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Құрметті дос! 

 

 Сізге  үлкен құрмет көрсетілді. Сіз Батыс Қазақстан облысындағы 

ең үздік колледждердің бірінің студенті болдыңыз. Бұдан былай, сіз осы 

жылдарда өмір сүретін біздің үлкен студенттік отбасымыздың мүшесісіз.  

Біз сіздермен мақтан тұтамыз, өмірлік және кәсіби жеңістер тілейміз!   

Студенттік өмір уайым-қайғыға толы.  Оқуға түсу кезіндегі туындаған 

қиындықтар - бұл кәсіби білім шыңына жетудің қиын, бірақ қызықты 

жолының бастамасы ғана.  

 Сіз елдің кәсіби және техникалық дамуына қажетті бәсекеге қабілетті, 

кәсіби маман болуға көмектесетін дағдылар мен білімдерге ие боласыз. 

Біздің білім беру мекемесінде берілген кең мүмкіндіктерді толық 

пайдаланып, колледж өміріне белсене қатысасыз деп сенеміз. 

Орал  «Сервис»  технологиялық колледжінің әкімшілгі мен 

педагогикалық құрамы  сіздің студенттік өміріңіздің көп қырлы болуы 

үшін қолдан келгенді аянбайды.  

Біз сіздің шығармашылық және интеллектуалдық әлеуетіңізді 

жүзеге асыру  үшін  көмектесеміз. 

 
    

Дорогой друг! 

 

Вам выпала большая честь! Вы стали студентами одного из лучших 

колледжей Западно-Казахстанской области. Отныне вы частица нашей 

большой студенческой семьи, в которой вам предстоит прожить эти годы.  

Мы гордимся Вами и желаем, чтобы Вам сопутствовали жизненные и 

профессиональные победы! 

Студенческая жизнь полна забот и волнений. Сложности, которые Вам 

пришлось преодолеть при поступлении, это только начало трудного, но 

интересного пути к вершинам профессионального образования.  

Вы получите навыки и знания, которые помогут Вам стать 

конкурентоспособными, профессиональными специалистами, необходимых 

для профессионально-технического развития страны. 

Мы надеемся, что Вы в полной мере воспользуетесь теми широкими 

возможностями, которые предоставлены Вам в нашем учебном заведении и 

будете активно участвовать в жизни колледжа.  

Администрация и педагогический состав ГККП «Уральский 

технологический колледж «Сервис» сделает все, чтобы ваша студенческая 

жизнь была многогранна.  

Мы поможем Вам реализовать Ваш творческий и интеллектуальный 

потенциал. 

 



3 
 

«Студенттің анықтамалық-жолсілтемесі» 

 
Анықтамалық- жолсілтеме бірінші курс студенттеріне арналған нұсқаулық 

ретінде қызмет етіп, ұсынылатын мамандықтар тізімі, колледждің автобус 

маршруттарының нөмірлерін көрсететін колледждің орналасу картасы, қоңырау 

кестесі, оқу ғимараттарының оқу аудиториялары мен кабинеттерінің сызбасы, 

әкімшілік құрамы және әрқайсысының орналасқан жері туралы мәліметтер, банк 

реквизиттері, әр студент  үшін орындауға міндетті ішкі тәртіп ережелері   туралы 

жалпы ақпараттан тұрады. Сонымен бірге, жастарды рухани, адамгершілік және 

патриоттық тұрғыда тәрбиелеу, олардың бойында өз Отанына деген сүйіспеншілік 

сезімін қалыптастыру мақсатында әдістемелік нұсқаулықта Қазақстан 

Республикасының Президенті, Қазақстан халқы Ассамблеясының төрағасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен  Астанада өткен Қазақстан халқы 

Ассамблеясының (ҚХА) XXIV  сессиясында қабылданған «Мәңгілік Ел» 

патриоттық актісінің жеті ұмытылмас негізі  жолсілтемеге енгізілді.  

 Нұсқаулықтағы мәліметтер студентке көмектесуге арналып, студенттерді 

колледж қызметінің ерекшеліктерімен таныстырып,  білім беру үдерісінің, аралық 

және қорытынды бақылауының ұйымдастырылу тәртібін сипаттайды. Сонымен 

қатар, студенттердің құқықтары мен міндеттері туралы ақпаратты қамтиды.  Бұл 

нұсқаулық өндірістік оқыту шеберлері мен кураторлардың бейімделу кезеңінде 

студенттерге бағдар беру мен оқу үдерісін жоспарлаудағы күш-жігерін жеңілдету 

үшін пайдалы болуы мүмкін. 
 

 

«Справочник-путеводитель студента» 

 
Справочник-путеводитель служит в качестве руководства для студентов I курса 

и содержит общую информацию о колледже с перечнем предлагаемых 

специальностей, карту расположения колледжа с указанием номеров маршрутов 

автобусов, расписание звонков, схему аудиторий и кабинетов учебных корпусов, 

сведения о составе администрации и местонахождении каждого, банковские 

реквизиты колледжа, а также Правила внутреннего распорядка студента, 

обязательных для исполнения каждым. Вместе с тем, в целях духовно-нравственного 

и патриотического воспитания молодежи, формирования в них чувства любви к 

своей Родине, в путеводитель внесены Семь незабываемых основ патриотического 

акта «Мәңгілік ел», принятого на XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК), 

прошедшей в Астане под председательством Президента РК, Председателя 

Ассамблеи Нурсултана Назарбаева. 

Информация в Справочнике-путеводителе предназначена в помощь студенту и 

знакомит обучающихся с особенностями деятельности колледжа, описывает 

порядок организации учебного процесса, промежуточного и итогового контроля 

знаний, а также содержит информацию о правах и обязанностях студентов. 

Настоящий справочник может быть полезен для облегчения усилий кураторов и 

мастеров производственного обучения в ориентировании студентов в 

адаптационный период и планировании процесса обучения. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

МЕМЛЕКЕТТІК ӘНҰРАНЫ 

 
Сөздері: Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев  

Музыкасы: Шәмші Қалдаяқов 

 

Алтын күн аспаны, 

Алтын дән даласы, 

Ерліктің дастаны, 

Еліме қарашы! 

Ежелден ер деген, 

Даңқымыз шықты ғой. 

Намысын бермеген, 

Қазағым мықты ғой! 

 

Қайырмасы: 

 

Менің елім, менің елім, 

Гүлің болып егілемін, 

Жырың болып төгілемін, елім! 

Туған жерім менің - Қазақстаным! 

 

Ұрпаққа жол ашқан, 

Кең байтақ жерім бар. 

Бірлігі жарасқан, 

Тәуелсіз елім бар. 

Қарсы алған уақытты, 

Мәңгілік досындай, 

Біздің ел бақытты, 

Біздің ел осындай! 

 

Қайырмасы: 

 

Менің елім, менің елім, 

Гүлің болып егілемін, 

Жырың болып төгілемін, елім! 

Туған жерім менің - Қазақстаным! 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Слова: Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев 

Музыка: Шәмші Қалдаяқов 

  

Алтын күн аспаны, 

Алтын дән даласы, 

Ерліктің дастаны, 

Еліме қарашы! 

Ежелден ер деген, 

Даңқымыз шықты ғой. 

Намысын бермеген, 

Қазағым мықты ғой! 

  

Қайырмасы: 

  

Менің елім, менің елім, 

Гүлің болып егілемін, 

Жырың болып төгілемін, елім! 

Туған жерім менің - Қазақстаным! 

  

Ұрпаққа жол ашқан, 

Кең байтақ жерім бар. 

Бірлігі жарасқан, 

Тәуелсіз елім бар. 

Қарсы алған уақытты, 

Мәңгілік досындай, 

Біздің ел бақытты, 

Біздің ел осындай! 

  

Қайырмасы: 

  

Менің елім, менің елім, 

Гүлің болып егілемін, 

Жырың болып төгілемін, елім! 

Туған жерім менің - Қазақстаным! 
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ПАТРИОТТЫҚ АКТІСІ 
 
 

 

 

«Халық өмірі оның келесі ұрпағымен жалғасып 

отырады. Сондықтан Халықтың Мәңгілігі туралы 

арманнан асқақ арман жоқ.  

Мәңгілік Ел - бұл ертеңгі күнге есік ашатын, 

болашаққа сенімді арттыратын идея, бұл - кері 

қайтпайтын және берік тұрақтылықтың символы...» 

Н.Ә.Назарбаев 
 
 

Біз, байырғы қазақ жерінде бір тағдыр және тарихи жад арқылы 

байланысқан, Ұлы Дала Елінің даңқты тарихы мен дәстүрлерін жалғастырған 

Қазақстан азаматтары, көптеген ұрпақтың Тәуелсіздік туралы арманын іске 

асырып, болашақ ұрпақ алдындағы қасиетті парызымызды, бейбітшілік пен 

келісімнің, бірлік пен тұтастықтың маңыздылығын сезініп, қоғам мен 

мемлекеттің жоғары мүдделерін негізге ала отырып, Тәуелсіздіктің 25 жылдық 

мерейлі жылында осы  

 

Мәңгілік Ел - патриоттық актісін 

 қабылдаймыз. 

Елбасы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың көшбасшылығымен жаңа Қазақстанның тарихын жазудың биік 

мәртебесі мен жауапкершілігі біздің ұрпақтың үлесіне тиді.  

Елбасының маңына топтасу арқылы біз ұлы жетістіктерге толы жолдан 

өттік және бүгінде өзімізді Тәуелсіз Қазақстанның - қуатты әрі табысты 

мемлекеттің азаматымыз деп мақтанышпен айтамыз. 

 Біз, Қазақстан азаматтары, Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи 

«Тәуелсіздік толғауын» негізге ала отырып, Болашағы Біртұтас Ел - Мәңгілік 

Елді құру жолында біргеміз.  

Мәңгілік Елдің өзегінде қарапайым, түсінікті және біздің әрқайсымыз 

үшін ең қымбат ақиқаттар - отбасымыздың амандығы, қонақжайлық және 

еңбексүйгіштік, тұрақтылық, қауіпсіздік және бірлік, ертеңгі күнге деген сенім 

ұғымдары орныққан. Біз Мәңгілік Елдің мызғымас Жеті тұғырын 

нығайтуға, сақтауға және ұрпақтан ұрпаққа аманат етуге шақырамыз. 

Мәңгілік Ел, бұл-Тәуелсіздік және Астана. 
  Біз Тәуелсіздікті нығайтудың тарихи ұлы миссиясына адал боламыз.  

Біз Астананы халқымыздың гүлденуі мен қуатының жарқын белгісі 

ретінде әрқашан мақтан тұтатын боламыз. 

Мәңгілік Ел, бұл - Жалпыұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім.  

Біздің Отанымыз бір, ол - Тәуелсіз Қазақстан, біздің еліміз бір - 

тағдырымыз ортақ.  

Бейбітшілік пен келісімнің ұлы ісіне адал халықтың ғұмыры 

мыңжылдықтарға жалғасады. 

Мәңгілік Ел, бұл -Зайырлы Мемлекет және Жоғары Руханият.  
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Азаматтық және рухани құндылықтардың бірлігі бізге өз жолымызды 

табуға және өзімізді бүкіл әлемге мәшһүр етуге мүмкіндік берді.  

Біз еліміздің бірегей рухани келбетін айқындайтын діндер мен 

өркениеттердің жаһандық үнқатысуын одан әрі жан-жақты дамытатын 

боламыз. 

Мәңгілік Ел, бұл -Инновация негізіндегі тұрақты Экономикалық 

Өсім. 

Біз мемлекеттің индустриялық және инновациялық күш-қуатын 

дамытып, табиғи ресурстар мен қоршаған ортаға ұқыптылықпен қарап, 

қоғамда білім мен ғалымдық культін елдің зияткерлік іргетасы ретінде 

бекітетін боламыз. 

Мәңгілік Ел, бұл - Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы. 

Елдің барлық табыстары мен жетістіктері - барша қазақстандықтардың 

күн сайынғы қажырлы еңбегінің нәтижесі. 

Біз елдің әрбір азаматының жасампаздық әлеуетін жүзеге асыру үшін 

жағдай жасай отырып, еңбексүйгіштік және жауапкершілік, Еңбек Адамына 

құрмет сынды құндылықтарымызды нығайтамыз. 

Мәңгілік Ел, бұл -Тарихтың, Мәдениет пен Тілдің ортақтығы. 

Біз ортақ тарихи мұрамызды мұқият сақтайтын боламыз. 

Біз Қазақстан халқының мәдени әралуандығын арттыра түсеміз. 

Біз мемлекеттік тілді қоғамды біріктірудің негізі, үштілділікті Елдің 

бәсекеге қабілеттілігінің басты шарты ретінде дамыту қағидатын ұстанатын 

боламыз. 

Біз - Үлкен Ел - Үлкен Отбасымыз. 

Мәңгілік Ел, бұл - Ұлттық қауіпсіздік және Қазақстанның жалпы 

әлемдік және өңірлік проблемаларды шешуге жаһандық тұрғыдан 

қатысуы. 

Біз өз жетістіктерімізді қорғауға тиіспіз. 

Ұлттық қауіпсіздікті нығайту әрбір азаматтың, өз елі патриотының 

қасиетті парызы болып саналады. 

Біз бейбітшілік пен келісім идеясын ілгерілете отырып, еліміздің 

халықаралық аренада мойындалған беделін нығайта түсетін боламыз. 

Біз Мәңгілік Елдің қастерлі құндылықтарын басшылыққа аламыз. 

Біз Отанымыздың көк байрағын асқақтата көтеріп, еліміз жеткен жаңа 

биіктерде желбірететін боламыз. 

- біздің болашақ ұрпақ үшін, Қазақстан халқының амандығы мен 

гүлденуі үшін жасаған саналы таңдауымыз! 

Біртұтас Еліміз - Мәңгілік Ел қуатты болсын! 

Қазақстанның мәңгілік мекені - Ұлы Дала Еліне бата қонып, бақ 

дарысын! Алға, Қазақстан! 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АКТ – МӘҢГІЛІК ЕЛ 

 

 

 

«Жизнь народа прирастает с каждым следующим его 

поколением. Поэтому нет мечты выше, чем мечта о 

Вечности Народа.  

Мәңгілік Ел – это идея, которая 

открывает завтрашний день, выражает веру в 

будущее, это символ необратимой и прочной 

стабильности...» 
Н.А.Назарбаев 

 

Мы, граждане Казахстана, исходя из высших интересов общества и 

государства, связанные одной судьбой и исторической памятью на древней 

казахской земле, являясь продолжателями славной истории и традиций Ұлы 

Дала Елі –Страны Великой Преображенной Степи, осуществив мечту многих 

поколений о Независимости и осознавая свой священный долг перед 

будущими поколениями, важность мира и согласия, единства и сплоченности, 

в год 25-летнего юбилея Независимости принимаем настоящий 

  

Патриотический Акт – Мәңгілік Ел 
        Нашему поколению выпала высокая честь и ответственность под 

лидерством Елбасы, Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева созидать историю нового Казахстана. 

Сплотившись вокруг Елбасы, мы прошли  великий путь свершений и 

сегодня с гордостью называем себя гражданами Независимого Казахстана – 

сильного и успешного государства.   

Следуя историческому «Слову о Независимости» Нурсултана 

Назарбаева, мы, граждане Казахстана – едины в своем стремлении созидать 

Нацию Единого Будущего - Мәңгілік Ел. 

В основе Мәңгілік Ел – простые, понятные и самые ценные для каждого 

из нас истины– благополучие наших семей, гостеприимство и трудолюбие, 

стабильность, безопасность и единство, уверенность в завтрашнем дне. 

Мы призываем укреплять, хранить и передавать от поколения к 

поколению Семь незыблемых основ Мәңгілік Ел: 

Мәңгілік Ел - это Независимость и Астана. 

Мы будем верны великой исторической миссии укрепления 

Независимости. 

Мы будем всегда гордиться Астаной как ярким символом расцвета и силы 

нашего народа. 

Мәңгілік Ел - это Общенациональное единство, мир и согласие. 
У нас одна Родина – Независимый Казахстан, у насОдна страна - Одна 

судьба. 

Народ, который верен великому делу мира и согласия, будет 

существовать тысячелетиями. 
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Мәңгілік Ел - это Светское Государство и Высокая Духовность. 

Единство гражданских и духовных ценностей позволило нам найти свой 

собственный путь и гордо заявить о себе всему миру. 

Мы и дальше будем всемерно развивать глобальный диалог религий и 

цивилизаций, определяющих уникальныйдуховный облик нашей страны. 

Мәңгілік Ел - это устойчивый Экономический Рост на Основе 

Инноваций. 

Мы будем развивать индустриальную и инновационную мощь 

государства, бережно относиться к природным ресурсам и окружающей среде, 

утверждать в обществе культ учености и образования, как интеллектуального 

фундамента нации. 

Мәңгілік Ел - это Общество Всеобщего Труда. 

Все достижения и успехи страны – результат каждодневного, 

кропотливого труда всех казахстанцев. 

Мы будем укреплять наши ценности трудолюбия и ответственности, 

уважения к Человеку Труда, создавая условия для реализации созидательного 

потенциала каждого гражданина страны.  

Мәңгілік Ел - это Общность Истории, Культуры и Языка. 

Мы будем бережно относиться к нашему общему историческому 

наследию. 

Мы будем преумножать культурное многообразие народа Казахстана. 

Мы будем следовать принципу развития государственного языка как 

основы консолидации общества, трёхъязычия как главного условия 

конкурентоспособности Нации. 

Мы - Большая Страна – Большая Семья. 

Мәңгілік Ел - это Национальная безопасность и глобальное участие 

Казахстана в решении общемировых и региональных проблем. 
Мы должны защищать свои достижения. 

Укрепление национальной безопасности является священным долгом 

каждого гражданина, патриота своей страны. 

Мы будем укреплять признанный авторитет страны на международной 

арене, продвигая идеи мира и согласия. 

Мы будем следовать священным ценностям Мәңгілік Ел. 

Мы будем гордо нести небесный стяг нашей Родины, поднимать его на 

новых вершинах достижений нашей страны. 

Это наш осознанный выбор во имя будущих поколений, благополучия и 

процветания народа Казахстана! 

  

Пусть будет сильна наша единая нация – Мәңгілік Ел! 

Пусть будет благословенна вечная земля Казахстана - Ұлы Дала Елі! 

Алға, Қазақстан! 
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КОЛЛЕДЖ МИССИЯСЫ 

Жаңа әлемдегі Қазақстан Республикасының экономикасы мен 

өндірістік әлеуетінің деңгейін арттыра алатын, жоғары деңгейде 

теориялық және практикалық дағдылары бар, жеке сапаларға ие, бәсекеге 

қабілетті жұмысшы кадрлар мен орта буын мамандар даярлау. 

 
ПАЙЫМДАУ 

Жаңа инновациялық технологияларды енгізу негізінде еңбек 

нарығының қызмет көрсету саласында біліктілігі жоғары кадрлар мен 

орта буын мамандарын  дайындауда практикаға  бағытталған жетекші 

колледж болу.  
 

БІЗДІҢ МАҚСАТЫМЫЗ: 

Қазақстан мен әлемнің дамуына  және гүлденуіне қажетті  қызмет 

көрсету саласы кадрларын дайындауда  кәсіптік-техникалық білім 

беретін   мекемелер арасында отандық және аймақтық жетекші болу. 

  

 

 

 

МИССИЯ КОЛЛЕДЖА 

 Подготовка конкурентноспособных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена, имеющих высокий уровень теоретических и практических 

навыков, обладающих высокими личностными качествами и способных 

повысить уровень производственного потенциала и экономики Республики 

Казахстан в новом мире 

 

 

ВИДЕНИЕ 

Стать лидирующим практико-ориентированным колледжем по 

подготовке высококвалифицированных востребованных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена в сфере услуг рынка труда на основе внедрения 

новых инновационных технологий. 
 

 

НАША ЦЕЛЬ:  

стать отечественным и региональным лидером в подготовке кадров для 

сферы обслуживания, необходимых для развития и процветания Казахстана и 

мира. 
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Колледж 3 мамандық бойынша кадрлар дайындығын жүзеге 

асырады: 

№ Мамандық Біліктілік Оқыту мерзімі 
 0500000 Сервис, экономика және басқару 

1 

0506000 Шаштараз 

өнері және сәндік 

косметика 

0506081 Шаштараз- шебері 10 ай 

0506012 Шаштараз - 

модельер 

10 ай,  

2 жыл 10 ай 

0506063 Суретші -модельер 3г. 10 мес. 

2 

0508000 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

0508012 Аспаз 10 ай,  

1 жыл 10 ай,  

2 жыл 10 ай 
0508022 Кондитер 

0508042 Официант  

0508063 Технолог – 

менеджер 

3 жыл 10 ай 

 
1200000 Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар 

технологиясы 

3 
1211000 Тігін өндірісі 

және киімдерді үлгілеу 

1211032 Тігінші 10 ай 

1211062 Арнайы тігінші 10 ай,  

1 жыл 10 ай,  

2 жыл 10 ай 

1211072 Модельер- пішуші 10 ай,  

1 жыл 10 ай,  

2 жыл 10 ай 

1211093 Техник-технолог 3 жыл 10 ай 
 

 

 Колледж осуществляет подготовку кадров по  

3 специальностям: 

№ Специальность Квалификация Срок обучения 

 0500000 Сервис, экономика и управление 

1 

0506000 

Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика 

0506081 Мастер-

парикмахер 

10мес. 

0506012 Парикмахер - 

модельер 

10мес., 2г.10мес. 

0506063 Художник-

модельер 

3г. 10 мес. 

2 
0508000 Организация 

питания 

0508012 Повар 10мес., 1г.10мес., 

2г.10мес. 0508022 Кондитер 

0508042 Официант  

0508063 Технолог – 

менеджер 

3г. 10 мес. 

 1200000 Технология изделий и товаров широкого потребления 

3 

1211000 Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

1211032 Швея 10 мес. 

1211062 Портной 10мес., 1г.10мес., 

2г.10мес. 

1211072 Модельер-

закройщик 

10мес., 1г.10мес., 

2г.10мес. 

1211093 Техник-технолог 3г. 10 мес. 
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КОЛЛЕДЖ ТАРИХЫ: 

 

Оқу мекемесінің құрылған жылы: 15 тамыз 1960 жыл. 

 

1960ж. - №2 Қолөнер училищесі. 

1965ж. - №122 Қалалық кәсіптік -техникалық  училищесі). 

1976ж. - №25 Техникалық  училище. 

1985ж. - №2 Орта кәсіптік техникалық училищесі. 

1992ж. - «Қыз-Жібек» оқу –өндірістік фирмасы. 

1995ж. - №2 Жоғары кәсіптік училищесі. 

1996ж. - №2 Кәсіптік-техникалық лицей. 

2003ж. - №2 Кәсіптік лицей. 

2012ж. – Батыс Қазақстан облысы әкімдігі Білім басқармасының 

«Орал «Сервис» технологиялық колледжі» мемлекеттік коммуналдық 

қазыналық кәсіпорны. 

 

Лицей  өз қызметін алыс алпысыншы жылдары бастады. Экономика, 

өнеркәсіп, рухани және мәдени өмірдің өрлеуі, ҒТР. Тоқыма өнеркәсібі мен 

қызмет көрсету саласының өркендеуінің басталуы. Осы жылдары 

республиканың Батыс  аймағында қызмет көрсету саласы мен коммуналдық 

шаруашылық үшін жаңа жас кадрларды дайындау қажеттілігі туындады. 

Қалалық және ауылдық тұрғындарға арналған, кенінен таралып жатқан 

аудандық тұрмыстық комбинаттар, Тұрмыс  үйлері, ательелер, шаштараз 

салондары және басқа қызмет көрсету салалары үшін  мамандар қажет 

болды. 

Осылайша, 1960 жылы тұрмыстық қызмет көрсету саласының 

мамандарын дайындайтын алғашқы оқу мекемесі  құрылды.  Бұл  № 12 

қолөнер училищесі еді. Алғашқы рет қабылданған  білім алушылар саны 175 

адамды құрады. Олар негізінен облыстың әр түкпірінен, ауылдық 

тұрмыстық комбинаттары немесе мектепті бітіргеннен кейін, тігінші, 

шаштараз, фотограф мамандығын таңдаған қыздар болды. 

Лицей  қызмет ету кезінде бірнеше рет өз статусын өзгертті, бірақ 

қызмет ету саласы мен мақсаты  өзгермеді. Колледж қызмет көрсету саласы 

үшін кадрлар дайындады. 

60 жыл ішінде «Сервис» Орал технологиялық колледжі» 30 мыңнан 

астам біліктілігі жоғары мамандар дайындады. Колледждің бұрынғы 35 

түлегі біздің ұжымда қызмет етеді: Жиналеева Д.С., Белова Г.Л., Лукашова 

И.Г., Брашева Г.С., Егорова О.Г., Никишкина Т.И., Пудовкина И.П., 

Харисова А.А., Гумирова А.Е., Галиева Р.Н., Курмангалиева Р.М., 

Кажмулдина Н.С., Скендирова М.М., Өтегенов О.Р., Сағидолла З.А., 

Антонов А.А және т.б. 

Көптеген жылдар бойы мұнда тұрақты шығармашылық инженерлік-

педагогикалық ұжым қызмет етеді. Оқытушылар мен өндірістік оқыту 

шеберлерінің 56 пайызы жоғары және бірінші санатқа ие мамандар. 

Инновациялық үдеріс әдістемелік, зерттеу, кәсіби-адамгершілік, 
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диагностикалық және басқару мәдениетін қоса алғанда, барлық білім беру 

субъектілерінің педагогикалық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған 

жүйелі ұйымдастырылған ғылыми - әдістемелік жұмысқа негізделеді. 

«Сервис» ОТК - төмендегі мамандықтар бойынша жоғары білікті 

мамандарды даярлайтын білім беру мекемесі: 

 «0506000 Шаштараз өнері және сәндік  косметика»; 

 «0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру»; 

 «1211000 Тігін өндірісі және киімді үлгілеу». 

Бұл 26 оқу кабинеті, 8 тігін шеберханасы, 6 оқу шаштаразы, 5 аспаз 

зертханасы, медициналық кешен, 300 орындық жатақхана, акт және спорт 

залдары, компьютерлік сыныптары, оқу залы мен кітапхана, асханадан 

тұратын заманауи кешен. 

Колледж дайындайтын мамандықтар нарықта сұранысқа ие  

мамандықтар, түлектердің 80 пайызы  жұмысқа орналасуда. 

Студенттердің өндірістік дайындығы  практика қажеттіліктерін 

толығымен қанағаттандыратын оқу-өндірістік шеберханаларында жүзеге 

асырылады. 
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ИСТОРИЯ   КОЛЛЕДЖА: 

 

Год основания учебного заведения: 15 августа 1960 года. 

 

1960г. - Ремесленное училище №2. 

1965г. - Городское профессиональное техническое училище №122. 

1976г. - Техническое училище №25. 

1985г. - Среднее профессиональное техническое училище №2. 

1992г. - Учебно-производственная фирма «Кыз-Жибек». 

1995г. - Высшее профессиональное училище №2. 

1996г. - Профессионально-технический лицей №2. 

2003г. - Профессиональный лицей №2. 

2012г.  - Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Уральский технологический колледж «Сервис» Управления образования 

акимата Западно-|Казахстанской области. 

 

Свой путь лицей начал в далекие шестидесятые годы. Подъем экономики, 

промышленности, духовной и культурный жизни, НТР. Начало расцвета 

текстильной промышленности и сферы обслуживания. Именно в эти годы в 

Западно-Казахстанском регионе республики назрела необходимость 

подготовки новых молодых кадров для сферы обслуживания и коммунального 

хозяйства. Нужны были специалисты для все более расширяющей сети 

райбыткомбинатов, Домов быта, ателье, парикмахерских салонов и других 

сфер обслуживания как городского, так и сельского населения. 

Так, В 1960 году было открыто первое учебное заведение, главной целью 

которого было подготовка специалистов сферы бытового обслуживания. 

Это было ремесленное училище № 12. Первый набор составил 175 

человек. Это были в основном, девушки из разных концов области, 

приехавших по направлению из сельских бытовых комбинатов или после 

окончания школы, те, кто выбрал профессию портной, парикмахера, 

фотографа. За время существования лицей неоднократно меняло статус, но 

сфера деятельности и цель были неизменны - подготовка кадров для сферы 

обслуживания.  

За 60 лет колледж подготовил более 30000 квалифицированных 

специалистов. 35 бывших выпускников: Жиналеева Д.С., Белова Г.Л., 

Лукашова И.Г., Брашева Г.С., Егорова О.Г., Никишкина Т.И., Пудовкина И.П., 

Харисова А.А., Гумирова А.Е., Галиева Р.Н., Курмангалиева Р.М., 

Кажмулдина Н.С., Скендирова М.М., Өтегенов О.Р., Сағидолла З.А., Антонов 

А.А. и др. успешно трудятся в колледже. В течение многих лет здесь работает 

стабильный творческий инженерно-педагогический коллектив. 56% 

преподавателей и мастеров производственного обучения имеют высшую и 

первую категории.  

Инновационный процесс базируется на системно-организованной 

научно-методической работе, которая направлена на формирование 

педагогической культуры всех субъектов образования, включая 
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методологическую, исследовательскую, профессионально-нравственную, 

диагностическую и управленческую культуру. 

УТК «Сервис» - это образовательное учреждение, которое ведет 

подготовку высококвалифицированных специалистов по следующим 

специальностям: 

 «0506000 Парикмахерское искусство и декоративная косметика»; 

 «0508000 Организация питания»; 

 «1211000 Швейное производство и моделирование одежды». 

Это современный комплекс, состоящий из 26 учебных кабинетов, 8 

швейных мастерских, 6 учебной парикмахерской, 5 лаборатории поваров, 

медицинского комплекса, общежития на 300 мест, актовым и спортивным 

залами, компьютерными классами, читальным залом и библиотекой, столовой, 

Профессии, подготавливаемые колледжем, востребованы на рынке, 80% 

выпускников трудоустраиваются. 

Производственная подготовка студентов ведется в собственных учебно-

производственных мастерских, полностью удовлетворяющие потребности в 

практике. 
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БІЗДІҢ КОЛЛЕДЖГЕ ҚАЛАЙ ЖЕТУГЕ БОЛАДЫ? 

 

КАК К НАМ ПРОЕХАТЬ? 
 
 

 
 

 

Колледждің жұмыс регламенті: 

Күн сайын 900 -ден 1800   -ге дейін 

Біздің мекенжайымыз: БҚО, Орал 

қаласы,  Циолковский көшесі, 2б e-mail: 

pl2zko@mail.ru 

сайт: www.utks.kz 

Автобустар №:  1,4,5,6,13,20,35,39 «Циолковский» аялдамасы. 

Тел: 23-31-48, 23-31-38, 23-41-71 

 
Регламент работы колледжа: 

Ежедневно  с 900 до 1800 часов 

Наш адрес: ЗКО, г.Уральск, ул.Циолковского, 2б 

e-mail: pl2zko@mail.ru 

сайт: www.utks.kz   

Проезд автобусами: №№ 1,4,5,6,13,20,35,39 остановка «Циолковского». 

Тел: 23-31-48, 23-31-38, 23-41-71 

 

 

 
  

mailto:pl2zko@mail.ru
http://www.utks.kz/
mailto:pl2zko@mail.ru
http://www.utks.kz/
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БАНКТІК  РЕКВИЗИТТЕР (ОҚУҒА ТӨЛЕМ ЖАСАУ ҮШІН) 

 

«Орал «Сервис» технологиялық колледжі» МКҚК мекемесі 

 

 I курс студенттері мен абитуриенттер үшін: 

БИН 930 240 000 119 

ИИК KZ139 14022 203KZ 0005D 

БИК SABRKZKA 

 «Сбербанк» АҚ  ДБ филиалы 

КБЕ 16 

Тел. 8 (7112) 23-31-48, 23-39-00, 23- 45-07 

 
 

 
 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ) 

 

Учреждение ГККП «Уральский технологический колледж «Сервис» 

 

Для студентов I курса и абитуриентов: 

БИН 930 240 000 119 

ИИК KZ139 14022 203KZ 0005D 

БИК SABRKZKA 

в филиал ДБ АО «Сбербанк» 

КБЕ 16 

Тел. 8 (7112) 23-31-48, 23-39-00, 23- 45-07 
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КАБИНЕТТЕРДІҢ ОРНАЛАСУ СХЕМАСЫ 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЕТОВ 
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ҚОҢЫРАУ КЕСТЕСІ 
 

1 пара 0830  – 1000
 

2 пара 1010  – 1140
 

3 пара 1155  – 1325
 

4 пара 1335- 1505
 

 

  01.09.2020ж.  бастап студенттер төмендегі қоңырау кестесі 

бойынша  қашықтықтан оқытылады: 

 

1 пара 830 – 0915 1400–1445 – студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ) 

2 пара 925 – 1010 1450–1535 – студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ) 

3 пара 1020 – 1105 1540–1625 – студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ) 

4 пара 1115 – 1200 1630–1715 – студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ) 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 

1 пара 0830 – 1000 

2 пара 1010 – 1140 

3 пара  1155 – 1325 

4 пара  1335- 1505 
 

С 01.09.2020г. студенты обучаются дистанционно по следующему 

расписанию звонков: 

 

1 пара 830 – 0915     1400 – 1445 – самостоятельная работа студентов (СРС) 

2 пара 925 – 1010     1450 – 1535 – самостоятельная работа студентов (СРС) 

3 пара 1020 – 1105     1540 – 1625 – самостоятельная работа студентов (СРС) 

4 пара 1115 – 1200     1630 – 1715 – самостоятельная работа студентов (СРС) 
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2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА  

АРНАЛҒАН  КҮНДІЗГІ ОҚУ БӨЛІМІ СТУДЕНТТЕРІНІҢ 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ 

 

28.08.2020ж.- студенттерді қабылдау; 

 01.09.2020г. – Білім күні; 

 

01.09-30.12.2020ж.- I семестр: 

- 30.12.2020ж. – аралық және қорытынды аттестаттау. Оқу аптасының 

саны: 

 теориялық оқыту – 17 апта; 

 аралық және қорытынды аттестаттау -2 апта; 

 қысқы демалыс – 2 апта. 

 

14.01.2021г. -25.06.2021ж. – ІІ семестр: 

14.06-25.06.2021г. – ағымдағы  аттестаттау. 14.06-25.06.2021г. – дипломдық 

жұмыстарды қорғау. 

Оқу аптасының саны: 

 теориялық оқыту – 23 апта; 

 аралық және қорытынды аттестаттау -2 апта; 

 жазғы демалыс – 9 апта. 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

28.08.2020г.- зачисление студентов; 

01.09.2020г. - День знаний; 

 

01.09-30.12.2020г.- I семестр: 

21.12. - 30.12.2020г. – промежуточная и итоговая аттестации. 

Всего учебных недель:  

 теоретическое обучение – 17 недель; 

 промежуточная и итоговая аттестации -2 недели; 

 зимние каникулы – 2 недели. 

 

14.01.2021г. -25.06.2021г.  – ІІ семестр: 

14.06-25.06.2021г. – текущая аттестация. 

14.06-25.06.2021г. – защита дипломных работ. 

Всего учебных недель:  

 теоретическое обучение – 23 недели; 

 промежуточная и итоговая аттестации -2 недели; 

 летние каникулы – 9 недель. 
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2020 ЖЫЛДЫҢ  1 ҚЫРКҮЙЕГІНДЕГІ 

КОЛЛЕДЖ ӘКІМШІЛІГІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА  

НА 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

 

 

№ 

п/п 

Фото 
Аты-жөні/ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Лауазымы 

/Должность 

Жұмыс 

телефоны / 

Рабочий 

телефон 

1.  

 

Искалиева  

Айгуль  

Бисенбаевна 

Колледж директоры / 

Директор колледжа 
23-31-48 

2.  

 

Жиналеева  

Дарига  

Салимовна 

 

Директордың 

оқу-өндірістік жұмысы  

бойынша орынбасары / 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

23-39-00 

3.  

 

Мамбетова  

Надежда 

Амангельдиевн

а 

 

 

Директордың 

оқу жұмысы  бойынша 

орынбасары / 

Заместитель директора 

по учебной работе 

23-39-00 

4.  

 

Нурмукашева  

Майра  

Сагингалиевна 

 

Директордың 

оқу-тәрбие жұмысы  

бойынша орынбасары / 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

23-39-00 
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5.  

 

Батыргалиева  

Анюза  

Белаловна 

 

 

Директордың 

оқу-әдістемелік 

жұмысы  бойынша 

орынбасары / 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

23-39-00 

6.  

 

Галиева  

Найля 

Хаирбулдиевна 

Директордың бейіндік 

оқыту бойынша 

орынбасары / 

Заместитель директора 

по профильной работе 

23-39-00 

7.  

 

Габдушев  

Нурлыбек 

Мухамбетулы 

Директордың 

IT 

технологиялар 

бойынша орынбасары / 

Заместитель директора 

по IT технологиям 

23-39-00 

8.  

 

Ахметова  

Анар  

Ерболовна 

Бас есепші / Главный 

бухгалтер 
23-45-07 

9.  

 

Султангалиева 

Раниса 

Калиаскаровна 

 

Кадр бөлімінің 

меңгерушісі / 

Заведующиая отделом 

кадров 

23-39-00 
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10.  

 

Унаева  

Айман 

Сарсенбайкызы 

Заңгер / Юрист 23-39-00 

11. 
 

 

Лукашова  

Ирина  

Григорьевна 

Аға шебер / Старший 

мастер Старший 

мастер 

23-39-00 

12. 

 

Кидришева  

Айнагуль  

Уразаевна 

Бөлім меңгерушісі / 

Заведующий 

отделением 

23-39-00 

13.  

 

Лукпанова  

Сагида 

Губайдулловна 

Бөлім меңгерушісі/ 

Заведующий 

отделением 

23-39-00 

14. 
 

 

Ильясова  

Айнур  

Ерболовна 

 

Кітапхана меңгерушісі 

/ Заведующий 

библиотекой 

 
23-39-00 
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15. 
 

 

Сатангалиев  

Малик  

Ермекович 

АӘД 

Жетекшісі / 

Руководитель НВП 

23-39-00 

16. 
 

 

Балмаш  

Серик 

Сабыргалиевич 

 

Жастар істері бойынша 

комитетінің жетекшісі 

/ Инспектор  по делам 

молодежи 

 

23-39-00 

17. 
 

 

 
Шамшенова  

Жазира 

Ерболатқызы 

 

Әлеуметтік  педагог / 

Социальный педагог 

 
23-39-00 

18. 
 

 

Калиева  

Айнагуль  

Назаровна 

Педагог- психолог 23-39-00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ІШКІ ТӘРТІП 

ЕРЕЖЕЛЕРІ  

 

Оқу тәртібі: 

1. Колледждегі  оқу үдерісі оқу жылына жасалған сабақ кестесіне сәйкес 

өткізіледі. 

2. Оқу жоспарын колледж директоры бекітеді және оқу бөлмесіне сабақ 

басталардан бір апта бұрын кешіктірмей көрінетін жерге орналастырады. 

3. Факультативті сабақтар үшін жеке кесте жасалады. 

4. Студенттердің міндетті сабақтардағы жүктемесі аптасына 36 сағаттан 

аспауы керек. 

5. Оқу жоспарында белгіленген демалыс күндерінің ұзақтығын қысқартуға 

жол берілмейді. 

6. Сабақтың басында және соңында студенттерге қоңырау арқылы 

хабарланады. 

7. Колледждегі академиялық сағаттың ұзақтығы - 90 минут. Сабақтар 

арасындағы үзіліс - 10 минут. Үлкен үзіліс – 15 минут. 

8. Барлық оқу және оқу өндірістік объектілерінде тиісті тазалық пен тәртіпті 

қосалқы қызметкерлер қамтамасыз етеді. 

9. Барлық оқу кабинеттерінде және оларға жапсарлас бөлмелерде сабақ 

басталғаннан кейін сабақтың қалыпты жүруіне қажетті тыныштық пен тәртіп 

қамтамасыз етілуі керек. 

10. Сабақтың үзілуіне жол бермеу керек. Қоңыраудан кейін сабаққа кіруге тек 

колледж директорына немесе оның орынбасарларына рұқсат етіледі. 

11. Студенттер тобының құрамы орынбасарлардыңұсынысы бойынша 

директордың бұйрығымен бекітіледі. 

12. Әр оқу тобында студенттердің пікірлерін ескере отырып, ең тәртіпті және 

табысты студенттердің арасынан топ старостасы бекітіледі. 

13. Колледждегі оқу тәртібін бақылау үшін әкімшілік мүшелері, оқытушылар 

мен студенттердің кезекшілігі орнатылып, кіріп - шығу режимі енгізіледі. 

 

3. Білім алушылар құқықтары мен міндеттері 

Білім алушылардың құқығы бар: 

1. Оқу шеберханаларын, аудиторияларды, кітапхананы, спорт және акт залы 

мен басқа да оқу-қосалқы мекемелер, колледж жабдықтары мен жабдықтарын 

пайдалануға. 

2. Колледждің өзін-өзі басқаруына сайлану және таңдалуға. 

3. Колледж қызметінің маңызды мәселелерін шешуге қатысуға. 

4. Колледждің қоғамдық өміріне қатысуға: спорт секцияларына, 

көркемөнерпаздар үйірмелеріне, байқаулар, конференцияларға және т.б. 

5. Заңнамада белгіленген тәртіппен колледж әкімшілігінің бұйрықтары мен 

нұсқауларына шағымдануға. 

6. Білім алушылар  мен колледж қызметкерлері арасындағы даулы мәселелер 

барлық тараптардың позициясы мен мүдделерін ескере отырып шешілуі керек. 
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Білім алушылар мен оқытушылар арасындағы дауларды шешуде қиындықтар 

туындаған жағдайда студенттер колледж әкімшілігінің мүшелеріне жүгінуге . 

7. Оқудағы жетістігі мен колледждің қоғамдық өміріне үлес қосқаны үшін 

марапаттау: 

    * алғыс жариялау; 

    * құнды сыйлықтармен марапаттау. 

 Колледж студенттері міндетті: 

1.Таңдалған мамандық бойынша теориялық білімді, практикалық дағдылар 

мен қабілеттерді жүйелі және терең игеруге. 

2. Міндетті оқу-тәжірибелік сабақтарға қатысуға. 

3. Оқу жоспарлары мен бағдарламаларында қарастырылған барлық 

тапсырмаларды уақытында орындауға. 

4. Оқу ғимараты мен жатақханада өзін-өзіне  қызмет ету, қоғамдық пайдалы 

жұмыстарда тазалық пен тәртіпті сақтауға қатысуға. 

5. Колледж мүлкін ұқыпты пайдалануға. 

6. Белсенді өмірлік ұстанымға ие болу, колледждің қоғамдық өміріне 

қатысуға. 

7. Көшеде, қоғамдық жерлерде, қоғамдық тәртіпті бұзбайколледждегідей 

ұқыпты, тәртіпті болуға. 

8. Колледж жарғысында қарастырылған колледждің ішкі тәртіп сақтауға. 

9. Сабаққа кешіккен студентке тек қана кезекші әкімшілік мүшесінің 

рұқсатымен ғана қатысуға; 

10.Өзінің еңбекқорлық сапаларын тәрбиелеуге, колледждің қоғамдық өмірі 

мен практикада белсенді қатысуға; 

11.Ұқыпты, тәртіпті болуға, оқу орны, көше мен қоғамдық орындарда өздерін 

қадір қасиетін жоғалтпайтындай етіп ұстауға 

12. Оқу пәні мен жалпы бекітілген мінез-құлық нормаларын сақтауға, соның 

ішінде колледждің - ғылыми-педагогикалық, оқу-қосалқы, әкімшілік-

шаруашылық және басқа да қызметкерлеріне, білім алушыларға құрметпен 

қарау, басқалардың абыройына нұсқан келтірмеуге; 

13.Колледждің материалдық –техникалық базасын сақтауға және нығайтуға. 

Қасақана бүлдірген жабдықтар, инвентарь және колледж ғимараты мен 

кабинеттерге келтірген шығындар үшін студенттер оқудан шығаруға дейін 

жазаланып, ал ата-аналары (заңды өкілдері) жабдық мен жөндеудің шығынын 

толтырады. 

14.Оқу және практикалық сабақ кезінде студенттер: 

- ұялы телефонды сөндіруге; 

- сабақ кезінде аудиторияға тек қана оқытушының рұқсатымен бір адамнан 

ғана кіруге жәнешығуға; 

- оқытушыны мұқият тыңдап және жолдастарының жауаптарын тыңдауға; 

- сөйлеспеуге және бөтен нәрселермен айналыспауға; 

- оқытушының барлық нұсқауларын орындауға, барлық сабақта қажетті 

оқулықтар, дәптерлер, жабдықтармен келуге; 
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15. Тәртіп пен ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін білім алушыларға келесі 

тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін: 

• ескертулер; 

• сөгіс; 

• шәкіртақы тоқтату; 

• оқу орнынан шығару: 

- оқу жоспары мен бағдарламаларын орындамаса; 

- себепсіз ұзақ уақыт сабақ қалдырса (семестрде 4 аптадан артық) шәкіртақы 

тоқтатылады; 

- академиялық үлгермеушілігі; 

- колледж Жарғысын және ішкі тәртіп ережелерін бірнеше мәрте өрескел 

бұзса; 

- құқыққа қайшы келетін әрекеттер жасаса; 

- кәсіби жарамсыздығы туралы медициналық және басқа да анықтамалар 

әкелсе оқудан шығарылады. 

16.Студенттер оқудан педагогикалық кеңестің бұйрығымен шығарылады. 

17.Колледжде тыйым салынады: 

- сыртқы және бас киіммен жүруге; 

- дауыс көтеріп сөйлеуге, шулау, балағат сөздерді қолдануға, сабақ кезінде 

дәлізде бос жүруге; 

- дыбыс зорайтқыш техника қосуға, құмарлық ойындар ойнауға, арнайы 

бөлінбеген орындарда және уақытта музыкалық аспаптарда ойнауға; 

- ашық косметика пайдалануға, өте көп мөлшерде әшекей бұйымдарын тағуға, 

ұзын және ашық маникюр тағуға; 

- спирттік ішімдіктерді қолдануға, токсикалық және есірткі заттарды 

қолдануға, ғайбат сөздер айтуға, колледж аймағында ішімдік немесе есірткі 

қабылдаған күйде келуге; 

- колледж төңірегіндешылымшегуге; 

- діни, ұлттық арандатушылық туғызу, ұлттық ар-намысын таптау 

бағытындағы іс-әрекеттер жасамауға: 

- оқу сабақтарында қосылған ұялы телефон ұстауға; 

- айналасындағылардың өміріне қауіп немесе зақым келтіретін іс-әрекеттерді 

жүзеге асыруға; 

- колледж аймағына жарылғыш және жанғыш заттарды әкелуге; 

- дене тәрбиесі сабақтарына спорттық киім және аяқ киімсіз келуге; 

- колледжге шорты, іш-көйлекпен, сланцымен келуге, дене тәрбиесі сабағы 

болмаса спорт киімімен келуге. 

 

4. Білім алушыларға қойылатын бірыңғай талаптар: 

1. Колледждегі сабақтар барлық топтар үшін сағат 08:30-да басталады. 

Студенттер 10 минут бұрын колледжде болуы керек.  

2. Сабақ басталмай тұрып, киім ілгішке сыртқы киімдерін шешіп, 

кабинеттердегіөз орындарына отырып, алдағы сабаққа қажет нәрсенің бәрін 

дайындау керек. 
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3. Білім алушылардың сабаққа кешігіп қалуға құқығы жоқ. Дәлелді себепсіз 

қоңыраудан кейін аудиторияға келу оқу тәртібін бұзу болып саналады. 

4. Тәртіп бұзылған, сабаққа кешігіп келген жағдайда студенттің аты-жөнін 

оқытушы тәртіптік журналға енгізеді. Тәртіптік журналда аты-жөні енгізілген 

студенттерге әсер ету шаралары колледждің педагогикалық кеңесінің 

шешімімен анықталады. 

5. Білім алушылармен оқытушылар аудиторияға кіргенколледж 

әкімшілігінорнынан тұрып қарсы алады. 

6. Студенттер сабаққа қажетті оқу құралдарымен және кеңсе тауарларымен 

келуге міндетті. Студенттің жұмыс үстелінде бөгде заттар болмауы керек. Оқу 

құралдарының жүйелі түрде жетіспеуі оқу тәртібін бұзу болып саналады. 

7. Сабақ барысында студенттер мұғалімдердің түсіндірмелері мен 

жолдастарының жауаптарын мұқият тыңдауға, сөйлеспеуге, бөгде істермен 

шұғылдануға, мұғалімдердің барлық нұсқауларын орындауға міндетті. 

8. Оқытушының рұқсатынсыз студенттердің жауаптарын түзетуге мүмкін 

болмайды. 

9. Сұрақтар мен жауаптар кезінде білім алушы орнынан тұрып, мұғалімнің 

рұқсатымен отыруы керек. 

10. Оқытушыдан бірдеңе сұрағысы келетін оқушылар қолдарын көтеріп, 

мұғалімнің рұқсатынан кейін тұрып, сұрақ қояды. 

11. Студенттер дене шынықтыру сабақтарына спорт формасында келуі керек. 

12. Зертханаларда, аудиториялық сабақтарда, өндірістік тәжірибе кезінде 

студенттер тек сынып жетекшісі көрсеткен құралдарды, аспаптарды, 

жабдықтарды және басқа да құралдарды қолдануы керек. Оларға қауіпсіздік 

ережелерін сақтай отырып, ұқыпты қарау керек. Студенттерге колледж 

жұмысшыларының рұқсатынсыз зертханалардан, оқу және басқа да 

қондырғылардан заттар мен жабдықтарды алуға тыйым салынады. 

13. Студенттер сабақ барысында тек оқытушылардың рұқсатымен ғана оқу 

кабинеттеріне кіріп-шыға алады. 

14. Егер оқытушы ескерту жасаса, білім алушы онымен сөз таластырмауы 

керек. 

15. Егер студент себепті себептермен сабаққа дайын болмаса, онда ол сабақ 

басталар алдында мұғалімді ескертуі керек. Әртүрлі жалған жауап бермеу 

қанағаттанарлықсыз баға алуға әкеледі. 

16. Ауру немесе басқа себепсіз себептермен келмеген жағдайда 

директордың,ОІЖ, ӨОЖ, ТІЖ орынбасарларына және кураторға (үш күннен 

кешіктірмей) хабарлауға міндетті. Ауырған жағдайда студент медициналық 

мекеменің анықтамасын ұсынуы керек. Сабаққа келмеу себептері туралы 

құжаттық дәлелдері жоқ студенттер оқу тәртібін бұзушылар болып саналады 

және оларға колледждің ішкі тәртіп ережелерінде және оқу келісім шартында 

қарастырылған шаралар қолданылады. 

17. Сабаққа қатыспаған студенттер келесі аптада білімдегі барлық 

олқылықтарды қалпына келтіруі керек. 

18. Студенттердің қызметі бес балдық жүйе бойынша бағаланады. Әрбір 

студент өз жұмысын уақтылы, шынайы, орынды бағалауына құқылы. 
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19. Студенттер колледж күнтізбесінде қарастырылған топ сағаттарына 

қатысуға міндетті. 

20. Колледж қызметкерлерінің қызметін нақты үйлестіру, тәртіпті сақтау, 

колледжде санитарлық нормаларды сақтау мақсатында кезекшілік 

ұйымдастырылған. Кезекші топтың міндеттері колледжде қабылданған 

кезекші топ туралы ережемен реттеледі. 

21. Колледж өзіне-өзі қызмет көрсетудің келесі түрлерін ұсынады: 

• Аудиторияларды, шеберханаларды толық тазарту; 

• Аумақтарды тазартуға арналған сенбіліктер. 

22. Студенттер өздерінің міндеттерін саналы түрде орындаулары керек. Өзін-

өзі күту міндеттерінен босатудың негізі медициналық қарсы көрсетілімдер 

болуы мүмкін. Өзіне-өзі қызмет ету міндеттерінен жүйелі түрде бас тартатын 

студенттер үшін колледждің ішкі ережелерінде қарастырылған шаралар 

қолданылуы мүмкін. 

23. Барлық студенттер топ пен колледж мүшелерінің талаптарын сөзсіз 

орындауға міндетті. 

24. Студенттер оқу жабдықтарын, материалдық-техникалық жабдықтарды 

және колледждің барлық меншігін қорғауға міндетті. Колледж мүлкі бүлінген 

жағдайда оны қалпына келтіру студенттің ата-анасы немесе студенттің өзі 

есебінен жүзеге асырылады. 

25. Студенттер мінез-құлық мәдениеті нормаларын бұзбауы және сабақ 

барысында да, сабақтан кейін де оқытушылардың жеке басына жағымсыз 

қатынасты көрсетпеуі керек. 

26. Үзіліс кезінде студенттерге жүгіруге, шу шығаруға тыйым салынады. 

Колледж жұмысшыларымен кездескен кезде студент оған жол беріп, 

амандасуы керек. 

27. Студенттердің шаш үлгісі мен киімдері ұқыпты және қарапайым болуы 

керек. Спорттық киімдер мен аяқ киім киюге тек дене шынықтыру 

сабақтарына және спорт секцияларына баруға рұқсат етіледі. Оқуғаспорттық  

киіммен, таза емес киіммен келген студенттер сабаққа жіберілмеуі мүмкін. 

28. Колледжге студенттерге пальто және бас киім киюге рұқсат етілмейді 

(хиджаб, никаб және т.б.), колледж ғимаратынан шыққан кезде бас киімдер 

киіледі. 

29. Студенттерге колледжге шемекі әкелуге, колледж ішінде және негізгі кіре 

беріс алаңында темекі шегуге тыйым салынады. 

30. Оқушыларға сабақ барысында, колледж ғимаратының ішінде ұялы телефон 

немесе құлаққап қолдануға тыйым салынады. 

31. Студенттер сабақ уақытында колледждегі достарымен кездесу өткізбеуі 

керек. 

32. Студенттер басқа студенттерге қатысты, колледжде де, одан тыс уақытта 

да сабақтан тыс уақыттағы мінез-құлық және қарым-қатынас мәдениетін 

ұстанады. 
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Қорытынды ережелер: 

1.Осы Ереженің күші Орал «Сервис» технологиялық колледждің сабақ және 

сабақтан тыс кезде колледж аймағындағы барлық студенттеріне қатысты 

болып табылады. 

2. Орал «Сервис» технологиялық колледждің ішкі тәртіп ережесі таныстыру 

мақсатында колледж сайтында және колледждің фойесіндегі стендте ілінеді. 
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Учебный распорядок: 

1. Учебные  занятия в  колледже  проводятся  по  расписанию, 

составленному  на  год  согласно  учебному  плану.   

2. Учебное  расписание  утверждается  директором  колледжа  и  

вывешивается  в  помещении  колледжа  на  видном  месте  не  позднее,  

чем  за  неделю  до  начала  занятий. 

3. Для  проведения  факультативных  занятий  составляется  отдельное  

расписание. 

4. Нагрузка  обучающихся  обязательными  учебными  занятиями  не  

должна  превышать  36  часов  в  неделю. 

5. Сокращение  продолжительности  каникул,  установленных  учебным  

планом  не  допускается. 

6. О  начале  и  окончании  занятия  учащиеся  извещаются  звонками. 

7. Продолжительность  учебного  часа  в  колледже -  90  минут. Перерыв  

между  уроками  -  10  минут.  Большая перемена – 15 минут. 

8. Надлежащую  чистоту  и  порядок  во  всех  учебных  и  учебно-

производственных  помещениях  обеспечивают  технический  персонал. 

9. После  начала  занятий  во  всех  учебных  кабинетах  и  прилегающих  к  

ним  помещениях  должны  быть  обеспечены  тишина  и  порядок,  

необходимые  для  нормального  хода  занятий. 

10. Недопустимо прерывание  учебных  занятий.  Вход на урок после звонка  

разрешается  только  директору  колледжа  или  его  заместителям. 

11. Состав группы обучающихся  устанавливается  приказом  директора  по  

представлению  заместителей. 

12. В каждой  учебной  группе,  с  учетом  мнения  обучающихся,  

утверждается  староста  из  числа  наиболее  дисциплинированных  и  

успевающих  обучающихся. 

13. Для контроля  за  учебным  распорядком  в  колледже  вводится  

пропускной  режим  с  привлечением  к  несению  дежурства  членов  

администрации,  преподавателей  и  обучающихся. 

 

Права и  обязанности  обучающихся: 

Обучающиеся  колледжа  имеют  право: 

1. Пользоваться  учебными  мастерскими,  кабинетами,  библиотекой,  

спортивным  и  актовым  залом,  и  другими  учебными  и  учебно-

вспомогательными  учреждениями,  инвентарем  и  оборудованием  

колледжа. 

2. Избираться  и  быть  избранными  в  органы  самоуправления  колледжа. 

3. Участвовать  в  решении  важнейших  вопросов  деятельности  колледжа. 

4. Участвовать  в  общественной  жизни  колледжа:  в  работе  спортивных  

секций,  кружках  художественной  самодеятельности,  в  конкурсах,  

конференциях и т.п. 
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5. Обжаловать  приказы и  распоряжения  администрации  колледжа  в  

установленном  законодательством  порядке. 

6. Спорные  вопросы  между  обучающимися  и  работниками колледжа  

должны  решаться  с  учетом  позиции  и  интересов  всех  сторон. В  случае  

затруднения  в  решении  спорных  вопросов  между  обучающимися  и  

педагогами,  обучающиеся  имеют  право  обращаться  к  членам  

администрации  колледжа. 

7. На  поощрение  за успехи в учебе и участие в общественной жизни 

колледжа: 

 объявление благодарности; 

 награждение ценными подарками. 

 

Обучающиеся колледжа обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умениями по избранной специальности. 

2. Посещать обязательные учебные и практические занятия. 

3. В установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные 

учебными планами и программами. 

4. Принимать участие в поддержании чистоты и порядка в учебном корпусе 

и общежитии на началах самообслуживания, в общественно-полезном 

труде. 

5. Бережно относиться к имуществу колледжа. 

6. Занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной 

жизни колледжа. 

7. Быть опрятными, дисциплинированными как в помещениях колледжа, 

так и за пределами; в общественных местах не нарушать общественный 

порядок. 

8. Соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа и требования, 

предусмотренные уставом колледжа. 

9. Посещение занятия, опоздавшему студенту разрешается пройти на урок 

только с допуском от дежурного администратора. 

10. Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественной 

жизни колледжа и на практике. 

11. Быть дисциплинированным и организованным, опрятным как в учебном 

заведении, так и на улице, в общественных местах. 

12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-

вспомогательному, административно-хозяйственному и иному персоналу 

колледжа, к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

13. Беречь и укреплять учебно-материальную базу колледжа. 

14. Во время учебных и практических занятий студенты обязаны: 

 отключать мобильный телефон; 

 входить и выходить во время занятий из аудитории только с 

разрешения преподавателя и только в исключительных случаях, не 

более одного человека; 
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 внимательно слушать объяснения преподавателя и слушать ответы 

товарищей; 

 не разговаривать и не заниматься посторонними делами; 

 выполнять все указания преподавателя, иметь на занятиях все 

необходимые учебники, тетради, принадлежности; 

15. За нарушение дисциплины и правил внутреннего распорядка к 

обучающимся могут применяться следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечания; 

 выговор; 

 приостановление стипендии; 

 исключение из учебного заведения в следующих случаях: 

 за невыполнение учебных планов и программ; 

 за длительные пропуски учебных занятий без уважительной 

причины (более 4 учебных недель в течение семестра); 

 за академическую неуспеваемость; 

 за грубые, неоднократные нарушения правил внутреннего 

распорядка и Устава колледжа; 

 за совершение противоправных действий; 

 по предоставлению медицинских и других видов справок о 

профнепригодности. 

16. Отчисление студента производится решением педагогического совета. 

17. В колледже запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий; 

 включать звуковоспроизводящую технику, играть в азартные игры, 

играть на музыкальных инструментах в неположенное время и в не 

отведенном для этого месте; 

 использовать яркую косметику, носить большое количество 

украшений, носить длинный и яркий маникюр; 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

 распивать алкогольные напитки, употреблять наркотические 

средства, нецензурно выражаться, находиться в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения на территории колледжа; 

 курить на территории колледжа; 

 допускать действия, направленные на возбуждение расовой, 

национальной, религиозной вражды и розни, на унижение 

национальной чести и достоинства; 

 на учебных занятиях иметь включенные мобильные телефоны; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травмы 

или опасность для жизни окружающих; 

 приносить на территорию колледжа взрыво- и огнеопасные вещества; 
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 приходить на занятия по физическому воспитанию без спортивной 

формы и обуви; 

 приходить в колледж в шортах, майках, сланцах, спортивной форме, 

кроме уроков физической культуры и спортивных мероприятий. 

 

Единые требования к обучающимся: 

1. Учебные занятия в колледже начинаются в 08:30 для всех групп. 

Обучающиеся должны быть в колледже за 10 мин. до начала занятий. 

2. До начала занятий необходимо сдать в гардероб верхнюю одежду, занять 

свои места в аудиториях и подготовить всё необходимое для 

предстоящего занятия. 

3. Обучающиеся не имеют права опаздывать на занятия. Появление в 

аудитории после звонка без уважительной причины считается 

нарушением учебной дисциплины.  

4. В случае нарушения дисциплины, опоздание на урок фамилия 

обучающегося заносится преподавателем в дисциплинарный журнал. 

Меры воздействия к обучающимся, фамилии которых попали в 

дисциплинарный журнал, определены решением педагогического совета 

колледжа. 

5. При входе в аудиторию преподавателей, администрации колледжа, 

обучающиеся приветствуют их стоя. 

6. Обучающиеся обязаны приходить на занятия с необходимыми учебными 

пособиями и письменными принадлежностями. На рабочем столе 

обучающегося не должны находиться посторонние предметы. 

Систематическое отсутствие необходимых учебных принадлежностей 

рассматривается как нарушение учебной дисциплины. 

7. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснение преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать, не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания 

преподавателей. 

8. Без разрешения преподавателя нельзя поправлять ответы обучающихся. 

9. При вопросах и ответах обучающийся должен встать и садиться только с 

разрешения преподавателя. 

10. Обучающиеся, желающие спросить что-либо у преподавателя, обязаны 

поднять руку, и после разрешения преподавателя подняться и задать 

вопрос. 

11. На уроки физкультуры обучающиеся должны приходить в спортивной 

форме. 

12. Во время занятий в лабораториях, учебных кабинетах, во время 

производственной практики обучающиеся должны пользоваться лишь 

теми инструментами, приборами, оборудованием и другими пособиями, 

которые указаны руководителем занятий. Обращаться с ними нужно 

бережно, соблюдая правила техники безопасности. Обучающимся 

запрещается без разрешения работников колледжа выносить предметы и 

оборудования из лабораторий, учебных и других помещений. 
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13. Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут 

только с разрешения преподавателей. 

14. Если преподаватель сделал замечание, то обучающийся не должен 

вступать с ним в пререкания. 

15. Если обучающийся не готов к занятиям по уважительной причине, то он 

должен предупредить преподавателя до начала занятия. Отказ от ответа 

по неуважительной причине влечет за собой неудовлетворительную 

оценку. 

16. При неявке по болезни или другим неуважительным причинам 

обучающийся обязан поставить в известность заместителей директоров 

по УР, УВР, УПР и куратора (не позднее, чем в трёхдневный срок). В 

случае болезни обучающийся должен представить справку лечебного 

учреждения. Обучающиеся, не имеющие документального 

подтверждения, причин отсутствия, считаются нарушителями учебной 

дисциплины и к ним применяются меры, предусмотренные правилами 

внутреннего распорядка колледжа и договором на обучение. 

17. Обучающиеся, пропустившие занятия, должны в течение последующей 

недели восстановить все пробелы в знаниях. 

18. Деятельность обучающихся оценивается по пятибалльной системе. 

Каждый обучающийся имеет право на своевременную, объективную, 

обоснованную оценку своего труда. 

19. Обучающиеся обязаны посещать классные часы, предусмотренные 

календарным планом колледжа. 

20. С целью четкой координации деятельности студенческого коллектива 

колледжа, поддержания дисциплины, соблюдения санитарно-

гигиенических норм в колледже организуется дежурство. Обязанности 

дежурной группы регламентируются положением о дежурной группе, 

принятым в колледже. 

21. В колледже предусмотрены следующие работы по самообслуживанию: 

 генеральные уборки аудиторий, мастерских; 

 субботники по уборке территорий. 

22. Обучающиеся должны добросовестно выполнять свои обязанности по 

самообслуживанию. Основанием для освобождения от обязанностей по 

самообслуживанию могут быть только медицинские противопоказания. К 

обучающимся, систематически уклоняющимся от обязанностей по 

самообслуживанию, могут быть применены меры, предусмотренные 

правилами внутреннего распорядка колледжа. 

23. Все обучающиеся должны безоговорочно выполнять требования 

дежурных по группе и колледжу. 

24. Обучающиеся должны беречь учебное оборудование, инвентарь и все 

имущество колледжа. В случае порчи имущества колледжа его 

восстановление производится за счет родителей обучающегося или 

самого обучающегося. 
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25. Обучающиеся не должны нарушать нормы культуры поведения и 

проявлять негативное отношение к личности педагогов в обращении с 

ними как в урочное, так и во внеурочное время. 

26. На переменах обучающимся не разрешается бегать, шуметь. При встрече 

с работниками колледжа обучающийся должен уступить ему дорогу и 

поприветствовать.  

27. Прическа и одежда обучающихся должны быть аккуратными и 

скромными. Спортивные костюмы разрешается носить только для 

посещения уроков физкультуры и спортивных секций. Обучающиеся, 

пришедшие на учебные занятия в спортивном костюме, в неопрятной 

одежде могут быть не допущены к занятиям. 

28. Обучающимся не разрешается ходить в колледже в пальто и головных 

уборах (в том числе хиджаб, никаб и т.д.) Головной убор одевается при 

выходе из здания колледжа. 

29. Обучающимся запрещается приносить в колледж семечки, курить внутри 

и на территории колледжа, на крыльце центрального входа.  

30. Обучающимся запрещается пользоваться сотовыми телефонами, 

наушниками во время учебных занятий, внутри здания колледжа.  

31. Обучающиеся не должны назначать встречи друзьям в колледже во время 

учебных занятий. 

32. Обучающиеся должны соблюдать нормы культуры поведения и общения 

по отношению к другим учащимся, как в колледже, так и за его пределами 

во вне урочное   время. 

 

Заключительные положения: 

1. Действие настоящих Правил распространяется на всех студентов ГККП 

«Уральский технологический колледж «Сервис», находящихся в здании 

и на его территориях, как во время занятий, так и во внеурочное время. 

2. Правила внутреннего распорядка ГККП «Уральский технологический 

колледж «Сервис» размещаются на сайте колледжа и на стенде в фойе 

здания колледжа для всеобщего ознакомления. 

 


