
 
 

Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Арыстан Гүлнұр Нұрланқызы 

Мекен-жайы: Түркістан облысы Жетісай ауданы Қызылқұм 

ауылы 

Байланыс телефоны: +7 7751434097 

E-mail: Gulnurarystan499 @gmail.com 

Жеке мәлімет: Туылған күні:23.09.1999ж 

Ұлты: қазақ 

Жынысы: әйел 

Отбасылық жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Білімі: 2019-2022ж. Жоғары, Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік педагогикалық университеті, Өнер 

және білім факультеті, мамандығы – 6В01404 

“Кәсіптік оқыту” 

Тілдерді меңгеруі: -қазақ тілі (ана тілі) 

-орыс тілі (еркін) 

-ағылшын тілі (сөздік бойынша) 

Компьютерді 

меңгеруі: 

MS WORD, POWER POINT, EXCEL, Internet, 

электрондық почтамен жұмыс жасай аламын 

Жеке қасиеттері: Жұмысына жауапты қарау, іскерлік, ортамен 

тез тіл табысу, тиянақтылық, еңбекқор,ашық 

мінезді,мейірімді 

Қосымша ақпарат: Тігін, қолөнер және спортпен шұғылданамын 

Кітап оқу, тіл үйрену, шет елдерге саяхат жасау 



 



 

Түйіндеме 

Т. А. Ә: Беспалова Любовь Александровна  

Мекен-жайы: Шымкент Қ., 4 ш / а., 62 үй, 2 пәтер  

Телефоны: 87014642473 

E-mail: lyubov.meier@gmail.com  

ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР 

Туған күні: 09.05.1982  

Ұлты: неміс 

Азаматтығы: Қазақстан  

Отбасы жағдайы: тұрмыста  

Білімі: жоғары  

Мамандығы: 5В10600 

Дағдылар: Microsoft Offict Word, Microsoft Office Exel және т. б  

Тіл білімі: орыс-Ана тілі, Қазақ тілі  

Жеке сапа: дәлдік, жауапкершілік, адалдық, адалдық  



 



Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Данабек Диана Мадиярқызы 

Мекен-ж йы : Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Леңгер 

қаласы, Аймаханбет Мәделханов көшесі  №6 

Б йл ныс телефоны:           6   3           

E-mail: dianadanabek7@gmail.com 

Жеке мәлімет:  Туылған күні: 2 .11.2   ж 

Ұлты: қазақ 

Жынысы: әйел 

Отб сылық ж ғд йы: Тұрмыс құрмаған 

Білімі: 2018-2 22ж. Жоғары, Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік педагогикалық университеті, Өнер 

және білім факультеті, мамандығы –  В 12   

“Кәсіптік оқыту” 

Тілдерді меңгеруі: -қазақ тілі (ана тілі) 

-орыс тілі (еркін) 

-ағылшын тілі (сөздік бойынша) 

Компьютерді 

меңгеруі: 

MS WORD, POWER POINT, EXCEL, Internet, 

электрондық почтамен жұмыс жасай аламын 

Жеке қ сиеттері: Жұмысына жауапты қарау, іскерлік, ортамен 

тез тіл табысу, тиянақтылық 

Қосымш   қп р т: Тігін, қолөнер және спортпен шұғылданамын 

 
 
 
 
 
 
 
 



Түйіндеме 

 

Аты-жөні: 

Ермекбай Сабыр Ғазизұлы 

 екен-жайы : 

Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі 1- амыр елді мекені, 

Т.Салыбаев көшесі  №64 

Байланыс телефоны: 

 +7 7473  478     

E-mail: 

Sabyr_yermekbay@mail.ru  

 

Жеке мәлімет:  

Туылған күні:  1. 7.2   ж 

Ұлты: қазақ 

Жынысы: Ұл бала 

 

Отбасылық жағдайы: 

Үйленбеген 

 

Білімі: 

2018-2 22ж. Жоғары, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Өнер 

және білім факультеті, мамандығы – 5В 12   “Кәсіптік оқыту” 

 

Тілдерді меңгеруі: 

-қазақ тілі (ана тілі) 

-орыс тілі (еркін) 

-ағылшын тілі (сөздік бойынша) 

 

Компьютерді меңгеруі: 

MS WORD, POWER POINT, EXCEL, Internet, электрондық почтамен жұмыс жасай аламын 

 

Жеке қасиеттері: 

Жұмысына жауапты қарау, іскерлік, ортамен тез тіл табысу, тиянақтылық 

Қосымша ақпарат: 

Спорт, велосипед, шахмат. 

 

 

 

 

                                  

 



Түйіндеме 

 

                                                                                   
                              

Аты-жөні: 
 
Әшім Тойжан Маратқызы 
 
М   н-жайы : 
Шым  нт қаласы, Самал 3 мөлт   ауданы, Яссауи  өш сі №71 
Байланыс т л фоны: 
 +7 747 1    1  1    
 
E-mail: 
toizhan_ashimova99@mail.ru  
 
Ж    мәлім т:  
Туылған  үні: 18.10.1999 ж 
Ұлты: қазақ 
Жынысы: қыз 
 
Отбасылық жағдайы: 
Тұрмыс құрмаған 
 
Білімі: 
2018-    ж. Жоғары, Оңтүсті  Қазақстан м мл   тті  п дагоги алық унив рсит ті, Өн р жән  білім 
фа ульт ті, мамандығы – 5В 1    “Кәсіпті  оқыту” 
 
Тілд рді м ңг руі: 
-қазақ тілі (ана тілі) 
-орыс тілі ( р ін) 
-ағылшын тілі (сөзді  бойынша) 
 
Компьют рді м ңг руі: 
MS WORD, POWER POINT, EXCEL, Internet, эл  трондық почтам н жұмыс жасай аламын 
 
Ж    қаси тт рі: 
Жұмысына жауапты қарау, іс  рлі , ортам н т з тіл табысу, тиянақтылық 
 
Қосымша ақпарат: 
Спорт. 



 
                                                                                     
 



Резюме 

Аты-жөні: Ілес Қазыбек Ғабитұлы 

Мекен-ж йы : Түркістан облысы, Келес ауданы, Мақташы 

ауылы, М. Шохай көшесі  №30 

Б йл ныс телефоны:  +77782713768             

E-mail: kazybekiles@gmail.com 

Жеке мәлімет:  Туылған күні: 14.08.2000ж 

Ұлты: қазақ 

Жынысы: ұл 

Отб сылық ж ғд йы: Үйленбеген 

Білімі: 2018-2022ж. Жоғары, Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік педагогикалық университеті, Өнер 

және білім факультеті, мамандығы – 5В01200 

“Кәсіптік оқыту” 

Тілдерді меңгеруі: -қазақ тілі (ана тілі) 

-орыс тілі(сөздік бойынша) 

Компьютерді 

меңгеруі: 

MS WORD, POWER POINT, EXCEL, Internet, 

электрондық почтамен жұмыс жасай аламын 

Жеке қ сиеттері: Жұмысына жауапты қарау, іскерлік, ортамен 

тез тіл табысу, тиянақтылық 

Қосымш   қп р т:  спортпен шұғылданамын 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 



Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Лес Айжан Жандасбекқызы 

Мекен-ж йы : Түркістан облысы, Ордабасы 

ауданы,Тоқсансай ауылы  50үй 

Б йл ныс телефоны:  +7 707 9720126   

E-mail: Les.aizhan00@gmail.com 

Жеке мәлімет:  Туылған күні: 06.11.2000 

Ұлты: қазақ 

Жынысы: әйел 

Отб сылық ж ғд йы: Тұрмыс құрған 

Білімі: 2018-2022ж. Жоғары, Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік педагогикалық университеті, Өнер 

және білім факультеті, мамандығы – 5В01200 

“Кәсіптік оқыту” 

Тілдерді меңгеруі: -қазақ тілі  

-орыс тілі  

 

Компьютерді 

меңгеруі: 

MS WORD, POWER POINT, EXCEL, Internet, 

электрондық почтамен жұмыс жасай аламын 

Жеке қ сиеттері: Жұмысына жауапты қарау, іскерлік, ортамен 

тез тіл табысу, тиянақтылық 

Қосымш   қп р т: Тігін, қолөнер және спортпен шұғылданамын 

 
 
 
 
 
 



Түйіндеме 

 

 

Аты-жөні: Мадкосимова Мафтуна Жуманязовна 

Мекен-ж йы : Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарабұлақ 

ауылы,Мырза баба №308 

Б йл ныс телефоны: +77784954998 

E-mail:  

Жеке мәлімет:  Туылған күні: 05.07.1998ж 

Ұлты: өзбек 

Жынысы: әйел 

Отб сылық ж ғд йы: Тұрмыс құрған 

Білімі: 2018-2022ж. Жоғары, Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік педагогикалық университеті, Өнер 

және білім факультеті, мамандығы – 5В01200 

“Кәсіптік оқыту” 

Тілдерді меңгеруі: -қазақ тілі (ана тілі) 

-орыс тілі (еркін) 

-ағылшын тілі (сөздік бойынша) 

Компьютерді 

меңгеруі: 

MS WORD, POWER POINT, EXCEL, Internet, 

электрондық почтамен жұмыс жасай аламын 

Жеке қ сиеттері: Жұмысына жауапты қарау, іскерлік, ортамен 

тез тіл табысу, тиянақтылық 

Қосымш   қп р т: Тігін, қолөнер және спортпен шұғылданамын 

 



                                           Түйіндеме                                                                                        

 

Аты-жөні: Мухамбетов Мехроб Сухрабович 

Туылған күні: 28.08.2001 жыл. 

Ұлты: Тажык 

Мекен-жайы: Түркістан облысы, Сарыагаш ауданы Достық ауылы 

А.Раимназаров кошесы №34 үй  

Әлеуметтік жағдайы: Уйленген 

Телефон: 87785961592 

Е-mail:  muhambetovmehrob@gmail.com 

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

дәреже 

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады.Шығармашылық 

қасиеті мол. Адамдармен қарым – қатынасы өте жақсы 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау, ән айту, 

компьютермен жұмыс.  

Білімі: орта 2006-2018  жж.Жалпы орта мектебі,2016-2018жж Б Гафуров  

атындағы жалпы орта мектебін бітірген 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Өнер және білім факультеті. Касыптык окыту 

Жетістіктері: Фортепианодан,Вокалдан түрлі онлайн жарыстарға қатысып 

жүлделі орындарға иелі болған.  

 



Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Назарматова Зайнаб Лутфиллаевна 

Мекен-ж йы : Шымкент қаласы, Қаратау ауданы,  Қошалы 

ата көшесі  №30 

Б йл ныс телефоны:  +7 707 216 96 00    

E-mail: znazarmatova@bk.ru 

Жеке мәлімет:  Туылған күні: 09.01.2001 

Ұлты: өзбек 

Жынысы: әйел 

Отб сылық ж ғд йы: Тұрмыс құрмаған 

Білімі: 2018-2022ж. Жоғары, Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік педагогикалық университеті, Өнер 

және білім факультеті, мамандығы – 5В01200 

“Кәсіптік оқыту” 

Тілдерді меңгеруі: -қазақ тілі (ана тілі) 

-орыс тілі (еркін) 

-ағылшын тілі (сөздік бойынша) 

Компьютерді 

меңгеруі: 

MS WORD, POWER POINT, EXCEL, Internet, 

электрондық почтамен жұмыс жасай аламын 

Жеке қ сиеттері: Жұмысына жауапты қарау, іскерлік, ортамен 

тез тіл табысу, тиянақтылық 

Қосымш   қп р т: Тігін, қолөнер және спортпен шұғылданамын 

 
 
 



Түйіндеме 

 

Аты-жөні: Омар Айдана Серікбайқызы 

Мекен-ж йы : Шымкент қаласы, Қарабастау микр, Жастар  

көшесі, №92 

Б йл ныс телефоны:  +7  7717953009     

E-mail: omaraidana0012@gmail.com 

Жеке мәлімет:  Туылған күні:12.03.2000ж 

Ұлты: қазақ 

Жынысы: әйел 

Отб сылық ж ғд йы: Тұрмыс құрған 

Білімі: 2018-2022ж. Жоғары, Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік педагогикалық университеті, Өнер 

және білім факультеті, мамандығы – 5В01200 

“Кәсіптік оқыту” 

Тілдерді меңгеруі: -қазақ тілі (ана тілі) 

 

Компьютерді 

меңгеруі: 

MS WORD, POWER POINT, EXCEL, Internet, 

электрондық почтамен жұмыс жасай аламын 

Жеке қ сиеттері: Жұмысына жауапты қарау, іскерлік, ортамен 

тез тіл табысу, тиянақтылық 

Қосымш   қп р т: Тігін, қолөнер  

 



                                                                                                  

                                          Түйіндеме                                                                                       

Аты-жөні: УСЕНТАЕВ ХАЁТИЛЛА ХАБИБУЛЛАҰЛЫ 

Туылған күні: 28.08.1999 жыл. 

Ұлты: Өзбек 

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

А.Низамов көшесі №27 үй  

Әлеуметтік жағдайы: Бойдақ 

Телефон: +77029278009 

Е-mail:  khayotilla1999@mail.ru 

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

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

тез тіл табыса алады. Адамдармен қарым – қатынасы өте жақсы 

Қызығушылығы: ағаш өңдеу, спортқа, техникаға 

Білімі: орта 2005-2015  жж. Фурқат атындағы жалпы орта мектебі,2015-

2018жж Д.Қонаев  атындағы агреарлық колледжді бітірген 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Өнер және білім факультеті. 5В012000-

Кәсіптік оқыту мамандығы. 

Жеке қасиеттері: Жумысына жауапты қарау,іскерлік, ортамен тіл табысу, 

тиянақтылық.  

 



Түйіндеме 

 

 

Аты-жөні Ханалиева Чарос Ойбекқызы  

Туылған күні:05.11.2000 жыл. 

Ұлты: өзбек  

Мекен-жайы: Түркістан облысы,сайрам  ауданы  Қарабулақ ауылы 

Ахунбабев  көшесі №64 үй 

Әлеуметтік жағдайы:  Атастырған 

Телефон:87787936717 

Е-mail:Chfros Khanaliyeva@mail.ru 

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

дәреже 

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

жауапкершілігі мол, адамдармен тез тіл табыса алады.Шығармашылық 

қасиеті мол. Адамдармен қарым – қатынасы өте жақсы 

Құштарлығы: кітап оқу, тілдер үйрену, бос уақытында саяхаттау, ән айту, 

компьютермен жұмыс.  

Білімі: орта2008-2018  жж.  2016-2018ж 92 Аксу  жалпы орта мектебін 

бітірген 

             Жоғарғы: 2018-2022 жж  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Педагогикалық Университеті.  Өнер және білім факультеті. Музыкалық білім 

кафедрасы музыкалық білім мамандығы. 

Жетістіктері Қазақстан 2020 Болашаққа жол ҚР ның мемелекеттік 

жастар саясын дамыту мақсатында өткен жылдың үздік студенті   
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