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Құрылған жылы:1983 жыл 

Толық атауы: Астана қаласы әкімдігінің «Қоғамдық 

тамақтандыру және сервис колледжі» Мемлекеттік 

коммуналдық қазыналық кәсіпорны. 

Меншік нысаны: мемлекеттік  

Мекен-жайы: 010010, Астана қаласы, Алматы ауданы, 

Б.Майлин көшесі 12. 

Телефоны: 8 (7172) 50-16-47 

Сайт: www.kopis.edu.kz/ru 

Е-mail: ktsk.astana@mail.ru 

 

 

Год основания: 1983 год  

Полное наименование учреждения: Государственное 

коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного 

питания и сервиса» акимата города Астаны. 

Форма собственности: государственная  

Адрес: 010010, г.Астана, район «Алматы», ул.Б. Майлина, 12 

Телефон: 8 (7172) 50-16-47 

Сайт: www.kopis.edu.kz/ru 

Е-mail Ktsk.astana@mail.ru  

 

Астана қаласы әкімдігінің «Қоғамдық тамақтану және 

сервис колледжі» МКҚК – қоғамдық тамақтану саласы үшін 

мамандар даярлайтын жетекші оқу орындарының бірі, оның 

түлектері елорданың еңбек нарығында ғана емес, сонымен 

қатар жалпы елімізде, сондай-ақ алыс және жақын шетелдерде 

жұмыс істейді. 

Білім беру нарығында колледж өз жұмысын 1983 жылы 

бастады, ол кезде жеңілөнеркәсіп саласы үшін кадрлар даярлау 

мақсатында № 5 СПТУ жіп иіру – тоқыма фабрикасы оқу 

комбинаты құрылды. Бірқатар өзгерістерден кейін сол кездегі 

№ 2 кәсіптік лицей 2012 жылы колледж мәртебесіне ие болды. 

Колледждің негізгі бағыты – қызмет көрсету саласы 

үшін жұмысшы кадрлардын даярлау. Осы жылдар ішінде 

колледж 10 мыңнан астам қоғамдық тамақтану және сервис 

мамандарын даярлап шықты. 
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Колледж сапалы білім беру қызметтерін көрсетуді және оқу 

орнының миссиясын, мақсаттары мен міндеттерін іске асыруды 

қамтамасыз ететін қажетті жабдықтармен жабдықталған. 

Тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру және бекіту үшін тігін 

цехтары, кондитерлер мен аспазшыларға арналған зертханалар, бар 

жабдықталған, спорт және акт залдары, колледж аумағында спорт 

алаңы, кітапхана, асхана, шағын баспахана бар. 

Колледж общественного питания и сервиса – один из ведущих 

учебных заведений, который ведет подготовку специалистов для 

сферы общественного питания, выпускники которого работают не 

только на рынках труда столицы, но и в стране в целом, а также в 

странах дальнего и ближнего зарубежья. 

 

Колледж миссиясы: Бәсекеге қабілетті маманға жоғары сапалы 

дайындықты қамтамасыз ететін инновациялық және дамытушы, 

тәжірибеге бағдарланған ортаны құру. 

 

Көрініс: Астана қаласы әкімдігінің «Қоғамдық тамақтану және 

қызмет көрсету колледжі» МКҚК барлық мүдделі тараптардың 

талаптарын қанағаттандыратын, білімді, бәсекеге қабілетті 

мамандарды дайындауға мүмкіндік беретін білімнің қолжетімділігі 

мен жоғары сапасын қамтамасыз ететін орта құруға тырысады. 

 

Дамудың басым бағыттары: 

- сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, ТжКБ 

білім беру мазмұнын жаңартуға сәйкес оқу процесін ұйымдастыру; 

- практикалық оқыту технологияларын жетілдіру және әлеуметтік 

серіктестікті кеңейту; 

- адам ресурстарын дамыту; 

- белсенді азаматтық позицияны қалыптастыру, қазақстандық 

патриотизм, жас ұрпақты әлеуметтендіру; 

- материалдық -техникалық базаны нығайту 

- инженерлік -педагогикалық қызметкерлер мен студенттердің АТ 

құзыреттілігін дамыту 

- сапа менеджменті жүйесін жетілдіру; 

- кәсіптік бағдар беру жұмысының жүйесін жетілдіру, оқу 

орындарымен ынтымақтастықты нығайту 

 

 

 

 

 



На рынке образования колледж начал свою работу в 1983 г., 

когда в целях подготовки кадров для легкой промышленности был 

создан Учебный комбинат прядильно-трикотажная фабрика - СПТУ 

№ 5. После ряда преобразований, на тот момент профессиональный 

лицей № 2 в 2012 году приобрел статус колледжа. 

Основное направление колледжа – подготовка рабочих 

кадров для сферы услуг. За эти годы колледж выпустил более 10 

тысяч специалистов общественного питания и сервиса. 

Колледж оснащен необходимым оборудованием, 

обеспечивающим предоставление качественных образовательных 

услуг и реализацию миссии, целей и задач учебного заведения. Для 

отработки и закрепления практических навыков оборудованы 

швейные цеха, лаборатории для кондитеров и поваров, бар, имеются 

спортивный и актовые залы, спортивная площадка на территории 

колледжа, библиотека, столовая, мини- типография.  

Миссия колледжа: Создание инновационно-развивающей, 

практикоориентированной среды, обеспечивающей высокое качество 

подготовки конкурентноспособного специалиста. 

Видение: ГККП «Колледж общественного питания и сервиса» 

акимата города Нур-Султан стремится к созданию такой среды, 

которая бы удовлетворяла требования всех заинтересованных сторон, 

обеспечила доступность и высокое качество образования, что 

позволило бы подготовить квалифицированных, 

конкурентноспособных специалистов на рынке труда. 

 

 

Приоритетными направлениями развития являются: 

- организация образовательного процесса в соответствии с 

обновлением содержания образования ТиПО, обеспечение 

доступности качественного образования; 

- совершенствование технологий практического обучения и 

расширение социального партнёрства; 

- развитие кадрового потенциала; 

- формирование активной гражданской позиции, казахстанского 

патриотизма, социализация подрастающего поколения; 

- укрепление материально-технической базы; 

- развитие IT компетентности инженерно-педагогических работников 

и обучающихся; 

- улучшение системы качества менеджмента; 

- совершенствование системы профориентационной работы, 

укрепление сотрудничества с образовательными учреждениями. 

 

 



Мамандықтар:  

1. 10130300 «Тамақтандыруды ұйымдастыру».  

Квалификация:  

3W10130301 – «Кондитер-безендіруші»                       

3W10130302 – «Аспаз»                             

4S10130303 – «Технолог»                                   

2. 10130200 «Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдарстыру». 

Квалификация:  

3W10130201 – «Даяшы» 

3W10130202 – «Бармен-бариста»   

4S10130204 – «Іс-шараларға қызмет көрсету жөніндегі менеджер»             

3. 07210300 «Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі». 

Квалификация:  

3W07210302 – «Кондитер» 

3W07210303 – «Наубайшы»  

4S07210305 – «Техник-технолог»                                               

4. 07210100 «Ет және ет өнімдерін өндіру».  

Квалификация:  

3W07210101 – «Ет өндеуші»      

3W07210102 – «Ет өнімдерін өндіру желісінің операторы» 

4S07210103 – «Техник-технолог»  

5. 07230100 «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу».  

Квалификация:  

3W07230101 – «Тігінші»                                    

3W07230102 – «Арнайы тігінші»  

3W07230105 – «Модельер-пішуші» 

4S07230107 – «Техник-технолог»  

 

 

 



Специальности:  

1. 10130300 «Организация питания». Квалификация:  

3W10130301 – «Кондитер-оформитель»                       

3W10130302 – «Повар»                             

4S10130303 – «Технолог»                                   

2. 10130200 «Организация обслуживания в сфере питания». 

Квалификация:  

3W10130201 – «Официант» 

3W10130202 – «Бармен-бариста»   

4S10130204 – «Менеджер по обслуживанию мероприятий»             

3. 07210300 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство». Квалификация:  

3W07210302 – «Кондитер» 

3W07210303 – «Пекарь»  

4S07210305 – «Техник-технолог»                                               

4. 07210100 «Производство мяса и мясных продуктов».  

5. Квалификация: 3W07210101 – «Мясник»      

3W07210102 – «Оператор линий по производству мясной продукции» 

4S07210103 – «Техник-технолог»  

6. 07230100 «Швейное производство и моделирование одежды». 

Квалификация:  

3W07230101 – «Швея»                                    

3W07230102 – «Портной»  

3W07230105 – «Модельер-закройщик» 

4S07230107 – «Техник-технолог»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Колледжде сапа тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін сапа 

менеджмент жүйесі 2018 жылы енгізіліп жүргізіледі, сапа 

менеджменті жүйесі ҚР СТ ISO 9001:2016 «Сапа менеджменті 

жүйелері. Талаптар» Стандарт талаптары негізінде үнемі 

жетілдіріледі. 

Колледж тәуелсіз аккредитациядан 

өтіп, 2018 жылдың 24 желтоқсандағы IA-B № 

099  институционалдық аккредиттеу күәлігін, 

сонымен қатар білім беру бағдарламаларын 

аккредиттеуден өткізіп 23.12.2019 жылдың SA-

B № 0124 10130300 – «Тамақтандыруды 

ұйымдастыру», 07230100 «Тігін өндірісі және 

киімдерді үлгілеу» және 22.05.2021 жылдың 

SA-B № 0147 07210300 «Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі» мамандықтар 

бойынша аккредитация куәлігін алды. 

Для обеспечения стабильности качества в колледже внедрена 

и поддерживается в рабочем состоянии, а также постоянно 

улучшается система менеджмента качества (СМК) на базе 

требований Стандарта СТ РК ISO 9001:2016 «Система менеджмента 

качества. Требования». Сертификат соответствия 03.01.2018 года № 

KZ.7500133.07.03.00570 действителен до 01.02.2024 года. 

Также Колледж прошел независимую аккредитацию и 

получил Свидетельство об институтциональной аккредитация IA-B 

№ 099 от 24.12.2018 г. сроком действия до 22.12.2023 года.  

Свидетельство об аккредитации образовательных программ 

SA-B № 0124 от 23.12.2019 года: 

10130300 – «Организация питания» и 

07230100 «Швейное производство и 

моделирование одежды» (Срок 

действия свидетельства 23 декабря 

2019 год – 20 декабря 2024 год) 

Свидетельство об 

аккредитации образовательных программ SA-B № 0147 от 22.05.2021 

года: 07210300 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство»– (Срок действия свидетельства 22 мая 2021 год – 21 

мая 2024 год) 

 

 

 

 

 



Материалдық-техникалық база: 

Жобалық қуаттылығы: 480 орын (1 аусым),  

Оқу ғимараты - 3162,1 ш. м.; 

Жер учаскесінің ауданы - 0,7452 га.; 

оқу кабинеттердің саны – 19;   

лабораториялар – 12;   

шеберханалар – 2;  

компьютерлік сыныптар – 4; 

акт залы – 1;   

спортивный зал – 1;  

дәрігерлік пункті – 1;  

кітапхана қоры – 15329 кітап;  

асхана – 40 орын; 

Құзыреттілік орталығы:  

Жобалық 

қуаттылығы: 72 орын 

(1 аусым),  

Ғимараттары: 463,5 м2 

Жер учаскелерінің ауданы–0,0712 га,0,4489 га 

Материально-техническая база: 

Основной корпус:  
Проектная мощность: 480 мест (1 смена),  

Общая площадь зданий: 3162,1м2 

Площадь земельного участка –0,7452га 

количество учебных кабинетов – 19;   

лабораторий – 12;   

мастерских – 2;  

компьютерных классов – 4;  

актовый зал – 1;   

спортивный зал – 1;  

мед.пункт – 1;  

библиотека – книжный фонд: 15329; 

столовая – посадочных мест: 40;   

Центр компетенций:  
Проектная мощность: 72 мест (1 

смена),  

Общая площадь зданий: 463,5 м2 

Площадь земельного участка – 0,0712 

га, 0,4489 га 

                    

      

 



Клышбаева Зауре 

Араповна 

Туған жылы: 06.02.1975 ж. 

Жұмыс өтілі: 22 жыл 

Аттестация: 2021 жыл 

«басшы-көшбасшы» 

Білімі: М.Әуезов атындағы 

Оңтүстік-Қазақстан химия-

технологиялық институты  

Мамандығы: халықаралық 

экономика. 

Ғылыми атағы: экономика ғылымдарының кандидаты, 

М.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің 

Аспирантурасы.  

Марапаттары: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігінің құрмет грамотасы (2019 жыл), Нұр-Сұлтан қаласы 

Білім басқармасының құрмет грамотасы (2019 жыл), «Атамекен» ҚР 

ҰКП Алғыс хаты (2019 жыл), Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің Алғыс 

хаты (2020 жыл) 

 

Дата рождения: 06.02.1975 г. 

Стаж работы: 22 года 

Аттестация: 2021 год «руководитель-

лидер» 

Образование: Южно-Казахстанский 

химико-технологический институт 

им.М.Ауезова.  

Специальность: международная 

экономика. 

Аспирантура Таразского 

государственного университета 

им.М.Дулати  

Ученая степень: кандидат 

экономических наук  
Награды, звания: Почетная грамота МОН РК (2019г.), Почетная 

грамота Управления образования г.Нур-Султан (2019г.), 

Благодарственное письмо НПП РК «Атамекен» (2019г.), 

Благодарственное письмо акима г.Нур-Султан (2020г.) 

 

 

 

 

 



Педагогтардың сандық және сапалық құрамы: 

Барлығы: оқытушылар құрамы 77 оның ішінде 

Педагог-шебер-1 

Зерттеуші-педагог – 9 

Жоғары санатты-16 

Педагог-сарапшы-6 

Бірінші санатты-6 

Педагог-модератор – 8 

Екінші санатты-3 

Ғылым кандидаттары-3 

Магистрлер-19 

Оқу орнының миссиясы мен саясатына сүйене отырып, 

педагогикалық қызметкерлердің әлеуетін дамыту басым бағыттардың 

бірі болып табылады. Стратегиялық міндеті-мүмкіндігінше көп 

мұғалімдерді ғылыми-практикалық конференцияларға, конкурстарға 

және шеберлік сыныптарына, тәжірибелік жобаларға қатысуға тарту 

болып табылады. 

Инженер-педагог қызметкерлер түрлі деңгейдегі және 

бағыттағы конкурстарға, семинарларға, ғылыми-практикалық 

конференцияларға қатысады, сарапшылық және аттестаттау 

комиссияларының мүшелері болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количественный и качественный состав педагогов: 

Всего: Преподавательский состав 77 из них  

Педагог-мастер – 1  

Педагог-исследователь – 9  

Высшей категории – 16 

Педагог-эксперт – 6  

Первой категории – 6 

Педагог-модератор – 8  

Вторая категория – 3  

Кандидатов наук – 3 

Магистры – 19  

Исходя из миссии и политики учебного заведения одним из 

приоритетных направлений является развитие потенциала 

педагогических работников. Стратегической задачей является в 

вовлечение как можно большего количества педагогов к работе в 

научно-практических конференциях, конкурсах и мастер-классах, 

экспериментальных проектов.  

Инженерно-педагогические работники принимают участие в 

конкурсах различного уровня и направленности, семинарах, научно-

практических конференциях, являются членами экспертных и 

аттестационных комиссий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колледждің инновациялық қызметі 

Білім беру процесінің 

сапасын арттырудың маңызды 

шарты инновациялық қызмет 

болып табылады. Колледждің 

инновациялық қызметі-бұл оқу-

тәрбие қызметін жүйелі түрде 

жаңартуға ұмтылу, 

шығармашылыққа және зерттеу 

жұмысына тартуға бағытталған іс-

шара, білім беру мақсаттарын, 

құралдарын, нәтижелерін және 

оларға қол жеткізу процесін қайта 

ойластыру. 

Колледж инновациялық-

эксперименттік қызметке, 

әлеуметтік / білім беру 

жобаларына қатысады:    

«Жас маман» жобасы; 

Корей тағамдарын ілгерілету жобасы, Корея, Сеул қ. 

Slow Food халықаралық қозғалысының жобасы 

Ұмытылған ұлттық рецепттер " жобасы; 

«Солнечный мир» Даун синдромы бар балаларды қолдау 

жобасы; 

Әлеуметтік осал отбасыларды қолдау жобасы. 

Эксперименттік білім беру бағдарламалары: 

«Арнайы пәндерді оқытуға ағылшын тілін енгізу»; 

«Тамақтануды ұйымдастыру саласында STEM технологияларын 

қолдану». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационная деятельность колледжа 

Важнейшим условием повышения качества образовательного 

процесса является инновационная деятельность. Инновационная 

деятельность колледжа – это стремление к системному обновлению 

учебно-воспитательной деятельности, мероприятие, направленное на 

привлечение к творчеству и исследовательской работе 

переосмысление целей, средств, результатов образования и процесса 

их достижения. 

Колледж принимает участие в инновационно-

экспериментальной деятельности, в социальных/образовательных 

проектах:    

Проект «Жас маман»;  

Проект по продвижению корейской кухни, Корея, г.Сеул  

Проект международного движения SlowFood 

Проект «Забытые национальные рецепты»; 

Проект по поддержке детей с синдромом дауна «Солнечный 

мир»; 

Проект по поддержке социально уязвимых семей. 

Экспериментальные образовательные программы:  

«Внедрение английского языка в изучение специальных 

дисциплин»; 

«Применение STEM технологий в сфере организации питания». 

 

 

 

 

 



 
Халықаралық ынтымақтастықты дамыту қоғамдық тамақтану 

және сервис колледжінің даму стратегиясының басты және маңызды 

бағыттарының бірі болып табылады. Ол оқу орнының жұмысын әлемдік 

тәжірибе алаңында 

көрсетуге, сондай-ақ озық 

технологиялық 

жетістіктер мен әлемдік 

стандарттарға негізделген 

жетекші білім беру 

мекемелерінің озық 

тәжірибесін енгізуге 

мүмкіндік береді. 

Ынтымақтастық 

колледждің ғылыми 

әлеуетін арттыруда, 

менеджмент жүйесін дамытуда, кәсіби бағдарлауда, шеберлікті 

арттыруға негізделген конкурстар мен жарыстар өткізуде, оқу 

процесін тиімді ұйымдастыруда тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. 

Бұдан басқа, ол жаңа идеяларды іске асыруға, заманауи білім алуға, 

шетелдік іс-шараларға қатысуға және оқытушылар мен 

қызметкерлердің кәсіби 

құзыреттерін дамытуға 

ықпал ететін болады. 

Бұл салада біз 

бірнеше жылдан бері 

Ресей, Өзбекстан, 

Әзірбайжан, Татарстан, 

Якутия, Түркия, Корея, 

Грузия, Беларусь, 

Қырғызстанның білім 

беру мекемелерімен 

халықаралық 

ынтымақтастықты 

қарқынды түрде жүзеге асырып келеміз. Біздің 

ынтымақтастығымыздың шекаралары кеңеюде және меморандумдар 

жасасуға ниетті ұйымдар саны жыл сайын артып келеді.  

 

 

 

 

 

 



Развитие международного сотрудничества является 

одним из главных и важнейших направлений стратегии 

развития Колледжа общественного питания и сервиса. Она 

позволит продемонстрировать работу учебного заведения на 

площадке мирового опыта, а также внедрить передовой опыт 

ведущих образовательных учреждений, основанный на 

передовых технологических достижениях и мировых 

стандартах. 

Сотрудничество позволяет широко обмениваться 

опытом в повышении научного потенциала колледжа, развитии 

системы менеджмента, профессиональной ориентации, 

проведении конкурсов и соревнований, основанных на 

повышении мастерства, эффективной организации учебного 

процесса. Кроме того, оно будет способствовать реализации 

новых идей, получению современного образования, участию в 

зарубежных мероприятиях и развитию профессиональных 

компетенций преподавателей и сотрудников. 

В этой сфере мы уже несколько лет интенсивно работаем 

и осуществляем международное сотрудничество с 

образовательными учреждениями России, Узбекистана, 

Азербайджана, Татарстана, Якутии, Турции, Кореи, Грузии, 

Беларуси, Кыргызстана. Границы нашего сотрудничества 

расширяются, и количество организаций, которые намерены 

заключать меморандумы, с каждым годом увеличивается. 

 

 

 



 
Студенттердің ойлау, танымдық белсенділігін дамытуды, оқу 

және кәсіби практикалық дағдыларын меңгеруді қамтамасыз ететін 

оқыту нысандары мен әдістерін жетілдіру мақсатында колледжде 

ғылыми-зерттеу жұмысы жүргізіледі, колледж педагогтары оқу-

әдістемелік құралдарды, авторлық бағдарламаларды және 

басқаларды әзірлейді. 

Соңғы 3 жылда біздің педагогтардың жұмыстары 

жарияланып, жарыққа шықты.  

 

1. Клышбаева З.А. Рабочая тетрадь по предмету 

«Товароведение пищевых продуктов», «Азық-түлік 

өнімдері» пәніне арналған жұмыс дәптері, «Азық-түлік 

өнімдерін тану» оқу-әдістемелік құрал; 

2. Кожабергинова С.М. "Казахские национальные блюда"  

учебное пособие, "Кухни народов Казахстана" учебное 

пособие, «Супы» учебно-методический комплекс;                                                                         

3. Арғынбек А.М. «Қазақ даласының айбынды билеушілері», 

«Қазақ дастарханының қысқаша тарихы» авторлық 

бағдарламалар; 

4. Досмаилова А.Д. «Нан және нан өндірісі» дәрістер жинағы;  

5. Карипова Б.А. «Cooking. Professional English. Reading, writing 

and speaking comprehension. Кәсіби ағылшын тілі пәніне 

арналған әдістемелік нұсқаулық»; 

6. Алжасарова А.Е. Сборник уроков по теме «Технология 

обработки различных видов карманов в швейных изделиях» 

7. Есенгулова Ш.К. «Методическое указание для проведения 

лабораторных работ по оценке качества молока». 

8. Магауин Ж.Т. «Рабочая тетрадь по «Биологии»  

 

С целью совершенствования форм и методов обучения, 

обеспечивающих развитие мыслительной, познавательной 

активности студентов, овладение учебными и профессиональными 

практическими умениями, и навыками в колледже ведётся научно-

исследовательская работа, педагогами колледжа разрабатываются 

учебно-методические пособия, авторские программы и другое. 

За последние 3 года были опубликованы и вышли в свет 

несколько работ наших педагогов. 

 

 

 

 

 



Оқытушылар кәсіби деңгейін арттыра отырып, жыл 

сайын әлеуметтік серіктестік кәсіпорындарында, шет елдерде 

біліктілігін арттыру курстарынан және өндірістік 

тағылымдамадан өтеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осылайша, біздің 

педагогтар мен студенттер 

әртүрлі елдердегі оқыту 

семинарларында, ғылыми 

конференцияларда, біліктілікті 

арттыру курстарында, 

тренингтерде және 

тағылымдамаларда болды. 

Тәжірибе, идея және 

технология алмасу мүмкіндігі 

педагогикалық ұжымға алға жылжуға мүмкіндік береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Повышая свой профессиональный уровень, педагоги 

ежегодно проходят курсы повышения квалификации и 

производственные стажировки на базах предприятий 

социальных партнеров, в том числе и зарубежом.  

Таким образом, наши педагоги и студенты побывали на 

обучающих семинарах, научных конференциях, курсах 

повышения квалификации, тренингах и стажировках в разных 

странах.  Возможность обмена опытом, идеями и технологиями 

позволяет педагогическому коллективу двигаться вперед.   

 

 

 

 

 



 

 Колледжде табысты әлеуметтенудің маңызды факторы 

әрбір студенттің даму ерекшеліктерін есепке алу болып 

табылады және қазіргі уақытта оқу орнында ерекше білім 

беруді қажет ететін 57 студент білім алуда. 

2022 жылы инклюзивті білім беру бағыты бойынша 

"Тігінші" және "Кондитер" мамандықтары бойынша 2 топ 

ашылды. Колледжде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 

балаларды барынша бейімдеу және әлеуметтендіру үшін 

жағдайлар жасалған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В колледже важным фактором успешной социализации 

является учет особенностей развития каждого студента, и на 

данный момент в учебном заведении обучаются 57 студентов с 

особыми образовательными потребностями. 

В 2022 году по направлению инклюзивного образования 

были открыты 2 группы для детей с ООП по специальностям 

«Швея» и «Кондитер», для этого в колледже созданы условия 

для максимальной адаптации и социализации детей с особыми 

образовательными потребностями.  

 

 

 

 

 



Сондай-ақ, Колледж "Солнечный мир" ҚҚ, "Бақытты 

шаңырақ" қоғамдық қорларымен тығыз байланыста жұмыс істейді, 

оларды іс-шараларға шақырады, өтеусіз негізде ЕБҚ, түрлі 

синдромдары мен аурулары бар балаларды қолдау үшін шеберлік 

сыныптарын және қайырымдылық түскі астарын өткізеді. 

Ынтымақтастықтың арқасында ерекше 

балалардың өмірлік ұмтылыстарын 

жүзеге асыруға тең мүмкіндіктері бар. 

Сапалы мамандарды даярлауда 

бойынша тиімді шешімдерді әзірлеуге 

мүмкіндік беретін, жұмыс оқу 

жоспарлары мен бағдарламаларын 

әзірлеуде, кәсіби конкурстарды 

ұйымдастыру барысында колледжге 

сараптамалық және техникалық көмек 

көрсететін индустриялық кеңес арқылы 

оқыту бағдарламаларының біліктілік 

талаптарына сәйкестігіне, студенттердің 

оларды игеру дәрежесіне және 

практикалық дағдыларды бекітуге 

зерделеуін жүргізетін, қамқоршылық кеңес 

арқылы жұмыс берушілермен, бизнеспен әлеуметтік әріптестіктің, 

ынтымақтастықтың жақсы тәжірибесі қалыптасты 

 

Также Колледж тесно сотрудничает, 

приглашает на мероприятия, проводит 

мастер-классы и благотворительные обеды 

для общественных фондов, таких как ОФ 

«Солнечный мир», «Бақытты шаңырақ», в 

поддержку детей с ООП, с различными 

синдромами и заболеваниями на 

безвозмездной основе. Благодаря 

сотрудничеству, особые дети имеют 

равные возможности реализовать свои 

жизненные устремления. 

 

 

 

 

 

 

 



05.01.2022 жылғы корпоративтік басқару (қамқорлық) туралы 

Келісім шеңберінде Астана қаласы әкімдігінің "Қоғамдық 

тамақтандыру және сервис колледжі" МКҚК "Астана шеф-аспаздар 

қауымдастығы" заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер бірлестігімен 

бірлесіп кадрларды сапалы даярлау және олардың біліктілігін 

арттыру, оқытудың дуалды технологиясын енгізу, сондай-ақ жұмыс 

оқу - бағдарламалық құжаттарын келісу бойынша жұмыс жүргізеді. 

Келісім негізінде колледжде кәсіпорындардан 5 штаттық педагог-

тәлімгер жұмыс істейді. 

 

В рамках 

соглашения о 

корпоративном 

управлении (шефстве) 

от 05.01.2022 года 

ГККП «Колледж 

общественного 

питания и сервиса» 

акимата г. Астаны с 

объединением 

юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей «Астанинская Ассоциация шеф-

поваров» совместно проводит работу по качественной подготовке и 

повышению квалификации кадров, внедрению дуальной технологии 

обучения, а также согласованию рабочих учебно-программных 

документаций. На основании соглашения, в колледже работают 5 

штатных педагогов-наставников с предприятий. 

 

 



Колледж әлеуметтік серіктестермен бірлесіп "Жас маман" 

республикалық жобасы 

шеңберінде WorldSkills 

халықаралық қозғалысының 

талаптарына сәйкес бәсекеге 

қабілетті кәсіби мамандарды 

даярлау, WorldSkills халықаралық 

чемпионаты үшін заманауи 

құзыреттіліктерді ашу бойынша 

бірқатар іс-шаралар өткізді, нәтижесінде құзыреттілік орталығы 

ашылды. 

WorldSkills чемпионаттарының 

әлемдік стандарттарына сәйкес келетін 

инновациялық жабдық сатып алынды. 

Сатып алынған жабдықтың арқасында 

біздің студенттер күрделі банкет 

тағамдарын дайындау дағдыларын игере 

алады. Барлық жабдықтар Италия, 

Германия, Швецияның еуропалық 

зауыттарынан шыққан. 

Совместно с социальн ыми 

партнерами в рамках республиканского 

проекта «Жас маман» колледж провел ряд 

мероприятий по подготовке 

конкурентоспособных профессионалов в 

соответствии с требованиями 

Международного движения WorldSkills, 

по открытию современных компетенций 

для Международного чемпионата WorldSkills, в результате чего был 

открыт Центр компетенции. 

Закуплено инновационное 

оборудование которое соответствует 

мировым стандартам чемпионатов 

WorldSkills. Благодаря закупленному 

оборудованию наши студенты могут 

отработать навыки приготовления сложных 

банкетный блюд. Всё оборудование с 

европейских заводов Италии, Германии, 

Швеции. 

     

 

 



Колледж 2020 жылы Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің 

грантына ие болып, "2020 жылдың үздік колледжі" атағын 

алды. 

Сондай-ақ, колледж 

түрлі халықаралық және 

отандық жобалардың, атап 

айтқанда, "AstauFest" 

халықаралық гастрономиялық 

фестивалінің 

ұйымдастырушысы болып 

табылады.  

Халықаралық мәртебеге ие болған гастрономиялық 

фестивальді өткізу халықаралық Аспаз күнін мерекелеу 

шеңберінде өткізіледі және аспаз, кондитер, жалпы даяшы 

мамандығын арттыруға, 

жоғары кәсіби асүй 

шеберлігін дәріптеуге, 

мейрамхана бизнесін 

индустрия ретінде дамытуға 

бағытталған.       

Фестивальға қатысуға 

республикамыздың түпкір-

түпкір жерлерінен және шет 

елдерден ұлттық, өңірлік, қалалық командалар, жеке 

қатысушылар шақырылады. Фестиваль бірнеше жыл ішінде 

Корея, Түркия, Ресей, Өзбекстан, Әзірбайжан, Татарстан 

сияқты түрлі елдердің өкілдерін біріктірді. 

Колледж в 2020 году был обладателем гранта акима 

города Нур-Султан и получил звание «Лучший колледж 2020 

года». 

Также колледж 

является организатором 

различных международных 

и отечественных проектов, в 

частности, международного 

гастрономического 

фестиваля «AstauFest».  



Проведение 

Гастрономического 

Фестиваля, который 

имеет статус 

международного, 

проводится в 

рамках 

празднования 

Международного 

дня повара и 

ориентировано на 

повышение профессии повара, кондитера, официанта в целом, 

популяризация мастерства высокопрофессиональной кухни, 

развитие ресторанного бизнеса как индустрии. 

К участию в Фестивале 

приглашаются национальные, 

региональные, городские, 

корпоративные команды, 

индивидуальные участники из 

разных городов нашей республики 

и зарубежья. За несколько лет 

фестиваль объединил участие 

представителей разных стран, 

таких как Корея, Турция, Россия, 

Узбекистана, Азербайджан, 

Татарстан. 

 



Колледж оқытушылары мен студенттері тұрақты негізде 

баяндамаларымен қалалық, республикалық конференцияларға 

белсенді қатысады, жүлделі орындарға ие болады, бірқатар 

халықаралық жарыстардың, оның ішінде Worldskills қалалық 

және республикалық чемпионаттарының, кәсіби шеберлік 

жарыстарының, олимпиадалардың, конференциялардың және 

спорттық жарыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері болып 

табылады. 

 

Педагоги и 

студенты колледжа 

принимают активное 

участие на постоянной 

основе в городских, 

республиканских 

конференциях с 

докладами, занимают 

призовые места, являются 

победителями и призерами 

ряда международных 

соревнований, в том числе городских и республиканских 

чемпионатов Worldskills, соревнований профессионального 

мастерства, олимпиад, конференций и спортивных 

соревнований. 

 



Қоғамдық тамақтандыру 

және қызмет көрсету 

колледжінің веб-сайты бар 

www.kopis.edu.kz, ол колледж 

миссиясын, көзқарасы мен 

стратегиясын көрсетеді. Сайт 

қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде жұмыс істейді. Бұл 

интернет- барынша ресурс 

келушілерге үнемі жаңартылып 

отыратын тақырыптық 

ақпаратты ұсынады. 

Колледж директорының 

интернет-блогы жұмыс істейді, 

оны пайдалана отырып, кез 

келген студент пен оқытушы колледж директорының жеке 

электрондық поштасына өтініш жібере алады. Соның ішінде 

интернет кеңістігінде 3100 адамы бар kopis.nursultan 

Инстаграмдағы аккаунт және 

Facebook парақшасы жұмыс 

істейді.  

Колледж общественного 

питания и сервиса имеет веб-сайт 

www.kopis.edu.kz, который 

отражает миссию колледжа, 

видение и стратегию. Сайт 

функционирует на казахском, 

русском и английском языках. 

Данный интернет - ресурс 

предоставляет посетителям 

максимум регулярно обновляемой 

тематической информации.  

Работает интернет-блог 

директора колледжа, 

воспользовавшись которым, любой студент и преподаватель 

может отправить обращение на личную электронную почту 

директора колледжа. В том числе в интернет пространстве 

работает аккаунт в Инстаграмме kopis.nursultan с подписчиками 

3100 человек и страница на Фейсбук.  

http://www.kopis.edu.kz/
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