
Камбыл Ұлдана Рахымқызы

Мекен жайы 

(облыс, 

қала,аудан)

Түркістан облысы, 

Сайрам ауданы, 

Ақсукент ауылы
Қызметі Оқытушы
Педагогикалық 

еңбек өтілі 

2 жыл

Ғылыми дәрежесі 





✓ 2021 жылы 15 наурыз айында KKO.KZ веб-сайтымен 

ұйымдастырылған «Көркем еңбек» пәні бойынша 

Республикалық қашықтық олимпиядаға қатысып І дәрежелі 

дипломға ие болды. (KKO.KZ веб-сайты,15.03.2021,120744)

✓ 2021 жылы Қазақстан Республикасының Тұнғыш 

Президенті қоры сыйлығының иегері Qaztest.kz онлайн 

олимпиада сайтында сынып жетекшілердің педагогикалық 

біліктілігін анықтау мақсатында ұйымдастырылған IV 

Республикалық «Үздік сынып жетекшісі» қашықтық 

олимпиядаға қатысып сертификатпен марапатталды. 

(Qaztest.kz сайты, 2021жыл, С-188042)

✓ 2021 жылы қаңтар айында Ziatker.kz – Қазақстан 

Республикасының Білім және Ғылым порталында Сурет 

пәнінен «Графикалық суреттер салу» тақырыбында 

авторлық материал жариялағаны үшін сертификатқа ие 

болды. 

✓ «АБЫРОЙ» инеллектуалды білім порталы Сізге 

Республикалық қашықтықтан өтетін байқауға балалардың 

шығармашылық жұмыстарын ұйымдастырып , белсенділік 

танытқаныңыз үшін зор алғысын білдіреді. Құрмет АЛХЫС 

ХАТТЫ. 

✓ 2021 жылы мамыр айында «Ustaz tilegi» Республикалық

ғылыми – әдістемелік сайтында Сурет пәнінен «Тік тұрған

дене бөліктерінің пропорционалдық қатынасы» тақырыбында

оқу әдістемелік материалды жариялағаны үшін сертификатпен

марапатталды. (Ұстаз тілегі,11.05.2021,МS-277487)

Ғылыми – әдістемелік бағыттағы жұмыстары 



✓ 2021 жылы мамыр айында «BILIM JOLY» Республикалық

ғылыми әдістемелік орталығына Сурет пәнінен

«Қозғалыстағы адамның жартылай денесі» тақырыбында

материал жариялағаны үшін сертификатқа ие болды. (BILIM 

JOLY республикалық ғылыми әдістемелік

орталығы,13.05.2021,№00009273)

✓ 2021 жылы желтоқсан айында «Өрлеу» Республикалық

сайтында «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры» атты

республикалық байқауға дарындары шәкірттнрін қатыстырып, 

өскелен ұрпаққа бойына дарындылық пен шеберлікті дамыту

мақсатында қосқан үлесім үшін Құрмет громатасымен

марапатталдым.(12.12.2021, №FZGM010)

✓ 2021 жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына орай, аудан жастары арасында қоғамдық саяси

өмірдің дамуында шеберлігіменбелсенділік танытып, білімді

ұстаз, білікті маман ретінде қосқан еңбегім үшін Алхыс хат 

пен марапатталдым. (13.12.2021)

✓Құрмет грамотасы, 2021 жылы Білім беру жүйесіндегі

шығармашылық еңбегі және жеткіншек ұрпақты оқыту мен 

тәрбиелеудегі табыстары үшін Қазақстан Республикасының

«Үздік педагогы» төсбелгі мен марапатталдым. (2021, 

№UP0095)

✓ 2021 жылы Тұңғыш ағартушы, қазақ балалар әдебиетінің

негізін салушы, педагог Ы. Алтынсариннің 180 жылдығы мен 

қастерлі Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейлі мерекесі және

жарты ғасырдан астам тарихы бар руханият ордасы Түркістан

облыстық Ы.Алтынсарин атындағы балалар кітапханасының

60 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған «61-60-16» 

жобасы аясында өткізілген іс-шараларға қатысып, белсенділік

танытқаным үшін Алғыс хат пен марапатталдым.

















Оқу-әдістемелік жиын



✓ Ұстаз тілегі Республикалық ғылыми әдістемелік орталығы, Диплом

ТП-181 Мадирахимов Асилбек, ІІ дәрежелі.

✓ Ұстаз тілегі Республикалық ғылыми әдістемелік орталығы, ТП-181 

Мадирахимов Асилбек, Сертификат.

✓ Ұстаз тілегі Республикалық ғылыми әдістемелік орталығы, Диплом.

ТП-181 Абдужалилов Шерзод, І дәрежелі

✓ Ұстаз тілегі Республикалық ғылыми әдістемелік орталығы, ТП-181 

Абдужалилов Шерзод, Сертификат.

✓ «Ustaz tilgi» ғылыми- әдістемелік орталығы ұйымдастырған оқушылар 

арасындағы «Егемендігіміздің ерлігі- Тәуелсіздік!» атты республикалық 

онлайн байқауында дарынымен ерекшеленген жеңімпазы Абдижалилов

Шерзод Абдираханович марапатталды .

✓ 27 қыркүйек пен 8 қазан аралығында «АБЫРОЙ» инеллектуалды білім 

порталы ұйымдастырған Республикалық «Суреттер әлемі» байқауына 

қатысып, Бас жүлде иеленген Ирсалиева Мавлудахон Данияровна

марапатталды .  

✓ 27 қыркүйек пен 8 қазан аралығында «АБЫРОЙ» инеллектуалды білім 

порталы ұйымдастырған Республикалық «Суреттер әлемі» байқауына 

қатысып, Бас жүлде иеленген Бердиматова Роза Ирисдавлатовна

марапатталды .  

✓ 27 қыркүйек пен 8 қазан аралығында «АБЫРОЙ» инеллектуалды білім 

порталы ұйымдастырған Республикалық «Суреттер әлемі» байқауына 

қатысып, Бас жүлде иеленген Тордыматова Мадина Азизжановна

марапатталды. 

✓ Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30-

жылдығына арналған «Спорт- денсаулық кепілі» атты колледжішілік  

спартакиада сайысында 1-2 курстар арасында «Баскетбол» жарысынан 

ұлдар командасы ІІІ- орынмен АК-201/Б оқу тобы марапатталды.

✓ «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры» атты Республикалық байқауына 

қашықтықтан қатысып, үздік шығармашылық жұмысымен озат табысқа 

жеткені үшін І-дәрежелі дипломдары.

Студенттердің менің жетекшілігімде 

қатысқан байқаулары 






































