
Аты-жөні: Калкабаев Азамат Муратбекович 

Білімі: 

2001-2005 Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. М.Әуезов 

2017-2019 Мирас университеті 

Мерзімі: Кәсіби біліктілік 

2001-2005 Халықаралық туризм менеджері 

2017-2019 6М050700 – Менеджмент мамандығы бойынша экономика 

ғылымдарының магистрі 

Жұмыс тәжірибесі: 

Академиялық: 

Осы ұйымда жұмыс істеу 

Мерзімі: Осы ұйымдағы лауазымы мен жұмыс орны 

2019 - қазіргі 

уақытқа дейін 

Туризм және қонақжайлылық менеджменті кафедрасының аға 

оқытушысы 

Мерзімі: Оқытылатын пәндер тізімі 

2018 - қазіргі 

уақытқа дейін 

Туристік бизнестегі тәуекелдерді басқару, Туристік компанияның 

персоналын басқару, Қонақ үй және мейрамхана бизнесіндегі заманауи 

ақпараттық жүйелер 

Неакадемический: 

Мерзімі: Ұйымдағы лауазымы мен жұмыс орны: 

2002 "Rixos Beldibi", Front office 

2002-2005 "Shymkent Grand Hotel", Front Desk Manager 

2003 "Rixos Premium Belek", Front office 

2004 ТОО "IC Hotels", Front office 

2008-2009 "Rixos President Astana" Sales and Marketing Manager 

2009-2010 ҚР ПДП «Алатау қонақ үйі» АҚ 

2010-2012  «King Hotel Astana», Front Office Manager 

2013-2015 «SAQ» ЖШС, директор 

2013-2016 "Тау курорты"Eco Village Kaskasu", Director of Operations 

2016-2017 ТОО "Business&Travel Central Asia" Director of Operations 

2017-2018 «Ханшайым Групп» ЖШС, директор 

2019 - қазіргі 

уақытқа дейін 

Шымкент қаласының туризм және сыртқы байланыстар бөлімі, туризм 

саласын дамыту бөлімінің басшысы 

Біліктілікті арттыру: 

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

оқытылатын пәндер бейіні бойынша) көрсетілген біліктілікті арттыру 

туралы сертификаттар. 

2019 «Кәсіпорынның маркетингтік мүмкіндіктерін талдау» (72 сағат), 

«Ханшайым Групп» ЖШС 

2019 «Аймақ дамуының қазіргі кезеңіндегі туристік саладағы өндірістік-

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

ЖШС. 

2020 Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау сертификаты, «Шымкент 

қаласында тақырыптық саябақтарды құру» курсы (120 сағат) 

2021 «Жобаларды басқару: Дайындық ұлының ISO 21500 сертификаты» (40 

сағат) № ШЫМ00709, Қазақстан Республикасы Президентінің 

Мемлекеттік басқару академиясы. 

2021 «Жобаларды басқару жоніндегі ңұсқаулық», № 000630, Қазақстан 

Республикасы Президентінің Мемлекеттік басқару академиясы 



Жарияланымдар мен презентациялар: 

Мерзімі: 

 

(Ең маңызды, соңғы бес жылда білім беру бағдарламалары мен 

оқытылатын пәндер бейіні бойынша бестен көп емес жарияланымдар) – 

атауы, бірлескен авторлары (бар болса), жарияланған орны, 

күні/презентациясы 

 1. «Қазақстан туризмінің инфрақұрылымы және оның даму болашағы» Оқу 

құралы, Шымкент, 2006. 

 2.«Nourishing yalue of national food maisok» News of the National Academy of Sciences of 

the Republic of Kazakhstan. Series of biology and medicine. 2 (326). Almaty, 2018. p.99-104. 

 3. «Results of the Study of the National Dish "Asip" from Sheep 

Products»PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2020) 57(9): 1887-1891 

 44. «Түркістан облысындағы туризмнің қазіргі жағдайы мен даму 

болашағын бағалау» Ұжымдық монография, 2020 ж. 

 5. «Түркістан облысының туристік-сауықтыру кешенін дамыту басқармасы» 

монографиясы, 2021 ж. 

Жаңа ғылыми әзірлемелер: 

Мерзімі: (Жаңа кәсіби, дамытушылық әзірлемелердің, ғылыми немесе 

әзірлемелердің авторлығының немесе бірлескен авторлықтың қысқаша 

тізімі). 

2019 Ұлттық тағам шужықтың химия құрамы, көрікті және биологиялық құндылығы 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым еңбегі) 28.06.2019 жылғы №4323 авторлық 

құқық куәлігі. 

2019 Сүт тағамы айранның химиялық құралы, коректік және биология ұндылығы 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым еңбегі) 26.06.2019 жылғы № 4253 авторлық 

құқық куәлігі. 

2019 Сүт тағамы қымыздың химиялық құралы, көрікті және биологиялық құндылығы 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысы) 26.06.2019 жылғы №4246 

авторлық құқық куәлігі. 

2019 Ұлттық қоспа ас тағам бозаның химиялық құралы, көрікті және биологиялық 

күнділігі Авторлық құқық объектісіне (ғылым еңбегі) 26.06.2019 жылғы №4247 

авторлық құқық куәлігі. 

2019 Сүт тағамы iрiмшiктiң химиялық құрылымы, көрiктiк және биология ғылымы 

Авторлық құқық объектiсiне (ғылым туындысы) 26.06.2019 жылғы № 4248 

авторлық құқық туралы куәлiк. 

2019 Сүт тағамы құрттың химиялық құралы, көрікті және биология құндылығы 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысы) 26.06.2019 жылғы №4235 

авторлық құқық куәлігі. 

2019 Ұлттық қоспа ас наурыз көженің химиялық құралы, көрікті жаңа биология 

құндылығы Авторлық құқық объектісіне (ғылым еңбегі) 26.06.2019 жылғы 

№4249 авторлық құқық куәлігі. 

2019 Сүт тағамы саумалдың химиялық құралы, көрікті және биология құндылығы 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым еңбегі) 26.06.2019 жылғы №4236 авторлық 

құқық куәлігі. 

2019 Сүт тағамы уыздың химия құрамы, көрікті және биология құндылығы Авторлық 

құқық объектісіне (ғылым туындысына) 26.06.2019 жылғы №4237 авторлық 

құқық куәлігі. 

2019 Сүт тағамы шұбаттын химиялық ұрмы, коректік және биология құндылығы 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысы) 26.06.2019 жылғы №4238 

авторлық құқық куәлігі. 

2019 Ұлттық тағам бауырсақтың химия өнері құралы, көрікті және биологиялық 

күнділігі Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысы) 26.06.2019 жылғы 

№4239 авторлық құқық куәлігі. 

2019 Ұлттық және тағдырдың химия құрамы, дұрыс жане биология күнілығы 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысы) 26.06.2019 жылғы №4250 

авторлық құқық куәлігі. 



2019 Ұлттық тағам әсіптің химиялық құрылымы, коректік және биология ғылымы 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысы) 26.06.2019 жылғы №4251 

авторлық құқық куәлігі. 

2019 Ұлттық тағам жалдың химиялық құрамы, коректік және биологиялық 

құндылығы Авторское свидетельство № 4252 от 26.06.2019 на объект авторского 

права (произведение науки) 

2019 Ұлттық тағым жаяның химия құрамы, дұрыс жане биология құндылығы 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым еңбегі) 26.06.2019 жылғы №4254 авторлық 

құқық куәлігі. 

2019 Ұлттық жент тағамының химия құрамы, көрікті және биология құндылығы 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысына) 28.06.2019 жылғы №4315 

авторлық құқық куәлігі. 

2019 Ұлттық тағам қазының химия құрамы, көрікті және биология құндылығы ” 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысы) 28.06.2019 жылғы №4316 

авторлық куәлік. 

2019 Ұлттық тағам қартаның химиялық құрылымы, көрікті және биологиялық 

ұндылығы Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысына) 28.06.2019 жылғы 

№4317 авторлық құқық куәлігі. 

2019 Қауын өңiмi қауын қаққан химиялық құрамы, көрiктiк жане биология 

құндылығы Авторлық құқық объектiсiне (ғылым туындысы) 28.06.2019 жылғы 

№4318 авторлық құқық куәлiгi. 

2019 Қауын өңі қауын құрттың химиялық құралы, коректік жане биология ғылымы 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысы) 28.06.2019 жылғы №4319 

авторлық құқық куәлігі. 

2019 Ұлттық ас құйрдақтың химиялық құрылымы, коректік және биологиялық 

ұндылығы Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысына) 28.06.2019 жылғы 

№ 4320 авторлық құқық куәлігі. 

2019 Ұлттық майсоқтағамының химия, коректік және биология құндылығы Авторлық 

құқық объектісіне (ғылым туындысына) 28.06.2019 жылғы №4321 авторлық 

құқық куәлігі. 

2019 Ұлттық as et-sorpanyn himiyalyk kuramy, korektik jane biology qundylygy 

Авторлық құқық объектісіне (ғылым туындысына) 28.06.2019 жылғы № 4322 

авторлық құқық куәлігі. 

2019 «Оқушылардың физиологиялық дамуы» паннынан интерактивті дарис өткiзуге 

арналған ӘДІСТЕМЕЛИК НҰСҚАУ» Авторлық құқық куәлігі № 12794 

2020 «Түркістан облысындағы туризмнің қазіргі жағдайы мен даму 

болашағына баға беру» әдебиет туындысына авторлық құқық Куәлік 

No11387. 
 

 

 

 

 

 


