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КҮН ТӘРТІБІ: 
 
1.Қамқоршылық кеңестің 2021 жылғы жұмысын қорытындылау 
туралы (жауапты: колледж директорының м.а. Д. И. Павленко). 
2. Қамқоршылық кеңесінің 2021 жылғы шешімдерінің орындалуы 
туралы (жауапты: Қамқоршылық кеңесінің хатшысы В. В. Бибик). 
3. WorldSkills стандарттары бойынша "көлік" саласы бойынша колледж 
педагогтері арасындағы республикалық кәсіби шеберлік байқауының 
және WorldSkills Ұлттық чемпионатының қорытындылары туралы 
жауапты: директордың ОӨЖ жөніндегі орынбасары Булат С. Н.). 
4. Талапкерлермен кәсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыру туралы 
(жауапты: ОӨО меңгерушісі С.В. Климова). 
5. Қамқоршылық кеңестің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын 
бекіту (жауапты: колледж директорының м.а. Д. И. Павленко). 
1. Тыңдалды: 
        Бірінші сұрақ бойынша колледж директорының м.а. Д. И. Павленко 
қатысып отырған Қамқоршылық кеңес мүшелерін таныстырды. 
Қамқоршылық кеңес мүшелеріне кеңес құрамындағы өзгерістер туралы 
ақпаратты ұсынды: "ВАН" ЖШС бас инженері Павел Акопович Гукоян 
елден кетті, оның орнына Қостанай облысы бойынша "жол активтері 
сапасының ұлттық орталығы" РМК филиалының директоры Абылайхан 
Ерболович Алшынбаевтың кандидатурасы ұсынылды. Орталық "автомобиль 
жолдары мен аэродромдарды салу және пайдалану"мамандығының 
студенттеріне арналған өндірістік алаңдардың бірі болып табылады. "Урал 
ЛТД" ЖШС директорының орынбасары Демченко Степан Степанович жеке 
бастамасы бойынша Қамқоршылық кеңес құрамынан шығуды тілейді. 
"КАМАЗ" жақ және "СарыарқаАвтоПром" ЖШС өкілдерінің Қамқоршылық 
кеңесінің мүшелеріне 2021 жылы 27,5 млн теңге көлемінде (оқу залы, 
конференц-зал және КамАЗ қозғалтқышы) көрсетілген қайырымдылық 
көмегі үшін алғыс білдірді. 2021 жылды қорытындылай келе, Д.И. Павленко 
қамқоршылық кеңестің мүшелеріне атқарылған жұмыс туралы есепті 



ұсынды. Қамқоршылық кеңестің негізгі мақсаты колледждің өзекті 
міндеттерін шешуге жәрдемдесу болып табылады. "Жас Маман" және 
"КАМАЗ" инновациялық жобаларын іске асыру бойынша үлкен жұмыс 
атқарылды (заманауи жабдықтар сатып алынды, өндірістік практика 
өткізілді, Набережные Челны қаласында педагогтардың біліктілігін арттыру 
ұйымдастырылды). Облыстың "СарыарқаАвтоПром" ЖШС, 
"АгромашХолдинг"АҚ кәсіпорындарымен әлеуметтік әріптестікті дамыту 
және практикалық оқыту технологияларын жетілдіру бойынша үлкен жұмыс 
жүргізілуде. "Жастар SAP" бірлескен қызмет бағдарламасы және 
"Allur"стартап-орталығының бағдарламасы іске асырылуда. 
"Сарыарқаавтоппром" ЖШС-мен "студенттік кадрлық резерв"жобасы жүзеге 
асырылуда. "Allur Group"ЖШС бастамасы бойынша және кәсіпорын есебінен 
заманауи кітаптар сатып алынды, "Ruhani dos"конкурсы өткізілді. Тәуелсіз 
сарапшылар ретінде емтихандар өткізу және дипломдық жобаларды қорғау 
кезінде зауыт қызметкерлері қатысты: Свадьбин А.Г., Ткач Д., Неспбаев А., 
Ткаченко Д. "СарыаркаАвтопром" ЖШС өкілі Могилатов С. А. "Жобалық 
менеджмент"тақырыбы бойынша педагогтарға арналған семинар 
ұйымдастырылды және өткізілді. Көптеген мысалдар келтіруге болады және 
олар Қамқоршылық кеңестің 2021 жылы педагогикалық және студенттік 
ұжымдармен белсенді өзара іс-қимыл жасағанын айтады. Біздің әлеуметтік 
серіктестеріміз өндірістік практика кезінде жұмыс орындарын ұсынады, оқу 
бағдарламаларын түзетуге қатысады, студенттердің жұмысын төлейді, 
дипломдық жобаларды қорғау кезінде біліктілік комиссиясы ретінде 
қатысады, кездесулер, әңгімелер, конкурстар өткізеді. Осылайша, 2021 жылы 
3 отырыс ұйымдастырылып, өткізілді. Отырыс мәселелері мұқият қаралып, 
кеңес мүшелерінің ұсыныстары негізге алынып, бірауыздан келісіп, 
орындалды. Біздің колледждің Қамқоршылық кеңесі-бұл біріншіден, барлық 
пікірлерді ескере отырып, саясатты дұрыс реттеуге, қонуға, мүмкіндік беруге 
тиіс пікірлестер ұжымы. 
ШЕШТІ: 
1.Қамқоршылық кеңестің 2021 жылғы жұмысының қорытындысы туралы 
ақпарат назарға алынсын. 
2. Тыңдалды: 
    Қамқоршылық кеңесінің хатшысы, директордың ғылыми-әдістемелік 
жұмыс жөніндегі орынбасары В. В. Бибиктің екінші сұрағы бойынша, жұмыс 
жоспары бойынша 4 отырыс белгіленгенімен, ол жыл ішінде 3 отырыс 
өткізілгенін айтты. Алайда, 2021 жылға арналған бекітілген жұмыс 
жоспарының барлық мәселелері 3 отырыста іске асырылды, 13 шешім 
шығарылды, барлық 13 шешім 100% орындалды. 
3. Тыңдалды: 
     Үшінші мәселе бойынша директордың оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі 
орынбасары Болат С. Н.WorldSkills стандарттары бойынша "көлік" саласы 
бойынша колледж педагогтері арасындағы республикалық кәсіби шеберлік 
байқауының және WorldSkills Ұлттық чемпионатының қорытындылары 
туралы айтып берді. 2021 жылдың 15-19 қараша аралығында еліміздің 
өңірлерінен (Шымкент, Алматы қалалары, облыс: Ақтөбе, Алматы, Ақмола, 



Атырау қалалары) 12 педагогтың сабақ беретіні туралы айтып берді; Шығыс 
Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Маңғыстау, Павлодар 
облыстары): кәсіби модульдер бойынша компьютерлік тестілеуден өтті; 
WorldSkills International стандарттарына сәйкес және СІЅ форматында 
автомобильге техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша 
технологиялық операцияның бағалау парақтарын жасады; автомобильдердің 
тежегіш жүйесіне қызмет көрсету бойынша жұмыс істеу, бензинді ІЖҚ 
ақаулықтарын анықтау және жою, оны кейіннен іске қосу бойынша 
іскерліктер мен дағдыларды көрсетті; жүк автомобилінің дизельдік 
қозғалтқыштарын және жеңіл автомобиль трансмиссиясының агрегаттарын 
жөндеді;; Автокөліктердің электр жабдықтары жүйесінің қондырғылары 
диагноз қойылды. Республикалық конкурс барысында қатысушылар 
қауіпсіздік техникасы ережелері мен жұмыстарды орындау технологиясы 
туралы білімдерін, қауіпсіз жұмыс дағдыларын көрсетті. Құрамына конкурс 
алаңдары бойынша бөлінген Worldskills-тің 20 сарапшысы кіретін 
сараптамалық комиссия конкурстың жеңімпаздарын СІЅ жүйесі бойынша 
анықтады. Байқаудың төрешілігі әділ және әділ өтті, өйткені сарапшылар 
ретінде ең тәжірибелі педагогтар мен өндіріс өкілдері тартылды. Сарапау 
комиссиясының назарына CIS бағдарламасының бағалау ведомосын ұсынды.

 
Объективтілікті қамтамасыз ету және өндіріспен өзара іс-қимылды нығайту 
үшін әлеуметтік әріптестер кәсіпорындары базасында чемпионаттар өткізу 
туралы мәселені көтерді 
 
ШЕШТІ: 
Объективтілікті қамтамасыз ету және өндіріспен өзара іс-қимылды нығайту 
үшін 2022 жылы әлеуметтік әріптестер кәсіпорындары базасында 
чемпионаттар өткізу мүмкіндігін қарастыру 
4. Тыңдалды: 



Төртінші сұрақ бойынша кәсіптік оқыту оқу орталығының меңгерушісі 
тыңдады, ол талапкерлермен кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастыру 
туралы айтып берді. "Сапалы білім "Ұлттық жобасы аясында Білімді ұлт 
техникалық және кәсіптік білім берудің міндеттері: қолжетімді және сапалы 
техникалық және кәсіптік білім берумен қамтамасыз ету және жастарды 
қажетті мамандықтар бойынша колледждерде тегін оқытумен қамту (9-
сынып түлектері). Колледж әлеуметтік серіктестермен бірлесіп үлкен жұмыс 
жүргізуде: кәсіптік сынамалар бағдарламалары, ережелер әзірленді, шарттар 
жасалды, колледж және "СарыарқаАвтоПром"ЖШС бойынша экскурсиялар 
жүзеге асырылды. Әлеуметтік серіктестер кәсіпорындарының базасында 
кәсіби сынамалар өткізуді ұйымдастыру туралы мәселе көтерілді. 
 
ШЕШТІ: 
Әлеуметтік әріптестер кәсіпорындарының базасында кәсіби сынамалар 
жүргізуді ұйымдастыру 
 
5. Тыңдалды: 
Бесінші сұрақ бойынша колледж директорының м.а. д. и. Павленко 
Қамқоршылық кеңестің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын таныстырды. 
 
Сөз сөйлегендер: 
"СарыарқаАвтоПром" ЖШС директоры, Қамқоршылық кеңесінің төрағасы 
Семейбаев Сырым Сайранбекұлы. Колледж әкімшілігіне қызметі туралы 
ақпарат бергені үшін, сондай-ақ колледждің оқу-тәрбие жұмысына ғана емес, 
әлеуметтік серіктестердің жұмысына қатысты проблемалық мәселелерді 
талқылағаны үшін алғыс білдірді. 2022 жылы Worldskills халықаралық 
чемпионатының дайындығына көмек көрсетуге уәде берді. 
 
Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы бойынша және т әдістемелік 
кабинеті басшысының орынбасары М.М. Боқаева Қостанай автомобиль 
көлігі колледжінің ұжымына Қамқоршылық кеңестің жұмысын нақты 
ұйымдастырғаны, әлеуметтік серіктестермен тығыз және жемісті 
ынтымақтастығы, республикалық іс-шараларды дайындау және сапалы 
өткізгені үшін алғыс білдірді. 
 
ШЕШТІ: 
Қамқоршылық кеңестің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілсін. 
Жазбаға сілтеме:  
https://netacad.webex.com/netacad/ldr.php?RCID=e3591de6bfc949826a6594c
68363e2b2 
 
 

 
 
 

https://netacad.webex.com/netacad/ldr.php?RCID=e3591de6bfc949826a6594c68363e2b2
https://netacad.webex.com/netacad/ldr.php?RCID=e3591de6bfc949826a6594c68363e2b2


              Қостанай облысы әкімдігінің 
                     білім басқармасы  
                       ҚОСТАНАЙ  
            АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІ  
                КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

                 
  

Управление образования акимата 
Костанайской области 
КГКП «КОСТАНАЙСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА» 

 

         ХАТТАМА №1 
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                ПРОТОКОЛ № 1 
             г.Костанай, 26.01.2022 г. 

 
заседания Попечительского совета Костанайского колледжа 
автомобильного транспорта  
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СЕМЕЙБАЕВ 
Сырым Сайранбекулы 

директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:  
ПАСТУШЕНКО Владислав 
Александрович 

директор ТОО «КамлитKZ» 

ШУКИЖАНОВА Динара 
Аманжеловна  
 

первый вице-президент                                        
АО «АгромашхолдингKZ» 
 

МОГИЛАТОВ  
Сергей Анатольевич 

советник директора  
ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

БОКАЕВА  
Марал Мендыбаевна 

заместитель руководителя методического 
кабинета Т и ПО Управления образования 
акимата Костанайской области 

УБЕЙ-ВОЛК 
Геннадий Николаевич 

директор ТОО «Костанай жолдары» 

ЛЕВЧЕНКО  
Олег Михайлович 

шеф-тренер ТОО «Автодом Костанай» 

ГЕЙСТ 
Оксана Талгатовна 

представитель родительского комитета 

МЕДЕНЦЕВА 
Елена Евгеньевна  

старший кассир ТД «Костанай Кама», 
представитель родительского комитета 

ШАРИПОВА  
Айгуль Маратовна 

главный инспектор ГУ «Аппарат акима 
города Костаная» 
 

ТРОЦКО  
Виталий Александрович 

руководитель ИП «Троцко», представитель 
родительского комитета 

  
ОТСУТСТВОВАЛИ: 
 

 

ШАГМАНОВ  
Серик Закирьянович 

директор ТОО «Олжа-Ак-кудук» 
 
 



СЮНДИКОВА  
Данагуль Жаппасбаевна 

директор «Школы-лицей №1 отдела 
образования акимата города Костаная» 
Управления образования акимата 
Костанайской области 

ГУКОЯН 
Павел Акопович 

главный инженер ТОО «ВАН» 
 

САЛАМАТОВ  
Талгат Амангельдинович 

начальник отдела развития человеческого 
капитала Палаты предпринимателей 
Костанайской области 

ДЕМЧЕНКО 
Степан Степанович,  

заместитель директора ТОО «Урал ЛТД» 

ТАМАНЦЕВА  
Анна Вячеславовна  

представитель родительского комитета 

 
Формат проведения заседания: онлайн  
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1.О подведении итогов работы Попечительского совета за 2021 год 
(Ответственный: и.о. директора колледжа Павленко Д.И.). 
 
2. О выполнении решений Попечительского совета за 2021 год 
(Ответственный: секретарь Попечительского совета Бибик В.В.). 
 
3. Об итогах республиканского конкурса профессионального мастерства 
среди педагогов колледжей по отрасли «Транспорт» по стандартам 
WorldSkills и национального чемпионата WorldSkills Ответственный: 
заместитель директора по УПР Булат С.Н.). 
 
4. Об организации   профориентационной работы с абитуриентами 
(Ответственный: заведующая УЦПО Климова С.В.). 
 
5. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2022 год 
(Ответственный: и.о. директора колледжа Павленко Д.И.). 
 
1. СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу и. о. директора колледжа Павленко Д.И. 
Представил присутствующих членов Попечительского совета. Представил 
членам Попечительского совета информацию по изменению в составе совета: 
главный инженер ТОО «ВАН» Гукоян Павел Акопович выехал из страны, 
вместо него предложена кандидатура Алшинбаева Абылайхана 
Ерболовича, директора филиала РГП "Национальный центр качества 
дорожных активов" по Костанайской области. Центр является одним из 
производственных площадок для студентов специальности «Строительство и 



эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». Заместитель директора 
ТОО «Урал ЛТД» Демченко Степан Степанович по личной инициативе 
желает выйти из состава Попечительского совета. 

Поблагодарил членов Попечительского совета представителей ПАО 
«КАМАЗ» и ТОО «СарыаркаАвтоПром» за оказанную благотворительную 
помощь в 2021 году в размере 27,5 млн тенге (читальный зал, конференц-зал 
и двигатель КАМАЗ). Подводя итоги за 2021 год, Павленко Д.И. представил 
членам Попечительского совета отчет о проделанной работе. Проделана 
большая работа по реализации инновационных проектов «Жас Маман» и 
«КАМАЗ» (приобретено современное оборудование, проведена 
производственная практика, организовано повышение квалификации 
педагогов в г. Набережные Челны). Проводится большая работа по развитию 
социального партнерства и совершенствованию технологий практического 
обучения с предприятиями области ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО 
«АгромашХолдинг». Реализуется программа совместной деятельности 
«Жастар SAP» и программа стартап-центра «Allur». Реализуется проект с 
ТОО «СарыаркаАвтопПром» «Студенческий кадровый резерв». По 
инициативе ТОО "Allur Group"и за счет предприятия приобретены 
современные книги, проведен конкурс «Ruhani Dos». В качестве эксперта 
республиканского конкурса среди педагогов были приглашены 
представители ТОО «СарыаркаАвтопром» Свадьбин Г.С., Неспаев А.А. В 
качестве независимых экспертов при проведении экзаменов и защите 
дипломных проектов принимали участие сотрудники завода: Свадьбин А.Г., 
Ткач Д., Неспбаев А., Ткаченко Д. Представителем ТОО 
«СарыаркаАвтопром» Могилатовым С.А. организован и проведен семинар 
для педагогов по теме «Проектный менеджмент». Примеров приводить 
можно очень много и они говорят о том, что Попечительский совет в 2021 
году активно взаимодействовал как с педагогическим, так и студенческим 
коллективами. Наши социальные партнеры предоставляют рабочие места на 
время производственной практики, участвуют в корректировке учебных 
программ, оплачивают работу студентов, принимают участие в качестве 
квалификационной комиссии при защите дипломных проектов, проводят 
встречи, беседы, конкурсы. Таким образом, за 2021 год было организовано и 
проведено 3 заседания. Вопросы заседания тщательно были рассмотрены, 
предложения от членов совета исходили, единогласно соглашались и 
выполняли. Чувствовалось, что попечительский совет нашего колледжа – это 
во-первых, коллектив единомышленников, которые должны корректировать, 
приземлять, давать возможность правильно настроить политику с учетом 
всех мнений.  
РЕШИЛИ: 
1.Информацию о подведении итогов работы Попечительского совета за 2021 
год принять к сведению. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
По второму вопросу секретаря Попечительского совета, заместителя 
директора по научно-методической работе Бибик В.В. Она рассказала о том, 



что было проведено 3 заседания за год, хотя по плану работы намечено 4. 
Однако, все вопросы утвержденного плана работы на 2021 год реализованы 
за 3 заседания, вынесено 13 решений, все 13 решений выполнены 100%. 
 
3. СЛУШАЛИ: 
По третьему вопросу заместитель директора по учебно-производственной 
работе Булат С.Н. рассказал об итогах республиканского конкурса 
профессионального мастерства среди педагогов колледжей по отрасли 
«Транспорт» по стандартам WorldSkills и национального чемпионата 
WorldSkills. Рассказал о том, что в период с 15 по 19 ноября 2021 года 12 
педагогов из регионов страны (города: Шымкент, Алматы, области: 
Актюбинская, Алматинская, Акмолинская, Атырау; Восточно-Казахстанская, 
Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская) 
проходили: компьютерное тестирование по профессиональным модулям; 
составляли оценочные листы технологической операции по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля согласно стандартам WorldSkills 
International и в формате СIS;  демонстрировали умения и навыки работы по 
обслуживанию тормозной системы автомобилей, выявлению и устранению 
неисправностей бензинового ДВС, с последующим его запуском; 
ремонтировали дизельные двигатели грузового автомобиля и агрегаты 
трансмиссии легкового автомобиля; диагностировали агрегаты системы 
электрооборудования автомобилей. В ходе республиканского конкурса 
участники показывали знания правил техники безопасности и технологии 
выполнения работ, владение безопасными навыками работы. Экспертная 
комиссия в составе 20 экспертов Worldskills, распределенные по площадкам 
конкурса, определяли по системе СIS победителей конкурса. Судейство 
конкурса проходило честно и объективно, потому что в качестве экспертов 
были привлечены наиболее опытные педагоги и представители производства.  
Представил вниманию экспертной комиссии оценочную ведомость из 
программы CIS. 
 
 



 
Поднял вопрос о проведении чемпионатов на базе предприятий социальных 
партнеров для обеспечения объективности и укрепления взаимодействия с 
производством рассмотреть возможность  
 
РЕШИЛИ: 
Для обеспечения объективности и укрепления взаимодействия с 
производством в 2022 году рассмотреть возможность проведения 
чемпионатов на базе предприятий социальных партнеров 
4. СЛУШАЛИ: 
По четвертому вопросу слушали заведующую учебным центром 
профессионального обучения, которая рассказала 
об организации   профориентационной работы с абитуриентами. В рамках 
Национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» 
 задачи технического и профессионального образования: обеспечение 
доступным и качественным техническим  и профессиональным образованием 
и охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным 
специальностям (выпускники 9 классов). Колледж ведет большую работу 
совместно с социальными партнерами: разработаны программы 
профессиональных проб, положения, заключены договоры, осуществлены 
экскурсии по колледжу и ТОО «СарыаркаАвтоПром». Поднят вопрос о 
организации проведения профессиональных проб на базе предприятий 
социальных партнеров. 
 
РЕШИЛИ: 
Организовать проведение профессиональных проб на базе предприятий 
социальных партнеров 
 
5. СЛУШАЛИ: 
По пятому вопросу слушали и. о. директора колледжа Павленко Д.И., 
который представил план работы Попечительского совета на 2022 год.  



 
ВЫСТУПИЛИ: 
директор ТОО «СарыаркаАвтоПром», председатель Попечительского совета 
Семейбаев Сырым Сайранбекулы. Поблагодарили администрацию колледжа 
за предоставленную информацию о деятельности, а также за обсуждение 
проблемных вопросов, касающихся не только учебно-воспитательной работы 
колледжа, но и работы социальных партнеров. Пообещал оказать содействие 
в подготовке международного чемпионата Worldskills в 2022 году. 
 
заместитель руководителя методического кабинета Т и ПО Управления 
образования акимата Костанайской области Бокаева М.М. поблагодарила 
коллектив Костанайского колледжа автомобильного транспорта за четкую 
организацию работы Попечительского совета, тесное и плодотворное 
сотрудничество с социальными партнерами, подготовку и качественное 
проведение республиканских мероприятий. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить план работы Попечительского совета на 2022 год. 
 
Ссылка на запись:  
https://netacad.webex.com/netacad/ldr.php?RCID=e3591de6bfc949826a6594c
68363e2b2 
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