
 
 

Түйіндеме 

 

Аты- жөні: Абишева Дина Абдіхамитқызы 

Туған күні, айы, жылы: 03.10.2001 

Ұлты: қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Жайлау м/а., Баққараев 50 

Отбасы жағдайы: тұрмыс құрмаған 

Телефон: 87474435803 

E-mail: Abisheva0310@icloud.com 

Шетел тілдерін меңгеру: Қазақ тілі- ана тілі, орыс тілі- еркін, ағылшын 

тілі- еркін, неміс тілі- орта 

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады.  

Қызығушылығы: кітап оқу, тіл үйрену, саяхаттау 

Білімі: Орта. 2007-2013жж. №50 Ахмет Байтұрсынов атындағы мектеп-

гимназиясы 

Орта. 2013-2018жж. №16 жалпы орта мектебі 

Жоғары. 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел тілі 

мамандығы 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Алпысбай Дана Ержанқызы 

Туылған күні: 11.12.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Нұртас мөлтекауданы, Жасталап 114 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87074364613 

Е-mail: danaalpysbai.555@mail.ru 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2006-2010 жж. Шымкент қаласы, Ш. Айтматов атындағы № 46 

мектеп 

2011-2013 жж. Шымкент қаласы, Ы. Алтынсарин атындағы № 65 мектеп 

гимназия 

2013-2018 жж №1 Дарын мектеп интернаты 

Жоғарғы. 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті. Филология факультеті. Шет тілі: екі шетел тілі. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

 

 

 

 

 

ТҮЙІНДЕМЕ  

Аты-жөні: Амангелді Сандуғаш Бақытқызы 

Туған күні: 08.03.2000 

Ұлты: қазақ  

Мекен жайы: Шымкент қаласы Айбергенова проезд 3, кв. 15 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған  

Телефоны: +7 707 913 5389 

Е-mail: amangeldievaa_s@mail.ru  

Tілді білуі: қазақ, орыс, ағылшын 

Жеке қасиеттері: жұмысына жауапты, адамдармен тез тіл табыса алады, 

мінезі ашық, жауапкершілігі мол.  

Құштарлығы: кітап оқу, сурет салу 

Білімі: Жоғарғы білім- Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті  5B011900-Шетел тілі: екі шетел тілі  

Жетicтiктерi: интеллектуалды, қоғамдық сайыстарда жүлделер 

 

 

 

 

 

 

mailto:amangeldievaa_s@mail.ru


 
                Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Арын Ақнұр Арынқызы 

Туылған күні: 01.12.1997 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шымент қаласы,Рашидова 25 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87075139697 

Е-mail:  aknurarun@gmail.ru 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:     
   арнаулы орта,2014-2017 Түркістан гуманитарлық-техникалық 

колледжі,мамандығы «Бастауыш білім беру мұғалімі» 

   

  жоғары, 2018-2021гг.,  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік  Педагогикалық 

Университеті,  факультет  «Филология:  Екі шет тілі »,  мамандығы «Ағылшын 

тілі мұғалімі» 
 
 

mailto:aygerymtlepova@mail.ru


 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Асабай Қарлыға Ерғалиқызы 

Мекенжайы: Түркістан облысы,Келес ауданы,  

Ақтөбе ауылдық округі, 

Ынтымақ ауылы,Бейбітшілік №104 Б 

Телефоны: +7708 692 20 33 

E-mail: asabaikarlyga@gmail.com 

Туған күні: 16.11.2001 

Туған жері: Келес ауданы 

Ұлты: қазақ  

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 

Мамандығы: 5B011900,шетел тілі : екі шет тілі  

Білімі: Орта-2006-2018 Келес ауд.Ынтымақ ауылы 

№37.Р.Қошқарбаев атындағы жалпы орта мектебі 

Жоғарғы білім - Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік  

Педагогикалық Университеті 



Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармен тез 

тіл табысады, жұмысына жауапты 

 



 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні:  Ахмет Назерке Полатқызы 

Мекенжайы: Шымкент қаласыБ Нұртас мөлтек ауд. 

Телефоны: +7 7087138916 

E-mail: axmetnazerke00@mail.ru 

Туған күні: 16.12.2000 

Туған жері: Отырар ауданы,Көксарай ауылы 

Ұлты: Қазақ 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 

Мамандығы: 5B011900- Шетел тілі : екі шет тілі  

Білімі:   

2006-2018 Мұхтар Әуезоватындағы жалпы орта мектебі  

2018-2022 Оңтүстік Қазақстан Мемілекеттік Педагогикалық   

Университеті Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармаен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты 

 

 



ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Ахметова Назерке Қуанышбекқызы 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, М.Дулатова №15 

Телефон: +77770986968 

E-mail: nazi20012017@gmail.com 

Туған күні:17.07.2001ж. 

Туған жері: Шымкент қаласы 

Ұлты: қазақ 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 

Мамандығы: 5B011900 – шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: Жоғарғы білім – 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты 

 



ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Ахметова Сара Нұрғалиқызы 

Туған күні: 24.08.2000ж 

Ұлты: қазақ 

Мекен жайы: Шымкент қаласы, 

Самал-3 мкр.,Мəңгілік ел №23 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 

Телефоны: +7 (777) 699 71 51 

Е-mail: sarrakhmetova@mail.ru 

Tілді білуі: қазақ, орыс, түрік, ағылшын 

Жеке қасиеттері: жұмысына жауапты, адамдармен тез тіл 

табыса алады, мінезі ашық, жауапкершілігі мол. 

Құштарлығы: кітап оқу, сурет салу, жүзу 

Білімі: Жоғарғы білім- Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті 

5B011900-Шетел тілі: екі шетел тілі 

Жетicтiктерi: Пушкин оқуларында жүлделі бірінші орын, 

жəне интеллектуалды, қоғамдық сайыстарда жүлделер

mailto:sarrakhmetova@mail.ru




 



Түйіндеме 

Аты-жөні: Балгимбаева Аружан Сунетиллақызы 

Туылған күні: 05.01.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шымкент қаласы , Темірлан тас жолы 34 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон: 87471809071 

Е-mail: aru.balginbaeva@gmail.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. Теспе ЖОМ 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Филология факультеті. Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

 

 
 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Бахтияров Бекзат Ерланугли  

Мекен жайы: Шымкент қаласы, Тассай, Айбын 40 

Телефон: +77064117070 

E-mail: bakhtiyarov.bekzat211@mail.ru 

Туған күні: 25.12.2000ж. 

Туған жері: Шымкент қаласы  

Ұлты: қазақ 

Отбасылық жағдайы: үйленбеген 

Мамандығы: 5B011900 – шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: Жоғарғы білімі – 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, адамдармен тез тіл табысады, жұмысына 

жауапты 

 

 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Бекпулатова  Гулчехра  Надирхановна  

Туылған күні: 02.10.2000 

Ұлты: өзбек  

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы  

Әлеуметтік жағдайы: Бойдақ  

Телефон: 87786027065  

E-mail: bekpulatovag@mail.ru  

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

ағылшын тілі- еркін 

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2007-2018жж. №41 Фуркат атындағы жалпы орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Бурибаева Динара Фарход қизи 

Туылған күні: 19.03.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарасу ауылы, Б.Майлин 62 

Әлеуметтік жағдайы: Бойдақ  

Телефон: 8747-529-48-61 

Е-mail:buribaevadinaraa@mail.ru 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2006-2018 жж. Кентау қаласы,№74 жалпы орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Шетел тілі:екі шетел тілі факультеті.  

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:buribaevadinaraa@mail.ru


 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Дәуірхан Мереке Берікқызы 

Туылған күні: 23.03.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Алматы қаласы, Н.Шайкенова көшесі 43 үй. 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87082838247 

Е-mail: merekeserik5@gmail.com 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Шымкент қаласы, Кенесары Қасымұлы атындағы 

33 ЖОМ 

             Жоғарғы: 2017-2021 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Ағылшын тілі кафедрасы. 

Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Польша қаласындағы Лодзь университетінің грант иегері. 

 



 
 

 Түйіндеме 

  

Аты-жөні:              Дәуітбаева  Ақмарал Бағадатқызы 

 

Мекен-жайы:        Түркістан облысы, Кентау қаласы,   

                                 Ғ.Мұратбаев көшесі  №95 

                                 

Телефоны:              87477101819 

 

E-mail:                      dauitbaevna@mail.ru 

 

Отбасы жағдайы:  тұрмыс құрмаған 

 

Мақсаты:                ағылшын тілінің үздік мұғалімі атану 

 

Білімі:                      2018-2022-Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік                              

                                  педагогикалық университеті, филология факультеті 

 

Мамандығы:         Шетел тілі: екі шетел тілі 

 

Шет тілдерін меңгеруі:  қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, неміс тілі 

 

Жеке бас қасиеттері:      өз ісіне адал, еңбекқор, ортаға тез сіңісе алады 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                

Түйіндеме 

Аты-жөні: Досалы Маржан Бақытқызы  

Туылған күні: 16.02.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы,Сарыағаш ауданы  

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон: 87053585927 

Е-mail: d.marzhan_16@inbox.ru  

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта: 2007-2018 жж. №7 Төле би атындағы ЖОМ 

              Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі  олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алған. 

 

mailto:d.marzhan_16@inbox.ru


 

 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні:  Досхан Аяулым Ералханқызы  

Туған жылы: 20.04.2000 ж 

Ұлты: қазақ 

Мекен -жайы: Шымкент, 18мкр 

Қарым -қатынас күйі: бойдақ 

Байланыс  тел: 87716598442 

Электрондық  пошта мекенжайы: doskhanovaaa@gmail.com 

Тілдерді меңгеруі: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі 

Жеке қасиеттер: Гуманизм, балаларға деген сүйіспеншілік, міндеттілік, қарапайымдылық, 

жауапкершілік, ұстамдылық, оптимизм, еңбекқорлық, әділдік. 

Құштарлығы: кітап оқу, тіл үйрену, бос уақытта достарымен бірге жүру 

Функционалды міндеттері: 

 Мектеп оқушыларына ағылшын тілін үйрету; 

 Ағылшын тілінде консультациялар, элективті сабақтар өткізу; 

 Сыныпты басқару; 

 Мектептегі іс -шараларға қатысу; 

Білімі: Орта:  2007-2018жж. Шымкент қаласы, Н. Д. Оңдасынов атындағы  №38       

мектеп-гимназия   

Жоғары: 2018-2022гг.,  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік  Педагогикалық Университеті,  

факультет  «Филология:  Екі шет тілі »,  мамандығы «Ағылшын тілі мұғалімі» 

 

Компьютерлік білім: Пайдаланушы деңгейінде 

mailto:doskhanovaaa@gmail.com


 

 

 

 

 
 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Досхан Балауса Бахитқызы 

Туылған күні: 16.08.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы , Төлеби ауд. , Қызылжар ауылы 

Әлеуметтік жағдайы: тұрмыс құрмаған 

Телефон: : +7 775 032 05 55  

Е-mail:  bdoskhanova@bk.ru 

 

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

орта 

 

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

 

Білімі:  Орта. 2008-2018 жж. Жаңажол жалпы орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі. Ағылшын және неміс тілі мұғалімі мамандығы. 

 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн конференцияларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. Түрлі іс – шараларға қатысып,белсенділік танытқан. 

 

mailto:madi_kosha@mail.ru


 

 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Еренбай Зәрина Рсалықызы 

Туылған күні: 01.02.1999 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Байтұрсынов,17Б 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон: 87056941212 

Е-mail: zarinayerenbay@gmail.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2006-2017 жж. А.Рудаки жалпы орта мектебі 

 Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Филология факультеті.  Шет тілі: екі шет тілі мамандығы 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Есіркеп Айнұр Асқарқызы 

Туылған күні: 21.11.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шымкент қаласы , Исмайлова 125 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87053507097 

Е-mail: ainur.esirkep@icloud.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта: 2007-2018 жж. Нысанбек  жалпы орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Әжіхан Гауһар Сәбитқызы 

Туылған күні: 15.10.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шардара қаласы,  

Көксу ауылы, С.Асылбеков көшесі №10 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста 

Телефон: 87757692267 

Е-mail:  azhikhan.gauhar@mail.ru 

Тілді білуі: Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі 

Жеке қасиеттері: Еңбекқор, адал 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  2018-2022-Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік  

педагогикалық университеті, филология факультеті 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:azhikhan.gauhar@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Жақия Салтанат Талғатқызы 

Туылған күні: 04.08.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Еңбекші ауд. , Алмалық 6 

Әлеуметтік жағдайы: тұрмыс құрмаған 

Телефон: : +7 747 481 81 45 

Е-mail:  saltanat-zhakiya@mail.ru 

                 saltanat040800@gmail.com      

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

орта, түрік тілі - еркін 

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Шымкент қаласы, Бауыржан Момышұлы  

атындағы №120 мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі. Ағылшын және неміс тілі мұғалімі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн конференцияларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. Академиялық ұтқырлық бойынша Венгрия елінде оқыған. Робототехника 

тақырыбындағы сабақтарға қатысқан. 

 

mailto:madi_kosha@mail.ru


Түйіндеме 

Аты-жөні: Жақсыбек Толғанай Нұржанқызы  

Туылған күні: 12.09.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сарыағыш ауданы, Ынтымақ е/м, Артықов  

көшесі 22 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста 

Телефон: 8707 173 15 58 

Е-mail: tolganay.zhaksybek@gmail.com  

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2008-2018 жж. Сарыағаш ЖОМ 

             Жоғарғы: 2019-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Филология факультеті. Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

 



 

 

 
 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Жолдыбай Дана Қайратқызы 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Жібек-жолы, б/н 

Телефон: +77750697102 

E-mail: dana.malik@internet.ru 

Туған күні: 06.03.2001г. 

Туған жері: Шымкент қаласы  

Ұлты: қазақ 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 

Мамандығы: 5B011900 – шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: жоғарғы білімі – 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты 

 

 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Жүнісбек Арайлым Аралқызы  

Туылған күні: 27.11.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Арыс ауданы, Жиделі елді мекені, Сейфуллин 

19 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87718791127 

Е-mail: zhunisbekarailym@gmail.com  

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2006-2018жж. Жиделі жалпы орта мектебі 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті. Шетел тілі: екі шетел тілі 

мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:zhunisbekarailym@gmail.com


Түйіндеме 

Аты-жөні: Жүсіп Алина Бауыржанқызы  

Туылған күні: 12.09.2001ж. 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Нұрсат 2 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон: 8 771 663 50 75  

Е-mail: zhussipalina@gmail.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2007-2016 жж. №93 жалпы орта мектеп  

 2016-2018 жж., №65 мектеп- гимназиясы   

             Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Филология факультеті. Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 



 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Аскарбекова Иродахон Дилшадбековна 

Туылған күні: 06.03.2001 

Ұлты: Өзбек 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылы, Ибн 

Сино106А 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон: 87088640515 

Е-mail: iroda.askarbekova777@gmail.com 

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

еркін, неміс тілі- базалық түрік тілі-еркін 

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2006-2018 жж. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент 

ауылы, Сабыр Рахимов  атындағы №2 негізі орта  мектеп 

              Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Ағылшын тілі кафедрасы. 

Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

  

Түйіндеме 

Аты-жөні: Кадиркулова Арайлым Бегмаханбекқызы 

Туылған күні: 05.01.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шымкент қ , Асар мөлтек ауданы, Төлтай 

Ата көшесі, №577 үй. 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87071472165 

Е-mail:  kadirkulovaa1@mail.ru 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. ЖОМ №90 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



ТҮЙІНДЕМЕ                                                                             

 

Аты жөні: Кадирова Раджабгул Комилжанқызы 

Мекенжайы:Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Бірлдік №50 

Телефоны:+7 778-839-38-36 

Е-mail: kadirovaradzhabgul@gmail.com 

Туған күні: 01.10.2000 

Туған жері: Мақтаарал ауданы 

Ұлты:Тәжік 

Отбасылық жағдайы:Тұрмыста 

Мамандығы :5В011900-Шетел тілі: екі шет тілі 

Білімі: Жоғары білім- Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті 

Жеке қасиеттері:Ашық ақкөңіл адамдармен тез тіл табысамын, жұмысыма 

жауаптымын 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні:Кадырбек Балнур Нұрланқызы 

Туылған күні: 05.06.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Түлкүбас ауданы, Кемербастау ауылы, Қ.Лес 

көшесі39 үй 

Әлеуметтік жағдайы:Бойдақ 

Телефон: 8 702 162 52 75 

Е-mail::balnur.nurlankyzy01@gmail.com 

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

Жеке қасиеттері: коммуникативті, мақсатты, еңбекқор, өз жұмысына мұқият, 

жауапты, көпшіл. 

Құштарлығы:шет тілдерін үйренемін, сурет саламын, өлең жазамын 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Кемербастау ауылы, С.Рахымов атындағы жалпы 

орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан МемлекеттікПедагогикалық 

Университеті. Филология факультеті. Ағылшын тілі кафедрасы. Екі шет тілі: 

ағылшын және неміс тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:balnur.nurlankyzy01@gmail.com


 

 

 

 

 

ТҮЙІНДЕМЕ  

Аты-жөні: Қалмұрат Карина Мухамедәлиқызы 

Мекен жайы: Шымкент қаласы,  мкр Теріскей, 68/33 

Телефоны: +7 775 672 46 43 

Е-mail: karinakalmurat@gmail.com    

Туған күні: 13.06.2000ж 

Туған жері: Шымкент 

Ұлты: қазақ  

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған  

Мамандығы: 5B011900-Шетел тілі: екі шетел тілі  

Білімі: Жоғарғы білім- Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті  

Жеке қасиеттері: жұмысына жауапты, адамдармен тез тіл табыса алады, 

мінезі ашық, жауапкершілігі мол.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karinakalmurat@gmail.com


 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Карымсакова Орынкүл Қалыбекқызы 

Туылған күні:19.06.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы , Ақжар ауылы,Батырхан 

ата көшесі 65 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87029355235 

Е-mail:  orynkulkarymsakova0gmail.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта. 2006-2018 жж. №28 Абылай хан ЖОМ 

Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Кахраманова Умида Толкинжановна  

Туылған күні: 28. 03.2000 

Ұлты: өзбек  

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы, 

Жамбыл көшесі 13 

Әлеуметтік жағдайы: Бойдақ  

Телефон: 8775 896-47-77  

E-mail:kakhramanovau@gmail.com  

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

ағылшын тілі- еркін 

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. №41 Жамбыл атындағы жалпы орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ТҮЙІНДЕМЕ  

Аты-жөні: Кемал Ақбаян Тарғынқызы 

Мекен жайы:  Жетісай қаласы, Қожанов 39/1 

Телефоны: +7 778 230 6061 

Е-mail: Kemal0va.001@gmail.com   

Туған күні: 14.07.2001 

Туған жері: Жетісай  

Ұлты: қазақ  

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған  

Мамандығы: 5B011900-Шетел тілі: екі шетел тілі  

Білімі: Жоғарғы білім- Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті  

Жеке қасиеттері: жұмысына жауапты, адамдармен тез тіл табыса алады, 

мінезі ашық, жауапкершілігі мол.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



                                                                             

Түйіндеме 

 

Аты-жөні:  Керімбек Бибінұр Тимурқызы 

Байланыс  тел: 87073936386 

Электрондық  пошта мекенжайы:bibinur_timurovna@mail.ru 

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы 

Ұлты: қазақ 

Мекен -жайы: Шымкент, 11мкр 

Туған жылы:18.05.1999 ж 

Қарым -қатынас күйі: бойдақ 

Білім: Жоғарғы білім 

Мақсаты: ағылшын тілі мұғалімі ретінде жұмысқа орналасу, қоғамға пайдалы 

азаматша болу  

Функционалды міндеттері: 

 Мектеп оқушыларына ағылшын тілін үйрету; 

 Ағылшын тілінде консультациялар, элективті сабақтар өткізу; 

 Сыныпты басқару; 

 Мектептегі іс -шараларға қатысу; 

Білімі: жоғары, 2018-2021гг.,  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік  

Педагогикалық Университеті,  факультет  «Филология:  Екі шет тілі »,  

мамандығы «Ағылшын тілі мұғалімі» 

 

Компьютерлік білім: Пайдаланушы деңгейінде 
Тілдерді меңгеруі: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі 

Кәсіби дағдылар: балалар психологиясы мен педагогикалық теория негіздерін 

білу. 

Жеке қасиеттер: Гуманизм, балаларға деген сүйіспеншілік, міндеттілік, 

қарапайымдылық, жауапкершілік, ұстамдылық, оптимизм, еңбекқорлық, 

әділдік. 

                                                                              

 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Керімқұлова Сымбат Құрманғазықызы  

Туылған күні: 26.01.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шымкент қаласы  

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87782722506 

Е-mail: qwerty.simbat.4@gmail.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта: 2007-2018 жж. №78 жалпы орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:qwerty.simbat.4@gmail.com


ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Құралова Лаура Улугбекқызы 

Мекен жайы: Шымкент қаласы, Назарбекова 215 

Телефон: +77083807718 

E-mail: Kuralova.l2000@icloud.com 

Туған күні: 18.12.2000ж. 

Туған жері: Шымкент қаласы 

Ұлты: қазақ 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 

Мамандығы: 5B011900 – шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: Жоғарғы білім – 2018-2022ж. Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты 

 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Курбанов Радмир Хамидұлы 

Туылған күні: 03.012001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шымкент қаласы , Сайрам ауданы , Абдулла 

Абад тургын үй алабы  

Әлеуметтік жағдайы: Бойдақ 

Телефон: 8 775 713 1179 

Е-mail: radmirms14072@gmail.com  

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

тілі , неміс тілі 

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:   

Орта. 2006-2017 жж. Шымкент  қаласы, А. Акбаев  атындағы №101 мектеп 

              

Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Филология факультеті. 

 

 

mailto:radmirms14072@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Аты-жөні: Кушкильдинова Виктория Эдуардовна 

Туған жылы: 07.06.2000ж. 

Ұлты: орыс 

Мекен-жайы: Шымкент қ., Жангельдина көш. 5 

телефон: +7 708 287 22 43 

E-mail: dana.malik@internet.ru 

Туған жері: Шымкент қаласы  

Ұлты: қазақ 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 

Мамандығы: 5B011900 – шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: жоғарғы білімі – 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты  



 



 

 

 

 

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Қожахан Балнұр Кенгесханқызы 

Туылған күні: 26.11.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, мрк Спортивный, үй 2, пәтер 85 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87071526949 

Е-mail: balnurkozhahan@icloud.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау, сурет 

салу, тігін тігу 

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

 Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 



 

  

Түйіндеме 

Аты-жөні: Қонысбек Алтынай Асқатқызы 

Туылған күні: 25.05.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Келес ауданы, Абай ауылы 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон: 87474737407 

Е-mail:  konysbek.altynay@bk.ru 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2006-2018 жж. N2 Ӛзбекәлі Жәнібеков атындағы мектеп 

гимназиясы 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Қуандық Айгерім Жандосқызы 

Туылған күні: 10.10.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Хабир Пазикова көшесі 108 «А» 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87087586288 

Е-mail: Aigerym0510@mail.ru 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: 2018-2022 Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті, филология факультеті 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Тазабай  Мәдина Марсқызы 

Туылған күні: 19.09.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент, Тұран 359/5 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон:8 778 100 20 71 

Е-mail:  miatbeknurik05@gmail.com 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  2007-2018, Түлкібас ауд. Тұрар Рысқұлов мектебі 

Білімі: жоғары, 2018-2022гг.,  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік  Педагогикалық 

Университеті,  факультет  «Филология:  Екі шет тілі »,  мамандығы «Ағылшын 

тілі мұғалімі» 
Жетістіктері: Сертификат алған 

 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Мұхтарқызы Камилла 

Туылған күні: 9.12.1999 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қ, Жангелдин 28 

Әлеуметтік жағдайы: Бойдақ  

Телефон: 87477406019 

Е-mail:  kam99999696@gmail.com 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2006-2017 жж. Шымкент қаласы, 15 Д.И. Менделеев атындағы 

мектеп-лицейі 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі кафедрасы. 

Екі шетел тілі мамандығы 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысқан 

 

mailto:aygerymtlepova@mail.ru


Түйіндеме 

Аты-жөні: Мырзабек Сабина Жақсыбекқызы 

Туылған күні: 23.08.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Қайтпас 2 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон: 87476090539 

Е-mail: sabinamyrzabek@icloud.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. №90 жалпы орта мектебі 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Мырзахмет Айсулу Нұрмаханбетқызы  

 

Туылған күні: 04.12.2000 

 

Ұлты: Қазақ 

 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Қызылжар ауылы, 

Қ.Құрманбекұлы 13 үй 

 

Әлеуметтік жағдайы: Бойдақ 

 

Телефон: 87711430845 

 

Е-mail: myrzakhmetova.ai@mail.ru 

 

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

 

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

 

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. Қызылжар жалпы орта мектебі 

 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті. Шетел тілі: екі 

шетел тілі мамандығы. 

 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Назарматова Нозима Уткиршикқызы 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Еңбекши ауданы, А.Абдалиев 84 

Телефон: +77074052049 

E-mail: nozima.nazarmatova@mail.ru 

Туған күні: 04.08.2000ж. 

Туған жері: Сайрам ауылы 

Ұлты: өзбек 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста, бірбалалы 

Мамандығы: 5B011900 – шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: Жоғарғы білім – 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты 

 

 

mailto:nozima.nazarmatova@mail.ru


 
 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Наширова Аружан Нұржанқызы 

Туылған күні: 19.12.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Ырыс 

көшесі 39. 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: + 7 702 125 04 65 

Е-mail:  nashirovaaruzhan@gmail.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

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

Білімі:  Орта: 2007-2018 жж. Қазығұрт ауданы, «Болашақ» мектеп- 

гимназиясы.              

Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Филология факультеті.  Мамандық - шет тілі : екі шетел тілі. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

2019-2020жж, Венгрия, Эстерхази Кароя атындағы университет, 

академиялық ұтқырлық. 

 

 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Нурметова Мафтуна Бегалиевна 

Туылған күні: 24.07.2001 

Ұлты: Өзбек 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылы, Әл-Фараби 

23 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон: 87781350444 

Е-mail: nurmetova2001@list.ru 

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

еркін, неміс тілі- базалық 

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2006-2016 жж. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент 

ауылы, Сүйерхан Базарбаев  атындағы №61 негізі орта  мектеп 

              2016-2018 жж. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылы, 

З.М.Бабыр атындағы №7 жалпы орта мектеп 

              Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Ағылшын тілі кафедрасы. 

Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Нысанбай Айнұр Алимханқызы 

Туылған күні:  08.11.2001 

Ұлты: Қазақ 

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

Бекжанұлы 46 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

Телефон:  8 775 026 4100 

Е-mail: Aynur.nysanbay@bk.ru 

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

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

адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: Тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  

2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университеті 

 



 

 

Түйіндеме                                                

Аты-жөні:Өмірәліқызы  Меруерт  

Туылған күні: 22.07.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Созақ ауданы,Таукент елді мекені , 

Ерімбетов 1/4  

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста болмаған 

E-mail:meru22.07.2000@gmail.com 

Телефоны: +7 747 090 7630 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

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

Білімі:  

Орта. 2007-2018 жж. І.Кеңесбаев атындағы жалпы орта мектеп 

Жоғарғы: 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеті 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Оңалбай Балжан Бауыржанқызы 

Туылған күні: 13.11.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Ордабасы ауданы 

Әлеуметтік жағдайы: тұрмыс құрмаған  

Телефон: +77053732419 

Е-mail:  balzhankka11@gmail.com 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: фильм көру, кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. І.Есенберлин атындағы мектеп 

             Жоғарғы: 2018 -2022  жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. “Шетел тілі: екі шетел тілі” факультеті.  . 

Жетістіктері: Әртүрлі ғылыми-конференцияларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



                                                                                                                        

Түйіндеме 

Аты-жөні: Оңалбай Малика Мейіржанқызы 

Туылған күні: 09.10.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбар ауылы, 

Б.Момышұлы көшесі №2  

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста құрмаған 

Телефон: 87772268875 

Е-mail: onalbay.malika@bk.ru 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2006-2018 жж. “Шұбар” жалпы орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Оразбаева Аружан Ерғалиқызы 

Туылған күні: 11.04.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Фабричная 14/21 үй 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон: 87475343736 

Е-mail: aruzhan.orazbai@bk.ru 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Шымкент қаласы, №82 К.Қасымұлы атындағы 

жалпы орта мектеп. 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Филология факультеті. Ағылшын тілі кафедрасы. 

Шет тілі: екі шетел тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



  
ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Парпитаева Феруза Адилжан қызы 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарабулақ ауылы, 

Ш.Уалиханов №85 

Телефоны: +77007072007 

E-mail: feruza121099@gmail.com 

Туған күні: 12.10.1999ж. 

Туған жері: Түркістан қаласы 

Ұлты: өзбек 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 

Мамандығы: 5B011900 - шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: Жоғарғы білімі – 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Раимова  Шахриза Толқунжановна 

Туылған күні: 03.10.2000 

Ұлты: Өзбек 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Қарабұлақ ауылы  

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87020715083 

Е-mail:  bahtiyorabatov76@mail.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. №42 Фурқат атынд. жалпы орта мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Рахматулла Айтолқын Ғазизқызы 

Туылған күні: 22.07.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Ынтымақ ауылы 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87472890773 

Е-mail: ajtolkynrahmatulla@gmail.com 

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта. 2006-2018 жж. № 26 Т.Өстеміров ЖОМ 

Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні:Рахымберді Гулназ Ерікқызы 

Туылған күні: 11.10.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Шымкент қ, Жаңаталап 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон:87071088739 

Е-mail:  grakhymberdi@bk.ru 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта, 2007-2018 жж аралығында С.Мұқанов мектебін окыды 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.Шет тілі:екі шет тілі 

мамандығы бітірген. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

 

 

 

 

 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Режаметова Мадина Мамиржановна  

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Енгокзор 46 

Телефон: +77476865678 

E-mail: madina.rezhametova@mail.ru 

Туған күні: 26.07.2000ж. 

Туған жері: Сайрам ауылы 

Ұлты: өзбек 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 

Мамандығы: 5B011900 – шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: Жоғарғы білім – 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты 

 

 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Сабиржанова Гулназа  

Туылған күні: 20.08.2001 

Ұлты: Өзбек 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы , Жібек жолы 41а 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87083289862 

Е-mail:  gulnazasabirzanova@gmail.com  

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Шымкент қаласы,Х.Алимжан атындағы №85 

мектеп 

             Жоғарғы: 2017-2021 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті. Шетел тілі: екі шетел тілі 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:gulnazasabirzanova@gmail.com


Түйіндеме  
 

 Аты-жөні: Сайфудинова Гулбақыт Ермаханбетқызы 

  

Туылған күні: 27.11.2001 

  

Ұлты: Қазақ 

  

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шардара қаласы, Жаушықұм ауылы,  

Абай көшесі 23үй 

  

Әлеуметтік жағдайы: Бойдақ 

  

Телефон: 87751021145 

  

Е-mail: saifaguba@mail.ru 

  

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

  

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

мол, шыншыл. 

 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

  

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. Жаушықұм мектеп-лицейі 

  

             Жоғарғы: 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Филология факультеті. Шетел тілі: екі 

шетел тілі мамандығы. 

  

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 
 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Сапарәлі Жанна Рахымжанқызы 

Туылған күні: 13.07.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Келес ауданы, Алпамыс батыр ауылы, 

Т.Тәжібаев 21 

Әлеуметтік жағдайы: бойдақ 

Телефон: 87763577732 

Е-mail:  zhannasaparali@mail.ru 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2008-2018 жж. Шымкент  қаласы, Б.Майлин  атындағы №9 мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.    Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:zhannasaparali@mail.ru


                                                                                                                                                                                         

 

 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Сейділдә  Гүлсанам Сакенқызы 

Туылған күні: 02.05.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Арыс қаласы Ақынбек көшесі127\8 

Әлеуметтік жағдайы: бойдақ 

Телефон: +77082304998 

Е-mail:  gulsanam01th@gmail.com 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

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

мектеп 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті. Шетел тілі  кафедрасы. 

Шетел тілі:екі шетел тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алған 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Сәруар Насихат Қалдықбекқызы  

Туылған күні: 01.11.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Арыс қаласы. Бастарбеков 5 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған  

Телефон: 87711480115 

Е-mail: nasikhat.saruar@bk.ru  

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 Арыс қаласы . С. Қожанов  

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Шетел тілі, екі шетел тілі 

мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 

mailto:nasikhat.saruar@bk.ru


Түйіндеме  

 

Аты-жөні: Сүйерқұл Қымбат Бекқызы  

  

Туылған күні: 18.11.2000 

  

Ұлты: Қазақ 

  

Мекен-жайы: Қазығұрт ауданы, Жаңабазар елді мекені, Тайлақ батыр 

көшесі 

  

Әлеуметтік жағдайы: Бойдақ 

  

Телефон: 87072876215 

  

Е-mail: suierkul.kymbat@mail.ru 

  

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

  

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

мол, шыншыл. 

 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

  

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. Елшібек батыр мектеп лицейі 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті. Шетел тілі: екі 

шетел тілі мамандығы. 

 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған.  

  
 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Талғат Риза Талғатқызы 

Туылған күні: 11.12.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, М.Әуезов 

54 

Әлеуметтік жағдайы: тұрмыс құрмаған  

Телефон: +77085702766 

Е-mail:  riza_talgat@mail.ru 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: фильм көру, кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Қазығұрт ауылы, “Болашақ” мектеп-гимназиясы 

             Жоғарғы: 2018 -2022  жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. “Шетел тілі: екі шетел тілі” факультеті.  . 

Жетістіктері: Әртүрлі ғылыми-конференцияларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Тоқсанбай Мәдина Көбжанқызы 

Туылған күні: 26.05.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Бескетік ауылы, Имнов 

көшесі 5 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыста  

Телефон: 87053096708 

Е-mail:  toksanbay.madina@inbox.ru 

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2006-2017 жж .Бескетік ауылы, М.Ғабдуллин атындағы №56 

мектеп 

             Жоғарғы: 2017-2021 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті.  Ағылшын тілі кафедрасы. 

Шетел тілі:екі шетел тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 

 



 

 
 
ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Тұрапбаева Аружан Жақсылыққызы 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай ауылы, Ал-Фараби №3 

Телефон: +77472232645 

E-mail: aruzhan.turapbaeva@gmail.com 

Туған күні: 28.10.2001ж. 

Туған жері: Абай ауылы 

Ұлты: қазақ 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 

Мамандығы: 5B011900 - шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: Жоғары – 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты 



 

Түйіндеме 

Аты-жөні: Турдалы Динара Сағынтайқызы  

Туылған күні: 21.04.2001 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Жетысай ауданы, Атамекен а/о, Д. 

Алжанов 1А көшесі 

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Телефон: 8700 964 73 21 

Е-mail: turdalydinara@gmail.com  

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

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі: Орта: 2007-2018 жж. «Жібек жолы» ЖОМ 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті. Филология факультеті. Шетел тілі: екі шетел 

тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 
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ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Турдибаева Дилнавоз Шавкатқызы 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарабулақ ауылы,  

Ғ.Ташниязов 4 

Телефон: +77025036868 

E-mail: turdiboevdilnavoz@gmail.com 

Туған күні: 04.01.2001ж. 

Туған жері: Туркестан қаласы 

Ұлты: өзбек 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста 

Мамандығы: 5B011900 – шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: жоғары  - 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармаен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты 



 
Түйіндеме 

Аты-жөні: Тұрғара Нұрсая Дүйсенқызы  

Туылған күні: 03.11.2000 

Ұлты: Қазақ 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ ауылы, М. Әуезов 22  

Әлеуметтік жағдайы: Тұрмыс құрмаған  

Телефон: 87477127469 

Е-mail: shinettrustt00@mail.ru  

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

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2007-2018 жж. Созақ ауданы, Созақ ауылы, «Созақ» жалпы орта 

мектеп-гимназиясы 

             Жоғарғы: 2018-2022жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті.  Филология факультеті. Ағылшын тілі кафедрасы. Шет тілі: екі 

шетел тілі мамандығы. 

Жетістіктері: Мақалалар жазуға қатысқан. 
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ТҮЙІНДЕМЕ 

  

Аты-жөні: Файзулла Жаннұр 

Әшірханқызы 

Мекенжайы: Түркістан 

облысы,Шымкент 

қаласы,Қазығұрт мөлтек 

ауданы,Жібек жолы №81 

Телефоны: +77056812853 

E-mail: f.zhannur 17@gmail.com 

Туған күні: 01.09.2000 

Туған жері: Шымкент қаласы 

Ұлты: қазақ 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 

Мамандығы: 5B011900,шетел 

тілі : екі шет тілі 

Білімі: Жоғарғы білім - 

Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: Ұқыпты, 

ашық, ақкөңіл, адамдармаен тез 

тіл табысады, жұмысына 

жауапты 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Худайбергенова Динора Акмалхон қызы 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, 

С.Сатыбалдиев көшесі №15 

Телефон: +77073034155 

E-mail: dinorahudaybergenov@gmail.com 

Туған күні: 28.01.2000ж. 

Туған жері: Шымкент қаласы 

Ұлты: өзбек 

Отбасылық жағдайы: тұрмыста  

Мамандығы: 5B011900 – шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: жоғары – 2018-2022жж. Оңтүстік Қазақтан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, ақкөңіл, адамдармен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты 

 



ТҮЙІНДЕМЕ 

Аты-жөні: Шарипова Ақзат Талғатқызы 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Әл-Фараби районы, Байтұрсынов 17 Б 

Телефоны: 87021851360 

Туған күні: 18.10.2001ж. 

E-mail: akzatsharipova@gmail.com 

Туған жері: Арыс каласы 

Ұлты: қазақ 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған 

Мамандығы: 5B011900 - шетел тілі: екі шетел тілі 

Білімі: жоғары – 2018-2022 жж. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті 

Жеке қасиеттері: ұқыпты, ашық, ақкөніл, адамдармен тез тіл табысады, 

жұмысына жауапты; 
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Түйіндеме 

Аты-жөні: Эргешова Малика Ихтияровна  

Туылған күні: 12.10.2000 

Ұлты: Өзбек  

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сайрам  ауданы, Ақсукент ауылы, Рудакий  16 

А 

Әлеуметтік жағдайы: бойдақ 

Телефон: 87087254250 

Е-mail:  malika.ergeshova@list.ru  

Тілді білуі: Өзбек тілі ,Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі 

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

мол, адамдармен тез тіл табыса алады. 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау 

Білімі:  Орта. 2006-2018 жж. Сайрам ауданы, Ақсукент ауылы Бабыр атындағы 

№7 ЖОМ  

             Жоғарғы: 2017-2021 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Филология факультеті. Шетел тілі: екі шетел тілі 

мамандығы   

Жетістіктері: Әртүрлі онлайн олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар 

алған. 
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