



 

ТҮЙІНДЕМЕ  

   

 

Аты-жөні: Ахмедова Мафтуна Хусанханқызы 

Туған күні: 08.06.2001 

Туған жері: Шымкент қаласы.  

Ұлты: өзбек 

Мекенжайы:Шымкент каласы, Забадам, Айкол 1/1 

Телефоны: +7 707 173 35 60 

Электрондық пошта: maftunaah08@gmail.com 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Білімі: 2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. – «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша 

диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

                             

 



 

  Базартаев Бунёд Бахтиярович 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон:+7(778)0719797 

Е-mail: bunyodbazartaev123@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы, Абай 21  . 

Туған күні: 04 казан 1999ж 

Отбасылық жағдайы: отбасы құрған  
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 
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                                    ТҮЙІНДЕМ 

 

Аты-жөні:   Бақыбек Кәмшат Сабырқызы. 

Туған күні: 29.12.2000 

Туған жері: Түркістан облысы.   

Ұлты:  Қазақ_ 

Мекенжайы: Түркістан облысы,  Түлкібас ауланы, Т.Рысқұлов ауылы, 

Ә.Махмутов №48.  

Телефоны: 8-705-972-78-29 

                    8-807-305-57-09 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі:2018-2022 ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. – «5В011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша 

диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі және орыс  тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

 

    (қолтаңбасы) 

                             

 



 

    Бегалы Асылзат Ерланқызы  

   Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет мұғалімі 

   Телефон: +7 (778) 486 5263  

   Е-mail: Yerlanovna14@gmail.com  

 

 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы Ордабасы ауданы Төрткүл ауылы Мұғалімдер 

көшесі 21 үй 

Туған күні: 14 ақпан 2001 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

Тілдер: Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 
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Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

Дехканов Акмалжан Алимжанович 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (747) 577-20-00 

Е-mail: akmal_9_000@mail.ru  

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы, Сағынтаев кӛшесі, 11. 

Туған күні: 06 қыркүйек 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 
 

Білімі: Орташа 

Оқу орны: Д.Қонаев атындағы №25 колледж  

Мамандығы: Автослесарь 

 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet). 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 
 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 

mailto:akmal_9_000@mail.ru


              Джапбаркулова Санобар Камалжановна 

              Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

                                                                           Телефон: +7 (707) 554-25-80 

               Е-mail: sanobar.djapbarkulova.01@bk.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы,Сайрам ауданы, Аксукент ауылы, А. Иманова 

№19 

Туған күні: 19 қаңтар 2001 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 
 

Білімі: Орта және жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



 

 

                                                                                         Ержігіт Айкен Фархатқызы 

                                                                                         Лауазымға: Орыс тілі және  

                                                                                          әдебиет мұғалімі 

                                                                                         Телефон: 8-776-780-79-05 

                                                                                          Е-mail: ayken.yerzhigit1@mail.ru 
 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен жайы:  Шымкент қ., мкр Нурсат 113үй 

Туған күні: 03.04.2001ж. 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрған 
 

Білімі 

 Орта: №127 жалпы орта мектеп 

 Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет:  Филологиялық 

Мамандығы:  Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), графикалық 

редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі 

браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows 

операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

Тілдер: Қазақ, Орыс 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Ұйымдастырушылық дағдылар 

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 Балаларға деген сүйіспеншілік 

 Әзіл-оспақты түсіне білу 

 Жауапты  

 Ортақ тілді жылдам таба алу 

  

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



 

ТҮЙІНДЕМЕ  

   

 

Аты-жөні: Әбдір Алина Әлібекқызы. 

Туған жері: Шымкент қаласы.  

Ұлты: Қазақ 

Мекенжайы:Шымкент каласы, мкр. Қайтпас-1, наурыз 106  

Телефоны: +7 707 141 66 98 

Электрондық пошта: alinaabdir00@mail.ru 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Білімі: 2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. – «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша 

диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



 

Әріпхан Әсел Бақытжанқызы 

На должность: Учитель Русского 

языка и литературы  

Телефон: +7 (771) 417-27-70 

Е-mail: ass.aripkhan@gmail.com  

 

 

Жеке мәліметтері: 

Тұрғылықты жері: Түркістан облысы, с. Ақсукент, кӛш. Шахаббиддин 134. 

Туған күні: 18 қыркүйек 2001 ж 

Отбасылық жағдайы:Тұрмыста. 

 

Білімі: Жоғарғы білім 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филология 

Мамандығы: орыс тілі мен әдебиеті 

 

Қосымша ақпарат 

Компьютерді білу: MS Office (Excel, Power Point, Word, WordPad), графикалық 

редакторларды (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштаны (Outlook Express) 

жақсы білу. Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, 

Internet Explorer). 

 

Тілдер: қазақ, орыс. 

 

Кәсіби дағдылар: 

ДК сенімді пайдаланушысы. 

Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

Ӛзіндік оқыту әдістерін қолдану. 

Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 



Оқушыларды қызықтыра білу. 

Жеке қасиеттер 

Жақсы ниет. 

Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

Эмоционалдылық. Шынайылық. 

Әдептілік. 

Кӛп адамдармен жұмыс істеу мүмкіндігі. 

Жаман әдеттердің болмауы. 

Жылдам үйренуші. 



                                                                   Жавлонбекова Гулхаё Алишерқызы  

Лауазымға: Орыс тілі және  

Әдебиет мұғалімі 

Телефон: +7 (702)5136932 

Е-mail:   

javonbekovagulhayo@gmail.com 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы, Мукумий 40. 

Туған күні: 08.03.2001ж 

Отбасылық жағдайы: Тұрмыста емес. 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері 

туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 



 Жылдам үйренуші. 

 

 



 

Жанзақ Аружан   

Құттыбекқызы 

Лауазымға: Орыс тілі және  

Әдебиет мұғалімі 

Телефон: +7 (707) 805-19-21 

Е-mail:zhanzaka2001@mail.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы,Мақтарал ауданы, Жалын аулы, 

С.Сейлов кӛш №96. 

Туған күні: 12 наурыз 2001 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрған 
 

Білімі:Жоғары 

Оқу орны:Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі: MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс(Outlook Express). Әртүрлібраузерлерменсенімдіжұмыс(Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows 

операциялықжүйелерітуралыжұмысбілімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсібидағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 
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 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұранысбойыншаұсыныстарберіледі. 

 



 

ТҮЙІНДЕМЕ  

   

 

                               

Аты-жөні: Жапарова Назгүл Ауесханқызы. 

Туған жері: Шымкент қаласы.  

Ұлты: Қазақ 

 Мекенжайы:Шымкент қ. Қайтпас-1 Алибекова 244.  

Телефоны: 8777-364-10-95 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



 

                                                   Т Ү Й І Н Д Е М Е 

 

                                                    Жеңісбек Назгүл 

                                               Шоханқызы 

Өзім туралы          Туылған күні,айы,жылы 16.07.2001 

мәліметтер:         Ұлты: қазақ 

                                 Азаматтығы: ҚР 

                                 Тел: +7 (705) 332-14-61 

                                 Отбасы жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

                                 Мекен-жайы: Түркістан облысы: Отырар ауданы  

                                   Шәуілдір ауылы,  Бозшабаев №33 үй 

Білімі:                    Жоғары 

Оқу орыны:           Оңтістік Қазақстан мемлекеттік педогогикалық                   

университеті  

Факультеті:            Филология  

Мамандығы:         Орыс тілі және әдебиеті 

 

Қосымша ақпараттар: электронды почтамен жұмыс істей алуы 

(Outlook     Express), түрлі браузермен жұмыс істей алуы (Opera, 

Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer), графикалық қолданбалар 

(Picture Manager, CorelDRAW) 

Кәсіби дағдылары: ДК сенімді пайдаланушысы, оқытудың өзіндік 

әдістерін  қолдануы, оқушыларды қызықтыра білуі, педагогика мен 

оқыту психологиясын пайдалануы. 

Жеке тұлғасының қасиеттері: еңбекқор, ұқыпты,өз жұмысына 

жауапты. 

 

 



 

ТҮЙІНДЕМЕ  

   

 

                               

Аты-жөні: Жиенбаева Аякоз 

Туған жері: Шымкент қаласы.  

Ұлты: Казашка 

 Мекенжайы:Шимкент,  А. Жандосова 5 

Телефоны: 87472503912 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



 

 

                                     

                                                                            Ибрагимова Шаира   

Сабиржановна  

Лауазымға: Орыс тілі және  

Әдебиет мұғалімі 

Телефон: +7 (778)307-62-68 

Е-mail:  

shairasabirjanovna@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Аксукент ауылы, 

Нурпейисова кӛшесі 53. 

Туған күні: 23 ақпан 2001 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмысқа шықпаған 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері 

туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

mailto:shairasabirjanovna@gmail.com


 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



 

Ирисматов Арсланбек  

Азизбекович 

Лауазымға: Орыс тілі және  

әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (776) 203 47 74 

                                                                    Е-mail arslanirismatov99@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Султан Рабат ауылы, Сауран кӛшесі 

198. 

Туған күні: 17 тамыз 1999 ж 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері 

туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

● Сенімді компьютер пайдаланушысы 

● Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

● Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

● Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

● Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

● Жақсы ниет. 

● Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

● Эмоционалдылық. Шынайылық.  

● Сыпайылық.  

● Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

● Жақсы айтылған сӛз. 

● Жаман әдеттердің болмауы. 

 



● Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



 

ИрсназаровСайидазим   Шавкатжанугли 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (778) 139 83 84 

Е-mail: sayidazimjon@mail.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы, И.Юсупов кӛшесі 15. 

Туған күні: 31 қаңтар 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 

mailto:sayidazimjon@mail.ru


 

                                                                                  Исмаилова Хулкар Толкиновна  

                                                                                 Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

                                                                                 мұғалімі 

                                                                                  Телефон: +7 (702)-289-73-68 

                                                                                  Е-mail: 
@khulkarergashbekova@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы, Абдураимов кӛшесі, 32. 

Туған күні: 28 шілде 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 



Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

 
 

Исматуллаева Гульжамал  

Учкункызы 

Лауазымға: Орыс тілі және  

Әдебиет мұғалімі 

Телефон: +7 (7476450925) 

Е- 

mail:ismatullaevagulzamal@ 

gmail.com 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Ақбай ауылы, Хамза 32. 

Туған күні: 25 шілде, 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері 

туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 



 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



                                                                          ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Аты-жөні: Кантай Ақсулу Маратқызы 

Туған күні: 02.10.2001ж. 

Туған жері: Қазақстан республикасы Арыс қаласы 

Ұлты: Қазақ 

Мекенжайы:  Түркістан облысы Арыс қаласы Абдразаков көшесі 41 

Телефоны: 87470902001 

                   

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

Арнайы білімі:Қазақ ,орыс тілдерінде еркін сөйлеймін                                                       

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған 

_____________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы)                             

 



РЕЗЮМЕ 

 

Кенжабаева  Мафтуна   Толкинқызы 

Лауазымы бойынша: орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі     

Байланыстелефоны: +7(702)-023-95-90 

Е-mail:87072358017s@gmail.com 

 

Жеке ақпарат:  

Тұрғылықтымекенжайы:Туркістаноблысы, Манкентауылы,Айнабулаккөшесі 

N 21  

Туған күні: 15.01.2001 

Отбасы жағдайы: тұрмыста 

 

Білімі:жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филология 

Мамандығы: Орыстілі мен әдебиеті 

Қосымшаақпарат:  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, 

WordPad), графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), 

электрондық поштамен жұмыс(Outlook Express). 

Әртүрлібраузерлерменсенімдіжұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялықжүйелерітуралыжұмысбілімі». 

 

Меңгергентілдер: қазақша, орысша, өзбекше 

 

Кәсібидағдылар:   

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

Жеке қасиеттері: 

 Жауапкершілігі мол 

 Коллективтежұмысістейбілуқасиеткеиемін 

 Жаңабілім  мен ізденіскеқұштармын 

 Тапсырылғанжұмыспенуақытылыорындау 

 Салауаттыөмірсалтынұстаймын 



  

                                        Кенжаев Умиджон Абдисодикович 

                                        Лауазымға: Орыс тілі және  

                                        әдебиет мұғалімі 

                                        Телефон: +7707(527)2891 

                                        Е-mail: umidjon121k@gmail.com 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы Қарамұрт ауылы Уста-

Хыдыр кӛшесі 63 

Туған күні: 28.06.2001ж. 

Отбасылық жағдайы: бойдақ  
 

Білімі 

 Орта:№ 57И.В Панфилов атындағы 

 Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет:  Филологиялық 

Мамандығы:  Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс 

(Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, 

Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс 

білімі». 

 

Тілдер: Қазақ, Орыс,Ӛзбек.  
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

 

 

 

 



 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Ұйымдастырушылық дағдылар 

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 Балаларға деген сүйіспеншілік 

 Әзіл-оспақты түсіне білу 

 Жауапты  

 Ортақ тілді жылдам таба алу 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



  

                                        Колгатова Насиба Халмуратовна 

                                        Лауазымға: Орыс тілі және  

                                        әдебиет мұғалімі 

                                        Телефон: 8707-291-87-86 

                                        Е-mail: nasibakolgatova@mail.com 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен жайы: Туркестан қаласы, Юсупов  16 

Туған күні: 06.02.2001ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі 

 Орта: «Карашык» жалпы орта мектебі 

 Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет:  Филологиялық 

Мамандығы:  Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс 

(Outlook Express).  

Тілдер: Қазақ, Орыс,Өзбек.  
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 



Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Ұйымдастырушылық дағдылар 

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

    Кузубаева Саида Абдужалилқызы 

   Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет мұғалімі 

   Телефон: +7 (778) 950 04 31 

   Е-mail: saida_a00@mail.ru  

 

 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Туркестан облысы, Сарыағагш қаласы, Исмаилов к. 119. 

Туған күні: 04 маусым 2000ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрған 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

Тілдер: Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

mailto:saida_a00@mail.ru


                 Қарабаева Саида Абдужамилқызы 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (708)824-30-93 

                 Е-mail: saida_karabaeva@inbox.ru 

 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы,Сайрам ауданы,Ақбұлақ ауылы,Маткерим №35. 

Туған күні: 20 қаңтар 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрамған 
 

Білімі: Орта және жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



 

Қарақалпақ Фируза Имамиддинқызы 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (775)-811-27-65 

Е-mail: firuza.karakulova01@mail.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Д.Шукурова №4 көшесі 

Туған күні: 27 ақпан 2001ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Қазақ, Орыс 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



 

 

Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Қасқарова Аружан Батырқызы 

Туған күні: 15.05.2001 

Туған жері: Қазақстан республикасы Шымкент 

қаласы  

Ұлты: Қазақ 

Мекенжайы:  Түркістан облысы Ордабасы ауданы Шұбарсу ауылы  

Телефоны: 87711429083 

                   

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ ,орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмағанмын 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы)                             

 



 

Қожагелді Сымбат Мараткызы 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (776) 353-39-73 

                                                                     Е-mail: symbatkozageldieva041@gmail.com 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Бәйдібек  ауданы, Теспе  аулы, М.Жумабаев 

кӛш №12. 

Туған күні: 7 қараша 2001 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрған 

Білімі:Жоғары 

Оқу орны:Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі: MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), графикалық 

редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс(Outlook Express). 

Әртүрлібраузерлерменсенімдіжұмыс(Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux 

және Windows операциялықжүйелерітуралыжұмысбілімі». 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 

      Кәсібидағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу.                                                                                                               

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 



 



 

                                                      ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Аты-жөні:   Құдайберген Алина Маратбекқызы. 

Туған күні: 03.03.2001 ж. 

Туған жері: Түркістан облысы.   

Ұлты:  Қазақ. 

Мекенжайы: Түркістан облысы,  Шардара қаласы, С.Смағұлов 38.  

Телефоны: 8-705-840-11-89 

Электрондық пошта: kudaybergenova.2001@list.ru 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 2018-2022 жж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. – «5В011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша 

диплом. 

Арнайы білімі: Қазақ тілі, орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыста құрмаған.  

 

___________________________________________________________________ 

 

    (қолтаңбасы) 

 



 

 

  

                                        Құттыбай Әлия Хамитқызы 

                                        Лауазымға: Орыс тілі және  

                                        әдебиет мұғалімі 

                                        Телефон: 8-707-315-07-90 

                                        Е-mail: Alikoshaa0790@mail.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен жайы:  Шымкент қ., Тогус тұрғын үй алабы,Алмалық көшесі  № 47 

Туған күні: 04.08.2000ж. 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрған 
 

Білімі 

 Орта: № 120 Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта мектеп 

 Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет:  Филологиялық 

Мамандығы:  Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), гра-

фикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс 

(Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, 

Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс 

білімі». 

 

Тілдер: Қазақ, Орыс,Ағылшын 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 



 

 

 

 

 

 

 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Ұйымдастырушылық дағдылар 

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 Балаларға деген сүйіспеншілік 

 Әзіл-оспақты түсіне білу 

 Жауапты  

 Ортақ тілді жылдам таба алу 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

Лола Анпилогова  

Женщина, 24 года, родилась 15 июля 1997 
 

+7 (708) 1177379 — предпочитаемый способ связи 

lola_1507@mail.ru 
 

Проживает: Шымкент 

Гражданство: Казахстан 

Не готова к переезду, не готова к командировкам 

Опыт работы  

2017-2019  

 

Фитнес клуб Мадейра 
Шымкент 
Управление многопрофильными активами 

• Управляющая компания группы, холдинга, штаб-квартира 

Менеджер по продажам 

Презентация клуба, продажа клубных карт, принятие входящих звонков, исходящие звонки, 

решение всех вопросов клиентов, отчетность по тренерам групповых и индивидуальных 

занятий, заключение договоров, изготовление клубных карт, решение конфликтных 

ситуаций между клиентами и персоналом клуба, отчетность по приходу и ухода всего 

персонала, наблюдение за работой ресепшена. 

Образование 

 
2019-2022 Южно-казахстанский педагогический институт 

Русский язык и литература, Филология (бакалавр филологии) 

2014-2017 Инновационно-технологический колледж 
Производство железобетонных изделий и металлических конструкций, Техник-технолог 

Ключевые навыки 

Знание языков Казахский — Родной 

Русский — C2 — В совершенстве 

Опыт вождения 

Права категории A, B 

Дополнительная информация 

Обо мне Быстро нахожу общий язык с людьми, стрессоспособна, умею улаживать конфликты, 

быстрообучаема, пунктуальная, имею организаторские  и  руководительские способности, 

работать с людьми и продавать моѐ призвание.  
 

mailto:lola_1507@mail.ru


 

 Лутфуллаева (Анарханова) Зилола 

 Нодирхонқызы 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +77475976368 

Е-mail: sohruhhasantaev794@gmail.com 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы:Туркістан облысы,Сайрам ауданы,Арыс ауылы,Сарман Юсуф 

Алиенв кӛшесі, №3\2. 

Туған күні:29.08.1999 

Отбасылық жағдайы: үйленген 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 



 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

Макамбаева Шадия  

Зарипжанқызы  

Лауазымға: Орыс тілі және  

Әдебиет мұғалімі 

Телефон: +7 (707) 817 40 95 

Е-mail:   

Shadiyamakambaeva@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Азаттык ауылы, Науаи кӛшесі, 125. 

Туған күні: 01 қараша 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста  
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері 

туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс, Ағылшын  
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 

mailto:Shadiyamakambaeva@gmail.com


 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



ТҮЙІНДЕМЕ  

                             

Аты-жөні: Максадова  Майса 

Туған жері: Шымкент қаласы.  

Ұлты: Туркмен 

 Мекенжайы:Шимкент,  А. Байтурсынова 13 

Телефоны: 87478015747 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



 

 

Махимова Меруерт Ахылбекқизи 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет мұғалімі 

Телефон: +7 (707)7696270 

Е-mail:meruert02038@gmail.com 

 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Шымкент қаласы,Абая,Айдаркул 8 

Туған күні: 10желтоқсан 2000 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

Тілдер: Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

 



Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

                                                       Махкамова Мехруза Махаммаджановна  

                                                       Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

                                                       мұғалімі 

                                                       Телефон: +7 (702) 473-4564 

                                                        Е-mail: mehruza_1999@mail.ru  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Көлкент ауылы, Жас 

Алаш көшесі  

Туған күні: 08.06.1999ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста (екі баласы бар) 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері 

туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Өзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 

mailto:mehruza_1999@mail.ru


 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



                             

Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Мехманова Захро Откурхановна 

Туған күні: 14.11.2000 

Туған жері: Қазақстан республикасы Карамұрт  

Ұлты:Өзбек 

Мекенжайы:  Түркістан облысы Сайрам ауданы 

Ф.Орынбаева көшесі  

Телефоны: 87472973898 

                   

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ ,орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмағанмын 

 

 

 

____________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы)                             

 



 

Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Мингбаева Ақерке Олжабекқызы 

Туған күні: 08.06.1995 

Туған жері: Өзбекстан Республикасы,Ташкент қаласы 

Ұлты:қазақ 

Мекенжайы:  Түркістан облысы Шымкент қаласы Тассай алабы 

Телефоны: +7 705 356 1694 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ ,орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрғанмын 

   (қолтаңбасы)                             

 



 

    Молдабекова Жанерке Қалдыбекқызы 

   Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет мұғалімі 

   Телефон: +7 (747) 429-48-20 

   Е-mail: moldabekova.zhanerke@mail.ru  

 

 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Шымкент қаласы, Нижний Отырар 15\1, 84 пәтер . 

Туған күні: 11 мамыр 2001 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

Тілдер: Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

mailto:moldabekova.zhanerke@mail.ru


 

                                                Моминова Мохида Абдухамитовна  

                                                Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

                                                мұғалімі 

                                                Телефон: +7 (775) 571-31-06 

                                                Е-mail:Mohida_ma@mail.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарамұрт аулы, Мехнат 

кӛшесі,9. 

Туған күні: 21.10.1990 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста үш баланың анасы. 
 

Білімі: 

Орта: Пирназар Убайдиллаев атындағы №37 мектеп 

Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі: MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), графикалық 

редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс(Outlook Express). 

Әртүрлібраузерлерменсенімдіжұмыс(Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux 

және Windows операциялықжүйелерітуралыжұмысбілімі». 

 

Тілдер: Қазақ, Орыс, Ӛзбек. 
 

Кәсібидағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

Сұранысбойыншаұсыныстарберіледі. 



    Муратова Маръфат Алишеровна   

                                     Туылған күні:23.07.2001. 

                                     Тұрақты жері: Шымкент каласы, 112 – орам, Курская 24 

                                     Жынысы: Қыз 

                                     Отбасылық жағдайы: Басы бос 

 

                                     Білімі: Жоғары 

 

Байланыс ақпараты: 

Телефон: 8778 586 13 72 

Электрондық почта: marifat.muratova.23@mail.ru 

 

Негізгі білім және дағдылар: 

 Педагогикалық әдістерді қолдану 

 Тәрбие жұмыстарын жүргізу 

 Тәртібті, ұқыпты, жауапты 

 

Жұмыс тәжірибесі: Жоқ 

 

Қосымша ақпарат: 

Шетел тілдері: ағылшын тілі-орта білім (В1) 

ПК білімі: интернет, құжаттарды көшіру, Microsoft Word, Microsoft Exel, 

Microsoft Power Point 

 

Жеке қасиеттер: 

 Жаман әдеттер жоқтығы 

 Жауапкершілік 

 Тәуелсіздік 

 



ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Аты-жөні:   Мухиддинова Мадина Бахрамқызы 

Туған күні: 25.11.2000 ж. 

Туған жері: Түркістан облысы.   

Ұлты:  Өзбек 

Мекенжайы: Түркістан облысы,  Сауран ауданы, Оранғай ауылы, Мектеп 

көшесі №12.  

Телефоны: +77471820225 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5В011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілі және өзбек тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыста емес. 

 

    (қолтаңбасы) 

                             

 

 



ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Мыльцова Алеся Анатольевна 

Туған күні: 17.11.2000 ж. 

Туған жері: Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, 

Мырзакент ауылы  

Ұлтты: орыс 

Мекенжайы: Түркістан облысы,  Мақтаарал ауданы, 

Алаш ауылы, үй 32. 

Телефоны: +77474658529 

Эл. пошта: alesyamiltsova.17@gmail.com 

Мамандығы: мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет 

 

Мақсаты: білімді саналы ұрпақты тәрбилеу 

Білімі: 

2018-2022 ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, 

5В011800 «Орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

Тілдері білімі: 

• Орыс тілі – еркін сөйлеймін, жазамын   

• Қазақ тілі – орташа білім 

Кәсіби дағдылар мен білім: 

• көпшілік алдында сөйлеу дағдысы дамыған; 

• дұрыс ауызша және жазбаша сөйлеу; 

• балаларға көзқарас таба білу; 

• оқу материалын қызықты етіп бере білу және оқушыларды ынталандыру; 

• сабақты оқытудағы шығармашылық көзқарас. 

Жеке қасиеттер: 

Жауапкершілік, көпшілдік, энергия, күйзеліске төзімділік, жақсартуға ұмтылу, 

нәтижеге назар аудару. 

Отбасылық жағдайым: тұрмыста болмаған 

  

Қолтаңбасы 

 



 

ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Аты-жөні: Надирова Зина Мадуовна 

Туған жылы: 19.09.1996 

Туған жері: Түркістан облысы.  ауд.Байдібек Асхар ауылы 

Ұлты: курд 

Мекенжайы: Түркістан облысы.  ауд.Байдібек Асхар ауылы 

Телефоны: 87072848363 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілі және өзбек тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



                                                   Намазова Юлдуз Талхатовна  

                                                                                Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

                                                                                    Телефон: 8(702)-312-04-80 

 

                                                                                      Е-

mail:namazovayulduz9@gmail.com 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарамұрт аулы, А. 

Моминжанов №24. 

Туған күні:19.08.2001ж 

Отбасылық жағдайы: Тұрмыста 
 

Білімі: 

Орта:Ю. Гагарин атындағы №56 мектеп 

Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі: MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), графикалық 

редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс(Outlook Express). 

Әртүрлібраузерлерменсенімдіжұмыс(Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux 

және Windows операциялықжүйелерітуралыжұмысбілімі». 

 

Тілдер: Қазақ, Орыс,Ӛзбек. 
 

Кәсібидағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 



 Сыпайылық. 

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

Сұранысбойыншаұсыныстарберіледі. 



 

Нахан Аида Маратқызы 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (778) 347 64 69 

Е-mail: aida.22n@mail.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Шымкент қаласы, Абай ауданы, Ташпулатов көшесі, 31. 

Туған күні: 14 маусым 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер:, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



 

Түйіндеме 

 

Аты-жөні:Нематжанова Диляфруз Шакиржанқызы 

Туған күні: 23.11.2001ж 

Туған жері: Қазақстан республикасы,Түркістан қаласы 

Ұлты:Өзбек 

Мекенжайы:  Түркістан облысы Түркістан қаласы Шымбұлақ 52 

Телефоны: +7 778 879 4537 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ ,орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмағанмын 

   (қолтаңбасы)                             

 



ТҮЙІНДЕМЕ  

   

 

Аты-жөні: Нишанкулова Розаой Ирисматқызы 

Туған күні: 16.12.1999  

Туған жері: Қазақстан, Шымкент қаласы, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы 

Ұлты: өзбек 

Мекенжайы: Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы, Палван Ата № 42 

Телефоны: +7 702 376 88 22 

Электрондық пошта: nishankulovaroza@gmail.com 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Білімі: 2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті. – «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша 

диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрғанмын. 

____________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



ТҮЙІНДЕМЕ 

                            

Аты-жөні: Ниязова Диларом Хаетжанқызы 

Туған жері: Түркістан облысы  

Ұлты: Өзбек 

 Мекенжайы: Түркістан облысы Карабулак ауылы Мырза баба көшесі 

Телефоны: 87020216948 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрғанмын 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



  

                                        Нуриддинова Бахарой Шарофиддиновна  

                                        Лауазымға: Орыс тілі және  

                                        әдебиет мұғалімі 

                                        Телефон: 87781397614 

                                        Email: Nuriddinovabahoroy@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен жайы: Туркестан облысты,  Сайрам аудан, Қарабұлақ ауылы, 

ул:Желтоқсанға 11 жыл номер 44 

Туған күнкүні: 01.03.2001ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі 

 Орта: «Аксу 92» жалпы орта мектебі 

 Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет:  Филологиялық 

Мамандығы:  Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс 

(Outlook Express).  

Тілдер: Қазақ, Орыс,Өзбек.  
 

Кәсіби дағдылар 

mailto:Nuriddinovabahoroy@gmail.com


 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Ұйымдастырушылық дағдылар 

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

ТҮЙІНДЕМЕ  

                                  

Аты-жөні: Одаманова Аружан Мұхтарқызы. 

Туған жері: Шымкент қаласы.  

Ұлты: Қазақ 

 Мекенжайы:Шымкент қ. Қайтпас-1 Ақбаев 122.  

Телефоны: 8777-728-09-12 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



                                                                        Өмірбек Арайлым Қуатқызы 

   Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет мұғалімі 

   Телефон: +7 (705) -374-90-64 

   Е-mail: araylim2301@mail.ru  

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Шымкент қаласы, Абай ауданы, Айбар көшесі 40 

Туған күні: 23 шілді 2001 жыл 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филология 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

Тілдер: Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

mailto:araylim2301@mail.ru


 Жаман әдеттердің болмауы. 

 



 

Рахметова Диана   

Ирисматқызы 

Лауазымға: Орыс тілі және  

әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (778 6501232) 

Е-mail:diana_18-20@mail.ru  

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы, педагогический 

көшесі 7 

Туған күні: 01 тамыз  2000 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері 

туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Өзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 

 



 

ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Аты-жөні: Русланов Ахмет Русланович 

Туған күні: 12.04.1998. 

Туған жері: Туркменстан Республика  

Ұлты: Туркмен 

Мекенжайы:  Шымкент к, Конаева 

Телефоны: 87757035440           

                   

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ , өзбек , орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым:  Үйленбеген 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы)                             

 



 

Сабыр Нурбай Рашитұлы  

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (705) 451 59 33 

Е-mail:nurbay-839@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Жетісай каласы, Нурлыбаев а/о,Қойшыбек ата 

көшесі. 

Туған күні: 17 сәуір 1999 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

 



Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

Садикова Халида Ихтерована           

Лауазымға: Орыс тілі және 

Әдебиет мұғалімі 

Телефон: 8776 323 66 86 

Е-mail:  

Sadikovahalida679@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Туркістан облысы, Сауран ауданы, Ескі Иқан ауылы, П.Айтметов 

көшесі №.7үй 

Туған күні: 16.02.1999 

Отбасылық жағдайы: бойдак 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 

 

mailto:Sadikovahalida679@gmail.com


                                                             Түйіндеме 

Сайдахматова Сабина   

Розматхановна  

Лауазымға: Орыс тілі және  

Әдебиет мұғалімі 

Телефон: +77757827028 

Е-mail: snraka@bk.ru 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Шымкент қаласы, Клара Цеткина кӛшесі, 188 үй. 

Туған күні: 24 қаңтар 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: үйленген 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат                                                                                                                               

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері 

туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

mailto:snraka@bk.ru


 



 

Сайдуллаев Нарзулла Сайдуллаевич 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (778) 051-51-01 

Е-mail: n_bekjanov@mail.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Аксукент ауылы, С.Рахимов кӛшесі, 66. 

Туған күні: 24.08.2000 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



  

                                        Салимова Толганай Рисбековна 

                                        Лауазымға: Орыс тілі және  

                                        әдебиет мұғалімі 

                                        Телефон: 8771 881 36 45 

                                        Е-mail: tolganai.salim@gmail.com 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен жайы: Шымкент қаласы,Жанаталап Қабылсай 12 

Туған күні: 03.12.1999ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі 

 Орта: 59 жалпы орта мектебі 

 Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет:  Филологиялық 

Мамандығы:  Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Тілдер: Қазақ, Орыс,Өзбек.  
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Ұйымдастырушылық дағдылар 

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 



Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

Сатимниязова Дилобар   

Бекниязовна 

Лауазымға: Орыс тілі және  

Әдебиет мұғалімі 

Телефон: +7 (778)4580876 

Е-  mail:satimniazovadilobar 

@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Ақсуабад ауылы Тәуелсіздік Шымтаз  

кӛш  И°8 

Туған күні: 1 шілде 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс (Outlook Express). Әртүрлібраузерлерменсенімдіжұмыс (Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows 

операциялықжүйелерітуралыжұмысбілімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсібидағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 



 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



                                                                              Сатыбалды Аружан  

Аршабекқызы    

Лауазымға: Орыс тілі және  

Әдебиет мұғалімі 

Телефон: +7 (700) 246-14-16 

Е-mail:  

satybaldyauzhan2001@mail.ru 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Шымкент қаласы, Абай ауданы, Турлан мөлтек ауданы, 

Қазақстан көшесі 18 

Туған күні: 10 шілде 2001ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 
 

Білімі:Жоғары 

Оқу орны:Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі: MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен 

жұмыс(Outlook Express). Әртүрлібраузерлерменсенімдіжұмыс(Opera, Firefox, 

Chrome, Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows 

операциялықжүйелерітуралыжұмысбілімі». 

 

Тілдер: Қазақ, Орыс. 
 

Кәсібидағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

 



Сұранысбойыншаұсыныстарберіледі. 

 



 

ТҮЙІНДЕМЕ 

   

 

 

Аты-жөні: Сегізбай Ақбота Серғалиқызы . 

Туған жері: Шымкент қаласы.  

Ұлты: Қазақ 

 Мекенжайы:Шымкент каласы, ул Панфилова 2а.  

Телефоны: +7 707 141 66 98 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2017-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын  тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



 

Тажиметова Курбанай Артуковна 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (702)5131651 

Е-mail: 

qurbanoymuhammadalieva@gmail.com 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы, Далабозар кӛшесі  

Туған күні: 6 наурыз 2001 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

 



Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

   Таубай Сандуғаш Есболатқызы 

   Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет мұғалімі 

   Телефон: +7 (705 ) 715 05 76 

   Е-mail: taubay01@inbox.ru 

 

 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Төлеби ауданы, Кемеқалған ауылдық округі,Әңгірата 

ауылы,Қызылбұлақ көшесі 54 

Туған күні: 29 сәуір 2001ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста, 2 балалы 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

Тілдер: Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы көшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың өзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Көп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сөз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 



Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

                                                                               Ташалиева Шаира Равшанбекқызы 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (778)-521-67-97 

Е-mail:tasalieva.saira@gmail.com 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Манкент ауылы, Кайрагач кӛшесі, 74 

Туған күні: 10 шілде 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі:  орта, жоғары 

С.Рахимов атындагы жалпы оставьте мектеп  

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлібраузерлерменсенімдіжұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялықжүйелерітуралыжұмысбілімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсібидағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 
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 Сыпайылық. 

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



  

                                        Ташметова Мафтуна Фурхатовна 

                                        Лауазымға: Орыс тілі және  

                                        әдебиет мұғалімі 

                                        Телефон: 8-700-636-62-63 

                                        Е-mail: maftuna.tashmetova99@bk.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен жайы:  Шымкент қ., Торекулова кӛшесі  № 115 

Туған күні: 29.08.1999ж. 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 
 

Білімі 

 Орта: Ӛ.А. Жолдасбеков атындағы № 9 лицей 

 Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет:  Филологиялық 

Мамандығы:  Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс 

(Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, 

Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс 

білімі». 

 

Тілдер: Қазақ, Орыс,Ӛзбек.  
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

 

 

 

 



 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Ұйымдастырушылық дағдылар 

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 Балаларға деген сүйіспеншілік 

 Әзіл-оспақты түсіне білу 

 Жауапты  

 Ортақ тілді жылдам таба алу 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні:   Терехова Александра Сергеевна 

Туған күні: 29.11.2000 ж. 

Туған жері: Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек 

ауылы  

Ұлтты: орыс 

Мекенжайы: Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек 

ауылы, үй 23, пәтер 22 

Телефоны: +77763269269  

Эл. пошта: tsandra_00@mail.ru 

Мамандығы: мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет 

 

Мақсаты: білімді саналы ұрпақты тәрбилеу 

Білімі: 

2018-2022 ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, 

5В011800 «Орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

Тілдері білімі: 

 Орыс тілі – еркін сөйлеймін, жазамын   

 Қазақ тілі – орташа білім 

 Ағылшын тілі – орташа білім 

Компьютерді білу: сенімді қолданушы 

Жеке қасиеттер: 

Жұмыстың тиімділігі жоғары, еңбекқор, тәртіпті, жауапты, мақсатты, байқағыш, 

шыдамдымын. Мен оқуға бейіммін, кәсіби біліктілігімді арттырамын, білім сапасын 

арттырамын 

Отбасылық жағдайым: тұрмыста болмаған 

 

 

 

 

Қолтаңбасы 
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ЖАҢАРТЫЛУЫ 

 

Тимирова Карина Дунядаровна   

 

Туған кҥні: 30.12.2000  

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Т. Рысқұлов ауылы, 

Рахманқұлов көшесі, 41 

Телефоны: +7 707 106 98 87  

Электрондық пошта: karyuska-timirova@mail.ru  

 

Мақсаты: Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі лауазымын алу  

 

Білімі: 2018-2022, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, филология 

факультеті, мамандығы: 5В011800-Орыс тілі мен әдебиеті, бакалавр дәрежесі. 

 

Қосымша ақпарат:  

 

Студенттік семинарларға, конференцияларға, олимпиадаларға, конкурстарға қатысу 

(Республикалық және Халықаралық деңгейлер): 

- Еуразия ұлттық университетінде 5B011800-Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша ҚР 

ЖОО студенттерінің Республикалық пәндік олимпиадасына қатысқаны үшін Сертификат, Нұр-

сұлтан Қ., 2019  

- Еуразия ұлттық университетінде 5B011800-Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша ҚР 

ЖОО студенттерінің Республикалық пәндік олимпиадасында II дәрежелі Диплом, Нұр-сұлтан Қ., 

2019 

- Мәскеу Халықаралық академиясында «мәдениетаралық коммуникация: шет тілдерін оқытудың 

ұлттық бағдарланған тәсілдері» атты жас ғалымдардың XVI Халықаралық ғылыми 

конференциясына қатысқаны үшін Сертификат, Мәскеу қ., 2020 

- «XXI ғасырдағы орыс тілі: жастарды зерттеу» VIII Халықаралық ғылыми студенттік 

конференциясында ғылыми мақалалар жинағында жариялау, Сургут, 2021 

- Президенттік гранттар Қорының қолдауымен «біздің халықтар достығының тамыры-біздің 

тарихымызда» халықаралық жобасын іске асыру аясында «көптілді Александр Сергеевич 

Пушкин» мәнерлеп оқу байқауында 2-орын алғаны үшін Грамота, Нальчик, 2021  

- «Ф.М. Достоевскийдің Қазіргі оқырманды қабылдаудағы адамгершілік сабақтары» 

тақырыбындағы халықаралық эссе байқауына қатысқаны үшін сертификат, Словакия 

Республикасы, Банска-Быстрица; Прешов, 2021  

- «Ф.М. Достоевскийдің Қазіргі оқырманды қабылдаудағы адамгершілік сабақтары» 

тақырыбындағы халықаралық эссе байқауына қатысқаны үшін III дәрежелі Диплом, Словакия 

Республикасы, Банска-Быстрица; Прешов, 2021 

 

Ғылыми мақалаларды жариялау:  

- «Рухани Жаңғыру: қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» атты ғылыми мақалалар 

жинағына жариялау, Шымкент, 2019 

- Мәскеу Халықаралық академиясында «Мәдениетаралық коммуникация: шет тілдерін оқытудың 

ұлттық бағдарланған тәсілдері» атты жас ғалымдардың XVI Халықаралық ғылыми 

конференциясында «Материалдар» ғылыми мерзімді басылымында мақала жариялау, Мәскеу қ., 

2020 

- «Болашақ мамандардың бәсекеге қабілеттілігінің кепілі ретінде полилингвалды және 

полимәдениетті білім беру» студенттік ғылыми мақалалар жинағында жарияланғаны үшін 

Сертификат, Шымкент қ., 2021 

- «Болашақ мамандардың бәсекеге қабілеттілігінің кепілі ретінде полилингвалды және 

көпмәдениетті білім беру» студенттік ғылыми мақалалар жинағына жариялау, Шымкент қ., 2021 

- «XXI ғасырдағы орыс тілі: жастардың зерттеулері» VIII Халықаралық ғылыми студенттік 

конференциясында ғылыми мақалалар жинағында жариялау. «XXI ғасырдағы орыс тілі: жастарды 

зерттеу» VIII Халықаралық ғылыми студенттік конференциясының материалдары Сургут, 2021 

- «Ғылымға құштар жас ғалым» атты ғылыми мақалалар жинағына жариялау, Шымкент қ., 2021 
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Университет өміріне белсенді қатысу (менің жетістіктерім):  

- «Рухани Жаңғыру: қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» атты ғылыми мақалалар 

жинағына жариялау, Шымкент, 2019 

- «Рухани Жаңғыру: қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» атты VIII Республикалық 

дәстүрлі Студенттік ғылыми-практикалық конференцияға қатысқаны үшін Сертификат, Шымкент, 

2019 

- Пушкин оқуларына белсенді қатысқаны үшін Диплом, Шымкент, 2020 

- «А.С. Пушкин өлеңдерінің үздік орындаушысы» номинациясы бойынша II дәрежелі Диплом, 

Шымкент, 2020  

- Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған «Ұлт мұғалімі - Ұлы Абай» апталығына «Абайды 

оқы, таңырқа...», Шымкент, 2020  

- Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған «Ұлт мұғалімі - Ұлы Абай» апталығында «Өлең-

сөздің патшасы» жас ақындар конкурсында үздік өнер көрсеткені үшін Алғыс хат, Шымкент, 2020 

- Білім сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз агенттігі «сұхбатына қатысқаны үшін» алғыс 

хат, Шымкент, 2020 

- Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған «Елін сүйген, елін сүйген Елбасы» 

конкурсына қатысқаны үшін І дәрежелі Диплом, Шымкент, 2020 ж. 

- «Болашақ мамандардың бәсекеге қабілеттілігінің кепілі ретінде полилингвалды және 

көпмәдениетті білім беру» студенттік ғылыми мақалалар жинағында жарияланғаны үшін 

Сертификат, Шымкент қ., 2021  

- «Болашақ мамандардың бәсекеге қабілеттілігінің кепілі ретінде полилингвалды және 

көпмәдениетті білім беру» студенттік ғылыми мақалалар жинағына жариялау, Шымкент қ., 2021 

- «Ғылымға құмар жас ғалым» дәстүрлі ғылыми-практикалық конференциясына қатысқаны үшін 

сертификат, Шымкент қ., 2021  

- «Ғылымға құштар жас ғалым» атты ғылыми мақалалар жинағына жариялау, Шымкент қ., 2021 

 

Педагогикалық практикадан өту:  

- Титов атындағы № 20 славян гуманитарлық – эстетикалық мектеп-гимназиясы (Шымкент);  

- М.В. Ломоносов атындағы орта мектеп-гимназиясы (Т. Рысқұлов).  

 

Мен әрдайым оқуға, тапсырмаларды орындауға, ұқыптылыққа, өз бетімше білім алуға, әдістемелік 

әдебиеттерді оқуға жауапкершілікпен қараймын. 

 

Ҥлгерімі: жоғары  

Отбасылық жағдайы: үйленбеген.  

Балалар: жоқ.  

Жаман әдеттер: жоқ.  

 

Кәсіби дағдылар:  

- Жеке компьютерді білу-Негізгі.  

- Сыныпты басқару дағдылары және менің оқытушылық тәжірибем кезінде алған оқыту әдістерін 

білу.  

- Жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес инновациялық әдістерді білу.  

- Мен мұғалімдерден сабақ (семинар) өткізу үшін алған шығармашылық тапсырмаларды 

орындадым.  

- Мен оқуда мақсаттар мен жоғары нәтижелерге қол жеткізуге тырысамын.  

- Тілдерді білуі: Орыс-еркін, ағылшын-ауызекі.  

 

Жеке қасиеттер: жауапкершілік, мақсаттылық, еңбекқорлық, әдептілік, бастамашылдық, 

нәтижеге назар аудару, ұқыптылық, балаларға деген сүйіспеншілік, жұмыс істеуге деген ұмтылыс, 

әдептілік, шыдамдылық, табандылық, ұстамдылық, сауатты ауызша және жазбаша сөйлеу. 

 

 

 



ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Түймебек Ләззат Бауржанқызы. 

Туған күні: 23.05.2002 ж. 

Туған жері: Түркістан облысы,  Түлкібас ауданы 

Ұлты: Қазақ 

Мекенжайы: Шымкент қ, Таскен е/м, Кемел көшесі 

номерсіз. 

Телефоны: 87074289596 

                    87763352002 

Эл.почта: tuimebek.lazzat@bk.ru 
 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

Арнайы білімі: 

 Қазақ тілінде еркін сөйлеймін және жазамын 

 Орыс тілінде еркін сөйлеймін және жазамын  

Компьютерді білу: сенімді қолданушы 

Кәсіби дағдылар мен білім: 

 • көпшілік алдында сөйлеу дағдысы дамыған; 

 • дұрыс ауызша және жазбаша сөйлеу; 

 • балаларға көзқарас таба білу; 

 • оқу материалын қызықты етіп бере білу және оқушыларды 

ынталандыру; 

 • сабақты оқытудағы шығармашылық көзқарас. 

Жеке қасиеттер: 

 Жауапкершілік, көпшілдік, энергия, күйзеліске төзімділік, жақсартуға 

ұмтылу, нәтижеге назар аудару, мақсаттылық, ұйымдастыру, өнімділік, 

ынта, сыпайылық, тез үйрену. 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



 

Усарова Мадина Фарманкуловна 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (775)729 6505 

Е-mail: madinausarova77@gmail.com 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы,  Мукумии кӛшесі, 7. 

Туған күні: 01казан 2001ж 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 

 



 

ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Аты-жөні:Үрістемова Ақбота Даниярқызы 

Туған күні: 20.06.2001ж. 

Туған жері: Қазақстан республикасы Шымкент қаласы 

Ұлты: Қазақ 

Мекенжайы:  Түркістан облысы Шымкент қаласы Абай ауданы Жаңаталап 

алабы Қарамыс көшесі 6/1 

Телефоны: 87472198274 

                   

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

Арнайы білімі: 

Қазақ ,орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрғанмын 

 

(қолтаңбасы)                             

 



  

                                        Ұлықпан Аманкүл Айжарыққызы  

                                        Лауазымға: Орыс тілі және  

                                        әдебиет мұғалімі 

                                        Телефон: 8-777-752-78-69 

                                        Е-mail:amankulaizharykkyzy@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен жайы:Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кенті 

Туған күні:10.08.2000 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 
 

Білімі 

 Орта: № 177 Жалпы орта мектебі 

 Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет:  Филологиялық 

Мамандығы:  Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс 

(Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, 

Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс 

білімі». 

 

Тілдер: Қазақ, Орыс,Ӛзбек.  
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

 

 

 

 



 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Ұйымдастырушылық дағдылар 

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 Балаларға деген сүйіспеншілік 

 Әзіл-оспақты түсіне білу 

 Жауапты  

 Ортақ тілді жылдам таба алу 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



Түйіндеме 

 

Аты-жөні:Фарманова Хушнида Икрамжановна 

Туған күні: 08.03.2001ж 

Туған жері: Қазақстан республикасы Карамұрт  

Ұлты:Өзбек 

Мекенжайы:  Түркістан облысы Сайрам ауданы М.Мұхитдинов  көшесі  

Телефоны: +7 707 036 0660 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ ,орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмағанмын 

 

   (қолтаңбасы)                             

 



 

Хайдаров Сарвар Халмуратович 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (775) 061-61-01 

Е-mail: sarvar.khaydarov.01@mail.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Манкент ауылы, Амир Темур 

кӛшесі 1 

Туған күні: 30 мамыр 2001 ж 

Отбасылық жағдайы: Бойдақ 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

 



Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



ТҮЙІНДЕМЕ 

   

 

Аты-жөні: Халжалилова Мукаддас ДониёрҚизи 

Туған күні: 01.09.2000 

Туған жері: Өзбекстан, Ташкент.  

Ұлты: өзбек 

Мекенжайы: Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы, Ахунбабаев көшесі 39 үй 

Телефоны: +7 778 349 60 30 

Электрондық пошта: missmuqaddas01@gmail.com 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Білімі: 2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. – 

«5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрғанмын. 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

                             

 

 



ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Аты-жөні: Халмантаева Сарвиноз Хайдар -  қизи 

Туған күні: 22.06.2001ж. 

Туған жері: Өзбекстан, Чирчик қаласы 

Ұлты: Өзбек 

Мекенжайы:  Туркестан облысы Сайрам ауданы Карабулак ауылы Шымкент 

қақпа көшесі 45 А 

Телефоны: 87784307355 

                   

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ , өзбек , орыс тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы)                             

 



                                     

                                               Хожахметова Дилором Данияровна  

                                        Лауазымға: Орыс тілі және  

                                        әдебиет мұғалімі 

                                        Телефон: 8-778-251-81-32 

                                        Е-mail: diloromd479@gmail.com 

 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен жайы:  Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Манкент ауылы, 

Сайрамская кӛшесі 1\1 

Туған күні: 13.05.1999ж. 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі 

 Орта: Ӛ.А. Жолдасбеков атындағы № 9 лицей 

 Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет:  Филологиялық 

Мамандығы:  Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс 

(Outlook Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, 

Amigo, Internet Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс 

білімі». 

 

Тілдер: Қазақ, Орыс,Ӛзбек.  
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

 

 

 



 

 

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Ұйымдастырушылық дағдылар 

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 Балаларға деген сүйіспеншілік 

 Әзіл-оспақты түсіне білу 

 Жауапты  

 Ортақ тілді жылдам таба алу 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Аты-жөні: Чимкатова Азиза Муратжановна. 

Туған жері: Түркістан облысы.   

Ұлты: Өзбек 

Мекенжайы: Түркістан облысы,  Сайрам ауданы, Қарамұт ауылы, Шахзада 

№7.  

Телефоны: 8778-128-57-11 

                    8747-260-69-44 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5B011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілі және өзбек тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыс құрмаған. 

 

______________________________________________________________ 

    (қолтаңбасы) 

 



                                

                   Шадибекова Дурдона Мурадбек қызы 

                   Лауазымға: Орыс тілі және  

                    әдебиет мұғалімі 

                    Телефон: 8-775-241-58-78 

                    Е-mail: durdonasodibekova@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен жайы:  Түркістан обл . Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы, Алмазар 

кӛшесі N-17. 

Туған күні: 06.03.2001ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрған 
 

Білімі 

 Орта: »N_3 Хамза » жалпы орта мектебі 

 Жоғары: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет:  Филологиялық 

Мамандығы:  Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат 

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW),  

Тілдер: Қазақ, Орыс,Ӛзбек.  
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу. 

 Оқушыларды қызықтыра білу. 

 

 Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі. 

 Эмоционалдылық. Шынайылық. 

 Сыпайылық. 

 Ұйымдастырушылық дағдылар 

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 



 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 Балаларға деген сүйіспеншілік 

 Әзіл-оспақты түсіне білу 

 Жауапты  

 Ортақ тілді жылдам таба алу 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 



 

Шакаримова Огулжан Ибраимжановна 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (775)3458568 

Е-mail: Ogulzhan.gmail.ru 

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы Қарабұлақ ауылы Тойшы ата  

Туған күні: 9 сәуір 2000 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



                                            

                                                      ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Аты-жөні:   Эргешева Дилмира Джауланбековна. 

Туған күні: 03.06.2000 ж. 

Туған жері: Шымкент қаласы .   

Ұлты:  Өзбек 

Мекенжайы: Шымкент қаласы,  Енбекші ауданы, Ш.Шахайдаров №64.  

Телефоны: 8-707-526-98-09 

Мамандығы: Мұғалім, орыс тілі  мен әдебиет. 

Мақсаты: Білімді саналы ұрпақты тәрбилеу. 

Білімі: 

2018-2022ж.ж. Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

– «5В011800 орыс тілі  мен әдебиет» мамандығы бойынша диплом. 

Арнайы білімі: 

Қазақ тілі, орыс тілі және өзбек тілдерінде еркін сөйлеймін 

Отбасылық жағдайым: Тұрмыста. 

 (қолтаңбасы) 

 



 

                                                                              

Юлдашбекова Мохира Шавкатқызы                                                                                                                                               

Лауазымы: Орыс тілі және әдебиет                                                                                                                                           

Телефоны: +7 (775) 018 55 07  Е-mail:abdukadirovamahira126@gmail.com 

Жеке ақпарат                                                                                                                                                         

Тұратын жері: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы, Жамбыл көшесі, 15 

Туған күні: 08 маусым 2000 

Отбасы жағдайы: тұрмыста 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филология 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 

Қосымша ақпарат 

Компьютерді білу: MS Office пакетін жақсы меңгеру(Excel, Power Point, Word, WordPad) 

Тілдері: Өзбек, Қазақ, Орыс. 

Кәсіби дағдылар 

* ДК сенімді пайдаланушысы. 

* Сынып жетекшілігі тәжірибесі. 

* Сабақ өткізудің жеке әдістемелерін пайдалану. 

* Педагогика және оқыту психологиясын білу. 

* Оқушыларды қызықтыра білу. 

Жеке қасиеттер 

* Мейірімділік. 

* Қақтығыстарды жою мүмкіндігі. 

* Эмоционалдылық. Шынайылық. 

* Сыпайылық. 



• Жұмыс істеу қабілеті үлкен саны адамдар. 

* Жақсы сөйлеу. 

* Жаман әдеттердің болмауы. 

* Тез үйрену қабілеті. 

Ұсыныстар талап бойынша беріледі. 



 

Юлдашева Дурдона Алимжановна 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (775) 581 81 37 

Е-mail: durdonauldaseva2@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Манкент ауылы, Сайрам 

кӛшесі, 11. 

Туған күні: 10 сәуір 2001 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 



Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 



 

Юнусметова Венера Хайдарбековна 

Лауазымға: Орыс тілі және әдебиет 

мұғалімі 

Телефон: +7 (775)310 94 49 

Е-mail: @unusmetovavenera@gmail.com  

 

 

Жеке ақпарат 

Тұрғылықты мекен-жайы: Түркістан облысы, Айнабулақ ауылы, Набережная кӛшесі н/ү. 

Туған күні: 8 мамыр,2001 ж 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 
 

Білімі: Жоғары 

Оқу орны: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет: Филологиялық 

Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті 
 

Қосымша ақпарат  

ДК білімі:  MS Office пакетін жақсы меңгеру (Excel, Power Point, Word, WordPad), 

графикалық редактор (Picture Manager, CorelDRAW), электрондық поштамен жұмыс (Outlook 

Express). Әртүрлі браузерлермен сенімді жұмыс (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet 

Explorer). Linux және Windows операциялық жүйелері туралы жұмыс білімі». 

 

Тілдер: Ӛзбек, Қазақ, Орыс. 
 

Кәсіби дағдылар 

 Сенімді компьютер пайдаланушысы 

 Сыныптағы кӛшбасшылық тәжірибесі. 

 Оқудың ӛзіндік әдістерін қолдану. 

 Педагогика мен оқыту психологиясын білу.  

 Оқушыларды қызықтыра білу.  

Жеке қасиеттер 

 Жақсы ниет. 

 Қақтығыстарды реттеу мүмкіндігі.  

 Эмоционалдылық. Шынайылық.  

 Сыпайылық.  

 Кӛп адамдармен жұмыс істей білу. 

 Жақсы айтылған сӛз. 

 Жаман әдеттердің болмауы. 

 Жылдам үйренуші. 

 

Сұраныс бойынша ұсыныстар беріледі. 
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