
АНЫҚТАМА 

СПРАВКА 

REFERENCE 

БакетоваАйжан Нұрланқызы 

Baketova Aizhan Nurlankyzy 

(тегі, аты, әкесінің аты / фамилия, имя, отчество/ Full Name) 

 

С (айы, жылы) (месяц, год) 

(month, year) 

1 қыркүйек 2021 жылдан бастап 
с 01 сентября 2021 года 
from 1 September 2021 year 

бастап 

является 

is an 

Л.Н. Гумилев атындағы сәулет-құрылыс факультетінің 

«Құрылыс» кафедрасының    оқытушысы міндетін 

атқарушы 

преподаватель кафедры «Строительство» архитектурно-

строительного факультета ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

acting lecturer of the Department "Construction" of     the faculty of 

architecture and construction of.L. N. Gumilyov ENU 

Туған кезі (күні, айы, 

жылы) 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

Date of birth (day, month, 

year) 

11 сәуір 1998 жылы 
11 апареля 1998 года 

11 april of 1998 year 

Туған жері 

Место рождения 

Place of Birth 

Қазақстан,  Ақтөбе облысы 

Казахстан, Актюбинская область 

Kazakhstan, Aktobe region 

Ұлты / Национальность/ 

Nationality 

қазақ 

казах 

kazakhstan 

Білім/ 

Образование/ 

Education 

жоғары 

высшее 

higher 

Бітірген жылы 

Окончила (а) в 

Graduated in 

2019 – Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
2019 – Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

2019 – L.N. Gumilyov Eurasian national university 

Білімі бойынша 

мамандығы 

Специальность по 

образованию 

Specialty education 

Құрылыс 

Строительство 

Civil Engineering 

Қандай шетел тілдерін 

немесе ТМД халықтарының 

тілдерін біледі 

Какими иностранными 

языками и языками 

народов СНГ владеет 

What foreign languages and 

languages of the peoples of the 

CIS owns 

Орыс, ағылшын 

тілдерін жетік 

менгерген 

Русский, 

английский в 

совершенстве 

Russian, English 

in advanced level 

Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Ученая степень, 

ученое звание 

Scientific degree 

Магистр 

Магистр  

Master  

Депутат па 

Является ли депутатом 

Is a deputy 

жоқ 

нет 

no 



Мемлекеттік наградалары, 

Құрметті атақтары бар ма 

/қандай, алған жылы/ 

Имеет ли государственные 

награды, почетные звания 

/какие, год награждения/ 

Does the state awards, 

honorary titles 
/ what, the year of award 

жоқ 

 нет   

no   

Келген / Кеткен 

айы және жылы 

Месяц и год 

вступления / ухода 

Month and year 
entry / departure 

 

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

WORK IN THE PAST 

2018 2019 СЖжК жүйелерінің жобалаушысы ЖШС «БМ-Техсервис» 

Проектировщик систем ВК ТОО «БМ-Техсервис» 

Designer of WSaS systems LLP «BM-Techservice» 

2019 2021 СЖжК жүйелерінің жобалаушысы ЖШС «Green Tech» 

Проектировщик систем ВК ТОО «Green Tech» 
Designer of WSaS systems LLP «Green Tech» 

2021 қ/у дейін 

по н/в 

to present time 

Оқытушы ЕҰУ 
Преподаватель ЕНУ 

Teacher of ENU 

 


