
 

Ф.И.О.: Митрошенко Татьяна Сергеевна 

 

Образование: 

Период: Образование 

1997-2000 Южно-Казахстанский открытый университет, специальность 0712-

Экономика и менеджмент на предприятии 

2012 Университет Мирас, магистратура 6М050700-Менеджмент 

2017-2019 Университет Мирас, 5В090200-Туризм 

Период: Профессиональная квалификация 

1997-2000 Экономист-менеджер с высшим профессиональным образованием 

2012 Магистр экономических наук по специальности 6М050700 - Менеджмент 

2017-2019 Бакалавр в области услуг по специальности 5В090200-Туризм 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

Период: Должность и место работы в данной организации 

2013-2018 Старший преподаватель кафедры экономики, менеджмента и туризма 

2019-2020 Старший преподаватель сектора экономики и управления 

2020-по 

настоящее 

время 

Менеджер ОП сектора туризма и управления гостеприимством 

Период: Перечень преподаваемых дисциплин 

2013-2020 Экономика предприятия, Менеджмент, Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия, Управление персоналом, Основы 

туризмологии, География международного туризма, Техника и тактика 

активных видов туризма 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Период: Должность и место работы в организации 

2001-2013 Алматинская академия экономики и статистики, старший преподаватель 

кафедры Экономика 

Период: Перечень преподаваемых дисциплин 

 Экономика предприятия, Экономическая теория, Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия, Менеджмент, Микроэкономика 

Повышение квалификации: 

Период: 

 

 

Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

2015 «Финансовые посредники в условиях роста неопределенности» (72часа), 

Астана Білім Ордасы, г. Астана 

2017 «Туризм как перспективное направление в сфере деятельности высших 

учебных заведений», «Туристские формальности и безопасность в 

туриме» окончила 07.10.2017г.  72 часа в ТОО «Южно-Казахстанский 

центр сертифицированного обучения»   

2018 Исследование инвестиционной привлекательности в строительном 

предприятий окончил 22.05.2018 72 часов в ТОО «Стройсервис-Нур»  

Казахстан Шымкент 

2018 Мастер-класс на тему «Роль экскурсоведения в туризме» окончила 



05.12.2018г.  8 часов  ЮКГУ им М.Ауэзова, г. Шымкент 

2018 Программа академической мобильности. Проведенийе занятий по 

«Микроэкономика» в Кыргызско-Узбекском университете Кыргызской 

Республики 

2018 Курсы английского языка DynEd International 

2019 Семинар «Полезные и бесплатные инструменты для учебы и проведения 

исследований», Назарбаев Университет, 22.11.2019 

2019 «Экономика иуправление на предприяти» (72 часа),  ТОО «Бал Текстиль» 

2019 «Специфика производственно- коммерческой деятельности в индустрии 

туризма на современном этапе развития региона» (72 часа),  ТОО 

«Khanshaiym Group» 

2019 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби с 05.08.2019-

16.08.2019г., по теме: «Менеджмент в образовании» в объеме 72 часа 

2019 «Организация и управление учебного процесса  по дистанционным 

образовательным технологиям в высших учебных заведениях» (72часа), 

Центр неформального и дополнительного образования университета 

Мирас 

2020 Открытые онлайн лекции по ОП «Туризм» (36 часов), КазАСТ, УМО 

ГУП «Туризм» 

2020 «Теория лжи. Профайлинг»,  Международная Академия исследования лжи, 

Coursera Inc., Томский государственный университет 

2021 "Управление отелем: опыт управляющих" Казахстанская ассоциация 

гостиниц и ресторанов (КАГиР), 18-30 октябрь 2021 г.(72 часа) 

Публикации и презентации:  

2014 Разработка стратегии конкурентоспособности компаний и модель ее 

построения.-Монография. Шымкент, 2014 год 

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

International Conference «Industrial Technologies and Engineering», 

ЮКГУ,24-25 октября 2019,стр.114-117 

2019 Комплексный экономический анализ. - Учебное пособие. - Шымкент, 

2019.– 430с. 

2020 Туризмді ұйымдастыру.- учебное пособие ,Шымкент, 2020 

2020  Оценка современного состояния и перспективы развития туризма в 

Туркестанской области.- Коллективная монография, 2020г. 

2021 Мерчандайзинг.-учебное пособие, Шымкент, 2021 

2021 Механизмы развития легкой промышленности  Республики Казахстан в 

условиях пандемии, № 3 (393) Технология текстильной промышленности,  2021 

Новые научные разработки:  

2020 Авторское право на произведение литературы «Оценка современного 

состояния и перспективы развития туризма в Туркестанской области» 

Свидетельство №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). 
 

 

 

 

 

 


