
 

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). 
 

 

 

 


