
 

Full name: Mitroshenko Tatiana Sergeevna 

Education: 

Period: Education: 

1997-2000 South Kazakhstan Open University, specialty 0712-Economics and Enterprise 

Management 

2012 Miras University, Master's degree 6M050700-Management 

2017-2019 Miras University, 5B090200-Tourism 

Period: Professional qualifications 

1997-2000 Economist-manager with higher professional education 

2012 Master of Economics in the specialty 6M050700 - Management 

2017-2019 Bachelor in Services in the specialty 5B090200-Tourism 

Work experience: 

Academic: 

Work in this organization 

Period: Position and place of work in this organization 

2013-2018 Senior Lecturer of the Department of Economics, Management and Tourism 

2019-2020 Senior Lecturer in Economics and Management 

2020- Until 

now 

OP Manager of the Tourism and Hospitality Management Sector 

Period: List of subjects taught 

2013-2020 Economics of the enterprise, Management, Analysis of economic activity of the 

enterprise, Personnel management, Fundamentals of turismology, Geography 

of international tourism, Techniques and tactics of active types of tourism 

Previous jobs in educational organizations: 

Period: Position and place of work in the organization 

2001-2013 Almaty Academy of Economics and Statistics, Senior Lecturer of the 

Department of Economics 

Period: List of subjects taught 

 Enterprise economics, Economic theory, Analysis of economic activity of the 

enterprise, Management, Microeconomics 

Professional development: 

Period: 

 

Certificates/ certificates of professional development indicating the date or 

professional registration (according to the profile of educational programs and 

disciplines taught). 

2015 "Financial intermediaries in conditions of growing uncertainty" (72 hours), 

Astana Bilim Ordasy, Astana 

2017 "Tourism as a promising direction in the field of higher educational 

institutions", "Tourist formalities and security in tourism" graduated on 

07.10.2017. 72 hours at the South Kazakhstan Certified Training Center LLP 

2018 Research of investment attractiveness in construction enterprises graduated on 

22.05.2018 72 hours in Stroyservice-Nur LLP Kazakhstan Shymkent 

2018 Master class on the topic "The role of guided tours in tourism" graduated on 

05.12.2018. 8 hours of M.Auezov WKSU, Shymkent 

2018 Academic Mobility program. Conducting classes on "Microeconomics" at the 

Kyrgyz-Uzbek University of the Kyrgyz Republic 



2018 DynEd International English Language Courses 

2019 Seminar "Useful and free tools for study and research", Nazarbayev University, 

22.11.2019 

2019 "Economics and management at the enterprise" (72 hours), "Bal Textile" LLP 

2019 "Specifics of production and commercial activity in the tourism industry at the 

present stage of development of the region" (72 hours), Khanshaiym Group 

LLP 

2019 Al-Farabi Kazakh National University from 05.08.2019-16.08.2019, on the 

topic: "Management in education" in the amount of 72 hours 

2019 "Organization and management of the educational process on distance learning 

technologies in higher education institutions" (72 hours), Center for Non-

formal and Additional Education of Miras University 

2020 Open online lectures on OP "Tourism" (36 hours), KazAST, UMO SUE 

"Tourism" 

2020 "The theory of lies. Profiling", International Academy of Lie Research, 

Coursera Inc., Tomsk State University 

2021 "Hotel management: the experience of managers" Kazakhstan Association of 

Hotels and Restaurants (KAGiR), October 18-30, 2021 (72 hours) 

Publications and presentations: 

2014 Development of a strategy for the competitiveness of companies and a model 

for its construction.- Monograph. Shymkent, 2014 

2019 «Main factors influencing the financial stability of the» Proceedings of VI 

International Conference «Industrial Technologies and Engineering», 

SKSU,October 24-25, 2019, pp.114-117 

2019 Comprehensive economic analysis. - Study guide. - Shymkent, 2019.– 430c. 

2020 Organization of Tourism.- educational address, Shymkent, 2020 

2020  Assessment of the current state and prospects of tourism development in the 

Turkestan region.- Collective monograph, 2020. 

2021 Merchandising.-textbook, Shymkent, 2021 

2021 Mechanisms of development of the light industry of the Republic of Kazakhstan in the 

conditions of a pandemic, No. 3 (393) Textile industry technology, 2021 

New scientific developments: 

2020 Copyright for the work of literature "Assessment of the current state and 

prospects of tourism development in the Turkestan region" Certificate No. 

11387 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Факультеттің түйіндемесі 

Аты-жөні: Митрошенко Татьяна Сергеевна 

 

 

Білімі: 

Мерзімі: Білім 

1997-2000 Оңтүстік Қазақстан ашық университеті, 0712-Кәсіпорындағы экономика 

және менеджмент мамандығы 

2012 «Мирас» университеті, магистратура 6M050700-Менеджмент 

2017-2019 «Мирас» университеті, 5В090200-Туризм 

Мерзімі: Ғылыми дәреже 

 - 

Мерзімі: Кәсіби біліктілік 

1997-2000 Жоғары кәсіптік білімі бар экономист-менеджер 

2012 6М050700 – Менеджмент мамандығы бойынша экономика 

ғылымдарының магистрі 

2017-2019 5В090200-Туризм мамандығы бойынша қызмет көрсету бакалавр 

Жұмыс тәжірибесі: 

Академиялық: 

Осы ұйымда жұмыс істеу 

Мерзімі: Осы ұйымдағы лауазымы мен жұмыс орны 

2013-2018 «Экономика, менеджмент және туризм» кафедрасының аға оқытушысы 

2019-2020 Экономика және менеджмент секторының аға оқытушысы 

2020 - қазіргі 

уақытқа дейін 

Туризм және қонақжайлылық менеджменті секторының ОП менеджері 

Мерзімі: Оқытылатын пәндер тізімі 

2013-2020 Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Кәсіпорынның шаруашылық 

қызметін талдау, Персоналды басқару, Туризмология негіздері, 

Халықаралық туризм географиясы, Туризмнің белсенді түрлерінің 

техникасы мен тактикасы. 

Мерзімі: Жұмыспен қамту (толық/толық емес уақыт) 

 Толық жұмыс күні 

Білім беру ұйымдарындағы бұрынғы жұмыс орындары: 

Мерзімі: Ұйымдағы қызметі мен жұмыс орны 

2001-2013 Алматы экономика және статистика академиясы, экономика 

кафедрасының аға оқытушысы 

Мерзімі: Оқытылатын пәндер тізімі 

 Кәсіпорын экономикасы, Экономикалық теория, Кәсіпорынның 

шаруашылық қызметін талдау, Менеджмент, Микроэкономика. 

Мерзімі: Жұмыспен қамту (толық күн) 

 Толық жұмыс күні 

Академиялық емес: 



Мерзімі: Ұйымдағы лауазымы мен жұмыс орны: 

 - 

Біліктілікті арттыру: 

Мерзімі: Көрсетілген күні немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен 

оқытылатын пәндер бейіні бойынша) көрсетілген біліктілікті арттыру 

туралы сертификаттар. 

2015 «Қаржы делдалдары өсіп келе жатқан белгісіздік жағдайында» (72 сағат), 

Астана Білім Ордасы, Астана қ. 

2017 «Туризм жоғары оқу орындарының қызметі саласындағы перспективалық 

бағыт ретінде», «Туризмдегі туристік формальдылықтар және 

қауіпсіздік» 07.10.2017 ж. 72 сағат «Оңтүстік Қазақстан сертификатталған 

оқыту орталығы» ЖШС 

2018 Құрылыс компаниясының инвестициялық тартымдылығын зерттеу 

22.05.2018 жылы 72 сағат «Стройсервис-Нұр» ЖШС Қазақстан Шымкент 

қ. 

2018 05.12.2018 жылы «Туризмдегі экскурсоводтың рөлі» тақырыбында 

шеберлік сабағы аяқталды. 8 сағат М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент 

қ 

2018 Академиялық ұтқырлық бағдарламасы. Қырғызстан Республикасының 

Қырғыз-Өзбек университетінде «Микроэкономика» пәнінен сабақ өткізу 

2018 DynEd International ағылшын тілі курстары 

2019 Семинар «Оқу мен зерттеуге арналған пайдалы және тегін құралдар», 

Назарбаев Университеті, 22.11.2019 ж. 

2019 «Кәсіпорындағы экономика және менеджмент» (72 сағат), «Бал Текстиль» 

ЖШС 

2019 «Аймақ дамуының қазіргі кезеңіндегі туристік саладағы өндірістік-

коммерциялық қызметтің ерекшеліктері» (72 сағат), «Ханшайым Групп» 

ЖШС. 

2019 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 05.08.2019-16.08.2019, 

«Білім берудегі менеджмент» тақырыбында 72 сағат көлемінде 

2019 «Жоғары оқу орындарында қашықтықтан оқыту технологиялары 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру және басқару» (72 сағат), «Мирас» 

университетінің Бейресми және қосымша білім беру орталығы. 

2020 «Туризм» ОП бойынша ашық онлайн дәрістер (36 сағат), ҚазАСТ, ОМО 

«Туризм» мемлекеттік унитарлық кәсіпорны. 

2020 «Өтірік теориясы. Профильдеу», International Lie Research Academy, 

Coursera Inc., Томск мемлекеттік университеті 

2021 «Қонақ үй менеджменті: менеджерлердің тәжірибесі» Қазақстандық 

қонақ үйлер мен мейрамханалар қауымдастығы (ҚАГР), 2021 жылғы 18-

30 қазан (72 сағат) 

Кәсіби ұйымдарға мүшелік: 

Мерзімі:  

Марапаттары мен жүлделері: 

Мерзімі: Аты 

Қызметтік әрекеттер: 

Мерзімі: (Мекеменің ішінде және сыртында) 

Жарияланымдар мен презентациялар: 

Мерзімі: 

 

(Наиболее важные, за последние пять лет, не более пяти публикации по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) – 

название, соавторы (если имеются), место, дата издания/презентации 

2014 Кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігінің стратегиясын және оны құру 



үлгісін әзірлеу.-Монография. Шымкент, 2014 ж 

2019 «Өнеркәсіптік технологиялар және инжиниринг» VI Халықаралық 

конференциясының «Қаржылық тұрақтылыққа әсер ететін негізгі 

факторлары» материалдары, ОҚМУ, 24-25 қазан 2019 ж., 114-117 б. 

2019 Кешенді экономикалық талдау. - Оқу құралы. - Шымкент, 2019.– 430б. 

2020 Туризм үйымдастыруда.- оқулық, Шымкент, 2020 

2020 Түркістан облысындағы туризмнің қазіргі жағдайы мен даму болашағын 

бағалау.- Ұжымдық монография, 2020 ж. 

2021 Мерчандайзинг.-оқулық, Шымкент, 2021 ж 

2021 Пандемия жағдайында Қазақстан Республикасының жеңіл өнеркәсібін дамыту 

тетіктері, No 3 (393) Тоқыма өнеркәсібінің технологиясы, 2021 ж. 

Жаңа ғылыми әзірлемелер: 

Мерзімі: (Жаңа кәсіби, дамытушылық әзірлемелердің, ғылыми немесе 

әзірлемелердің авторлығының немесе бірлескен авторлықтың қысқаша 

тізімі). 

2020 «Түркістан облысындағы туризмнің қазіргі жағдайы мен даму 

болашағына баға беру» әдебиет туындысына авторлық құқық Куәлік 

No11387. 

Қосымша ақпарат: 

Мерзімі: (Егор толықтырулар бола, түйіндеме тізімінде белгіленбеген маңызды 

әрекеттерді көрсетуге болады). 
 

 

 

 

 

 


