
 

Full name: Sanieva Zulfira Rashitovna 

Education: 

2003 – 2007 WKSU named after M. O. Auezov (higher special, manager of tourism and 

hotel business) 

2011 – 2013 Miras University (2nd higher, Pedagogy and Psychology) 

2011 – 2013 Al-Farabi Kazakh National University, (Master of Science, Tourism) 

2016 Vine University (Master of Divinity) 

2006 Otium Hotels International (Belek, Turkey), internship in the specialty 

2012 University of Ya. Kodolani (Szekesfehervar, Hungary), international practice 

in the specialty 

Work experience: 

Academic: 

Work in this organization 

2018 – 2021 Senior Lecturer, Tourism and Hospitality Management Sector 

Period: List of subjects taught 

Period: 2018 – Geography of international tourism, Tourism management, Tourism 

resource studies, Technology of tourist service; 

2018 – 2019 – Tourism country studies, Cultural and leisure services, Business 

planning in tourism, Personnel management, World tourist centers, Technology 

and tactics of active types of tourism; 

2019 – 2020 – Tourism Economics, Tourism History, Tourism Infrastructure, 

Guided tours, Intercultural communication, International Tourist Formalities; 

2020 – 2021 – Business communication, Planning and organization of tours, 

Organization of new types of tourist services, Hotel business, Organization and 

maintenance of the bar; front office operations; 

2021 – 2022 – Information systems in tourism, Theory of catering service 

organization, Organization of restaurant and hotel management and other 

disciplines in the specialty 

Previous jobs in educational organizations: 

Period:   

2019 – 2020 Senior Lecturer, Department of International Tourism and Service (M. Auezov 

SKSU) 

Period: List of subjects taught 

 History of tourism, Marketing of tourism, Organization of transport services for 

tourists, Professionally Oriented Foreign Language   

Period: part-time 

Non - academic: 

Period:  

2008 administrator of the hotel "Clara center Sapar" 

2008 – 2011 private tutor (school curriculum, English) 

2013 – 2017 Tourism Manager, South Kazakhstan Tourism Industry Development Center 

Association 

Professional development: 

Period:  

2018 Language school "Alem" (improving the level of English) 

2019, May Khanshaiym Group LLP (advanced training, certificate No. 00016) 

2019, October Khanshaiym Group LLP (advanced training, certificate No. 00019-12) 



2020, June M. Auezov SKSU (advanced training in the course of subject-language 

integrated learning CLIL, certificate No. 1054) 

2020, August DAMU Research Group, Atlas of New Professions and Competencies project 

(certificate for participation in the foresight session) 

2021, October Kazakhstan Association of Hotels and Restaurants (advanced training, 

certificate No. 095) 

2021, November Tour operator Kazunion, advertising and information tour to Sharm el-Sheikh 

(certificate) 

Publications and presentations: 

Period:  

2018 MNPC, Shymkent, Miras University (Cluster approach of tourism development 

as the most economically effective) 

2018 International Congress of Social Sciences of Turkey on the basis of Miras 

University (Characteristic features of the tourism industry) 

2019 MNPC, Shymkent, Miras University (Restaurant and hotel business and its 

development prospects in Kazakhstan) 

2020 MNPC, Shymkent, Miras University (Tourist service as an integral part of the 

work of a tourism manager) 

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

Turkestan region, Collective monograph 

2021 MNPC, Shymkent, Miras University (Beneficial effect of hiking and 

excursions on the human body) 

New scientific developments: 

Period:  

2020, May issue of a collective monograph: "Assessment of the current state and prospects 

of tourism development in the Turkestan region" (certificate of entry of 

information in the state register of rights to objects protected by copyright, No. 

11387). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Факультеттің түйіндемесі 

Аты-жөні: Саниева Зульфира Рашидовна  

 

                

Білімі: 

Мерзімі: Білім 

2003 – 2007 СКГУ им. М.О.Әуезова (жоғары арнайы білім, туризм және қонақ үй 

бизнесінің менеджері) 

2011 – 2013  Мирас университеті (2 жоғары білім, педагогика және психология) 

2011 – 2013 KazNu Әл-Фараби атындағы (ғылым магистрі, туризм) 

2016 Vine University (Master of Divinity) 

Мерзімі:   

2006  Otium Hotels International (Белек, Түркия), тағылымдама  

2012 Дж.Кодолани университеті (Секешфехервар, Венгрия), мамандық 

бойынша халықаралық тәжірибе 

2017   Метрополитендік туризм қауымдастығы, гидтерге арналған тренинг 

2017 «Оңтүстік Қазақстан облысының туризм индустриясын дамыту 

орталығы» бірлестігі, гидтерді дайындау курстары 

Жұмыс тәжірибесі: 

Академиялық: 

Осы ұйымда жұмыс істеу 

Мерзімі: Ұйымдағы қызметі мен жұмыс орны 

2018 – 2021 Туризм және қонақжайлылық менеджменті секторының аға оқытушысы 

 Оқытылатын пәндер тізімі 

Мерзімі:  2018 ж. – Халықаралық туризм географиясы, Туризм менеджменті, 

Туристік ресурстану, Туристік қызмет көрсету технологиясы; 

2018 - 2019 - Туризм аймақтану, Мәдени-демалыс қызметтері, Туризмдегі 

бизнес-жоспарлау, Персоналды басқару, Әлемдік туристік орталықтар, 

Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы; 

2019 - 2020 - Туризм экономикасы, Туризм тарихы, Туризм 

инфрақұрылымы, Экскурсиялар, Мәдениетаралық коммуникация, 

Халықаралық туристік формальдылықтар; 

2020 - 2021 - Іскерлік байланыс, Турларды жоспарлау және ұйымдастыру, 

Туристік қызметтердің жаңа түрлерін ұйымдастыру, Қонақ үй бизнесі, 

Барды ұйымдастыру және қызмет көрсету; фронт-офис операциялары; 

2021 - 2022 - Туризмдегі ақпараттық жүйелер, Тамақтану қызметін 

ұйымдастыру теориясы, Мейрамхана мен қонақ үй менеджментін 

ұйымдастыру және мамандық бойынша басқа да пәндер 

Мерзімі: Жұмыспен қамту (толық/толық емес уақыт) 

 Толық жұмыс күні 

Білім беру ұйымдарындағы бұрынғы жұмыс орындары: 

Мерзімі:   

2019 – 2020 Халықаралық туризм және сервис кафедрасының аға оқытушысы (М. 

Әуезов атындағы ОҚМУ) 

Мерзімі: Оқытылатын пәндер тізімі 

 Туризм тарихы, Туризм маркетингі, Туристерге көлік қызметін 



ұйымдастыру, Кәсіби бағытталған шет тілі 

Мерзімі: неполный рабочий день  

Академиялық емес: 

Мерзімі:  

2008 «Clara Center Sapar» қонақ үйінің әкімшісі 

2008 – 2011 жеке репетитор (мектеп бағдарламасы, ағылшын тілі) 

2013 – 2017 туризм менеджері, «Оңтүстік Қазақстан облысының туризмді дамыту 

орталығы» қауымдастығы 

Біліктілікті арттыру: 

Мерзімі:  

2018 «Әлем» тіл мектебі (ағылшын тілін жетілдіру) 

2019, мамыр «Khanshaiym Group» ЖШС (біліктілікті арттыру, сертификат № 00016) 

2019, қазан «Khanshaiym Group» ЖШС (біліктілікті арттыру, сертификат № 00019-12) 

2020, маусым М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан унив. (CLIL пәндік-тілді 

кіріктірілген оқыту курсы бойынша біліктілікті арттыру, №1054 

сертификат) 

2020, тамыз «DAMU Research Group», «Жаңа кәсіптер мен құзыреттер атласы» 

жобасы (форсайт сессиясына қатысқаны үшін сертификат) 

2021, қазан Қазақстан қонақ үйлер мен мейрамханалар қауымдастығы (біліктілікті 

арттыру, сертификат № 095) 

2021, қараша Туроператор Kazunion, Шарм-эль-Шейхтегі жарнамалық тур (сертификат) 

 Жарияланымдар мен презентациялар: 

Мерзімі:  

2018         МНПК, Шымкент, Мирас университеті (туризмді дамытудағы 

кластерлік тәсіл ретінде ең үнемді) 

2018 Мирас университетінің базасында Түркияның халықаралық әлеуметтік 

ғылымдар конгресі (Туризм индустриясының сипаттамалық 

ерекшеліктері) 

2019 МНПК, Шымкент, Мирас университеті (Мейрамхана және қонақ үй 

бизнесі және оның Қазақстандағы даму перспективалары) 

2020 МНПК, Шымкент, Мирас университеті (туристік қызмет туризм 

менеджері жұмысының құрамдас бөлігі ретінде) 

2020 Түркістан облысындағы туризмнің қазіргі жағдайы мен даму болашағына 

баға беру, Ұжымдық монография. 

2021 МНПК, Шымкент, «Мирас» университеті (Тауға шығу мен экскурсияның 

адам ағзасына тигізетін пайдасы) 

Жаңа ғылыми әзірлемелер: 

Мерзімі:  

2020, мамыр ұжымдық монография шығару: «Түркістан облысындағы туризмнің 

қазіргі жағдайы мен даму болашағына баға беру» (Авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне 

мәліметтерді енгізу туралы куәлік, №11387). 
 

 

 

 


