
 

 

Аты-жөні / ФИО /last name, first name               Гульназ Ауесбаева 

Қызметі / Должность / Post                                              аға оқытушы 

Дәрежесі / Степень / Degree                                        өнер магистрі 

Атағы / Звание / Title 

 

Академиялық және практикалық тәжрибе: 18 жыл 

Оқитын пәндері: «Сахна тілі», «Сахна тілінің техникасы», «Сахна тілі негіздері», «Монологпен 

жұмыс» 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

Удостоверение о повышении квалификации РГИСИ Санкт-Петербург, 28 июнь 2020. «Метод  

михаила Чехова: энергия слова и жеста в монологах Шекспира» 24-28.06.2020. 36 академических 

часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ГИТИС Москва, 06-07.07.2020. «Сценическая речь. 

Практика сценической речи». 16 часов. 

Сертификат «Цифрлық сауаттылық негізінде онлайн оқыту: Мүмкіндіктер мен практикада 

қолдану», Алматы 12-24.04.2021. 72 сағат көлемінде. 

Кино және театр актрисасы. 

Дубляж актрисасы: Болашақ қауымдастығы «Өзіңнен баста қазақша сөйле» Голивуд филімдері. 

қазақ тілде жобасының актрисасы (ҚР Анджелина Джолидің ресми дауысы).  

Балапан арнасының мултоптамаларын дыбыстаушы актриса.  

КТК арнасы телехикая дыбыстаушы қызметкері. 

Қазақфильм «Томирис» т.б. көркем филімдерді дыбыстаушы. 

Жарияланымдар: «Жаңылдырмас жаңылтпаш», «Қазақ тілінің әлемдік фильмдердегі орны 

», «Сөз өнерінің ғасыр талаптарына сай дамуы». 

 

Монографиялар, оқулықтар:  Оқу құралы «Сахна кілті - тіл» ISBN 978-601-265-258-1 Алматы 2017 ж. 

                                                   Оқулық «Сөз сөйлеудің шебері» ISBN 978-601-265-333-5 Алматы 2018 ж. 

 

Марапаттар: Алғыс хат. Болашақ қауымдастығы. 

Алғыс хат. Қазақстан. Балапан. 

 

Байланыс деректері: gulnazauesbai25@gmail.com  
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Academic and practical experience 18 years 

Subjects taught: Scenic speech, Basics of scenic speech, Stage speech technique, Working on a 

monologue 

Creative, research and innovation activities: Dubbing actress, Theater and film actress. 

Professional development certificate St.petersburg, rgisi «M.Chehov method. Energy of word and gesture 

in Shakesperes monologues» 24-28.06.2020. 36 academic hours 

Moscow gitis, 06-07.07.2020. «Scenic speech. Stage speech practice». 16 academic hours 

 The New York Film Academy, at LA California. Certificate. Almaty Weekend Producing Workshop 

09/04/2017. 

 

Publications: 

Monographs, textbooks: Textbook «The key to the scene is language» ISBN 978-601-265-258-1 Almaty 

2017.   

Textbook «Master of speech» ISBN 978-601-265-333-5 Almaty 2018. 

 

Awards: Thank you letter from Association Bolashak, TV channel Kazakhstan, Balapan tv. 

Contact: gulnazauesbai25@gmail.com 
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