
МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

 

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

 

Профессорско-преподавательский состав КРМУ 

ФИО: Исаева Гульназ Сайлаукызы  

Кафедра: Кафедра языковых дисциплин 

Предмет: Английский язык, казахский язык 

Должность: магистр, преподаватель  

Почта: gulnaz_isaeva@mail.ru 

Образование:  

КазНПУ им.Абая факультет «Казахская филология», специальность учитель казахского 

языка , литературы и английского языка.  

Университет иностранных языков и деловой карьеры «Два иностранных языка»    

Научная деятельность:  

1. Магистр педагогических наук.  

Трудовой стаж: 13 лет.  

01.09.2007-01.09.2011г.г. – Центральноазиатский технико-экономический колледж 

(преподаватель английского языка) 

01.09.2011-01.09.2018г.г.- Школа-лицей №71 (учитель казахского языка, литературы и 

английского языка) 

 С 01.09.2018 Казахстанско-Российский медицинский университет 

Повышение квалификации:  

1.Мягкие и твердые навыки. Основы развития личностных и социальных навыков.2018 г. 

2. Курс повышения квалификации руководителей общеобразовательных организации 

Республики Казахстан. 2017 г. 

3. Курсы по образовательной программе повышения квалификации «Казахский язык и 

литература» в школах с русским языком обучения в рамках обновления содержания 

среднего образования Республики Казахстан. 

4. Кәсіби ағылшын тілін оқытудың заманауи әдістері 2019г. 

5. Білім беру жүйесінде сандық технологияларды қолдану.  2020г. 

6. Қашықтан оқыту: сабақты әзірлеуден бастап білім беру процесін ұйымдастыруға дейін 

 2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 



 

 

 

ҚРМУ-нің профессорлық-оқытушылық құрамы 

ФИО: Исаева Гульназ Сайлаукызы  

Кафедра: Тіл пәндері кафедрасы 

Предмет: Ағылшын тілі, қазақ тілі 

Должность: магистр, оқытушы  

Почта: gulnaz_isaeva@mail.ru 

Білімі:  

1.Абая КазҰПУ «Қазақ филологиясы» факультеті, қазақ тілі мен әдіебиеті және ағылшын 

тілі мұғалімі.  

2.Шет тілдер және іскерлік карьера университеті, мамандығы «Екі шет тілі»    

Еңбек өтілімі: 13 лет.  

01.09.2007-01.09.2011 - Орталық Азия техника-экономикалық колледжі (ағылшын тілі 

оқытушысы) 

01.09.2011-01.09.2018- №71 мектеп-лицей (қазақ тілі, әдебиеті және ағылшын тілі 

муғалімі) 

01.09.2018 жылдан бастап Казақстан-Ресей медициналық университетінде. (ағылшын тілі 

және қазақ тілі оқытушысы) 

Біліктілікті арттыру:   

1.Мягкие и твердые навыки. Основы развития личностных и социальных навыков.2018 г. 

2. Курс повышения квалификации руководителей общеобразовательных организации 

Республики Казахстан. 2017 г. 

3. Курсы по образовательной программе повышения квалификации «Казахский язык и 

литература» в школах с русским языком обучения в рамках обновления содержания 

среднего образования Республики Казахстан. 

4. Кәсіби ағылшын тілін оқытудың заманауи әдістері 2019 ж. 

4. Кәсіби ағылшын тілін оқытудың заманауи әдістері 2019 ж. 

5. Білім беру жүйесінде сандық технологияларды қолдану.  2020 ж. 

6. Қашықтан оқыту: сабақты әзірлеуден бастап білім беру процесін ұйымдастыруға дейін  

 2020 ж. 

 

 

 

 

 

ФОТО 


