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Қостанай автомобиль көлігі колледжінің Қамқоршылық кеңесінің 
отырысы. 
 
ҚАТЫСҚАНДАР: 
ТӨРАҒАСЫ  
СЕМЕЙБАЕВ 
Сырым Сайранбекулы 

«СарыаркаАвтоПром»ЖШС директоры 

КЕҢЕС МҮШЕСІ:  
ПАСТУШЕНКО  
Владислав 
Александрович 

«КамлитKZ»ЖШС директоры 

АЛШИНБАЕВ  
Абылайхан Ерболович 

 «Жол активтері сапасының ұлттық 
орталығы»РМК филиалының директоры 

МОГИЛАТОВ  
Сергей Анатольевич 

«СарыаркаАвтоПром» ЖШС директордың 
кеңесшісі 

ШАГМАНОВ  
Серик Закирьянович 

 «Олжа-Ақ-құдық»ЖШС директоры 

УБЕЙ-ВОЛК 
Геннадий Николаевич 

 «Қостанай жолдары»ЖШС директоры 

СЮНДИКОВА  
Данагуль 
Жаппасбаевна 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 
"Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №1 
мектеп-лицейінің" директоры 

ТАМАНЦЕВА  
Анна Вячеславовна  

ата-аналар комитетінің өкілі 

ОЛКИНЯН  
Людмила Юрьевна 

Корпоративтік университеттің басшысы 

МЕДЕНЦЕВА 
Елена Евгеньевна  

"Қостанай Кама" СҮ аға кассирі, ата-аналар 
комитетінің өкілі 

Болмағандар:  
ГЕЙСТ 
Оксана Талгатовна 

ата-аналар комитетінің өкілі 

ШАРИПОВА  
Айгуль Маратовна 

«Қостанай қаласы әкімінің аппараты» ММ бас 
инспекторы   

ТРОЦКО  
Виталий 

"Троцко" ЖК басшысы, ата-аналар комитетінің 
өкілі 



Александрович 
ЛЕВЧЕНКО  
Олег Михайлович 

"Автодом Қостанай"ЖШС шеф-тренері 

БОКАЕВА  
Марал Мендыбаевна 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 
басшысының орынбасары Т және БҚ әдістемелік 
кабинеті  

ШУКИЖАНОВА 
Динара Аманжеловна  

«АгромашхолдингKZ»АҚ бірінші вице-президент 

САЛАМАТОВ  
Талгат 
Амангельдинович 

Қостанай облысы Кәсіпкерлер палатасының адами 
капиталды дамыту бөлімінің бастығы 

 
Отырысты өткізу форматы: онлайн немесе офлайн. 

Күн тәртібі: 
1. Талапкерлермен кәсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыру туралы 
(Жауапты Искаков Фуат Маратович, оқу ісі жөніндегі директордың 
орынбасары) 
2. Жаңа білім беру технологиялары туралы. Отбасы және колледж: қазіргі 
жағдайдағы тиімді ынтымақтастық жолдары туралы 
(Жауапты Закалюжный Владимир Иванович, тәрбие ісі жөніндегі 
директордың орынбасары) 
3. Сатып алынған оқу-зертханалық жабдықты оқу процесінде пайдалану 
туралы: проблемалар мен шешу жолдары 
(Жауапты Болат Сергей Николаевич, оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі 
директордың орынбасары) 
4. Индустриялық кеңесті ұйымдастыру және мамандықтар бойынша білім 
беру бағдарламаларын келісу туралы 
(Жауапты Базарбаев Виктор Жолдасович, оқу-әдістемелік бірлестігі 
жөніндегі директордың орынбасары) 
5. Әртүрлі 
(Қамқоршылық кеңестің төрағасы және мүшелері) 
1. ТЫНДАҒАНДАР: 
Бірінші сұрақ бойынша оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары Искаков 
Фуат Маратович, 2021-2022 оқу жылында Қостанай автомобиль көлігі 
колледжінде талапкерлермен кәсіби бағдарлау жұмысын ұйымдастыру 
туралы айтып берді. Колледжде кәсіптік бағдар беру жұмысы келесі бағыттар 
бойынша жүргізілді: Әлеуметтік желілерде, түрлі мессенджерлерде, БАҚ-та 
колледж туралы хабарлап ақпараттарды тарату. 
1. Педагогтердің қала мектептеріне және қала маңындағы елді мекендерге 
баруы (оқушылармен әңгімелесу, ата-аналар жиналысы). 
2. Аудандық білім бөлімдерінің кәсіптік бағдарлау форумдарына бару. 
3. Жыл бойы оқушылар үшін экскурсиялар өткізу (419 адам). 
4. Кәсіби сынамаларды ұйымдастыру (142 адам). 
5. Педагогтардың Ақтөбе облысы, Арқалық қаласына іссапары (қазақ тілінде 
оқытатын топтарға арналған кәсіптік бағдар). 



6. Ашық есік күнін өткізу (202 адам). 
2022-2023 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы және 
2022-2023 оқу жылына арналған нысаналы мемлекеттік білім беру 
тапсырысы бойынша сандық көрсеткіштерді ұсынды. 
СӨЗ СӨЙЛЕГЕНДЕР: 
Колледж директоры Дмитрий Иванович Павленко қамқорлық кеңесінің 
мүшелеріне кәсіби бағдар беру мақсатында Instagram-ға жазылуға жүгінді. 
ШЕШТІ: 
Талапкерлермен кәсіби бағдарлау жұмысын ұйымдастыру туралы ақпарат 
назарға алынсын. 
2. ТЫНДАҒАНДАР: 
Екінші мәселе бойынша Закалюжный Владимир Иванович тәрбие ісі 
жөніндегі директордың орынбасары жаңа білім беру технологиялары туралы, 
отбасы және колледж туралы, қазіргі жағдайда тиімді ынтымақтастық 
жолдары туралы. "Үндестік"өңірлік жобасын таныстырды. Ата-аналар 
тарапынан тәрбие үрдісін объективті бағалауға назар аударды. Бейімделген 
"Үндестік" жобасы аясында ата-аналарды міндетті түрде шақыра отырып, 
ата-аналардың білім алушылардың практикадан өту орындарына баруын, ата-
аналар мен колледждің әлеуетті жұмыс берушілерінің кездесулерін өткізуді 
ұйымдастыра отырып, студенттер үшін кәсіптік бағыттағы іс-шараларды 
колледждің жұмыс жоспарына енгізуді ұсынды. 
3. ТЫНДАҒАНДАР: 
Үшінші мәселе бойынша оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі директордың 
орынбасары Болат Сергей Николаевич оқу процесінде сатып алынған оқу-
зертханалық жабдықтарды пайдалану туралы, проблемалар мен шешу 
жолдары туралы ақпарат ұсынды. Сатып алынған оқу-зертханалық жабдықты 
пайдалану кезіндегі негізгі проблемалар (шарт бойынша болжанғандай) жаңа 
жабдықта педагогтарды жеткіліксіз оқыту болып табылады, "Машина 
жасау"бейіні бойынша педагог кадрлар жоқ. Қосымша мұғалімдерге 
қажеттілік бар (бос орын): Инженер / машина жасау саласындағы бакалавр-4 
адам. 

1. Инженер / металлургия бакалавры – 1 адам. 
2. Инженер/ геодезия бакалавры – 1 адам. 
3. Инженер/ көлік бакалавры – 1 адам. 
4. Жалпы техникалық пәндер оқытушысы – 1 адам. 

Сатып алынған оқу-зертханалық жабдықтарды пайдалану мүмкіндіктерін 
кеңейту үшін өз мамандықтары бойынша педагогтердің біліктілігін 
арттыруды ұйымдастыруды ұсынды (мерзімі: тұрақты, жауаптылар: колледж 
әкімшілігі). 
СӨЗ СӨЙЛЕГЕНДЕР:  
Искаков Фуат Маратович, оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары 2022-
2023 оқу жылында педагогикалық ұжымдағы сандық өзгерістерге 
байланысты 2ТМ-1, 2АП-1, 2ТД-1, 2мо-1, 2МЧМ-1 топтарының 3 курсқа, 1Г-
10 топтарының екінші курсқа көшуіне байланысты бар екенін атап өтті. 2021-
2022 оқу жылымен салыстырғанда жұмыс оқу жоспарларындағы белгілі бір 



айырмашылықтар қосымша мұғалімдерге (Машина жасау профилі бойынша 
5000 сағаттан астам) қажет, жақсырақ штаттық қызметкерлер қажет. 
Колледж директоры Павленко Дмитрий Иванович Қамқоршылық кеңес 
мүшелеріне "Машина жасау" бейіні бойынша педагогтардың бос 
лауазымдарына үміткерлерді іздестіруге көмек көрсетуге жүгінді. 
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы әкімдігінің 
білім бөлімінің №1 мектеп-лицейінің" директоры Сюндикова Данагуль 
Жаппасбаевна ата-аналар арасында техникалық білімі барларға, қоныс 
аударушылар арасында көруге болады. 9 сынып оқушыларына колледж 
туралы жарнамалық буклеттерді сұрады. 
ШЕШТІ: 
Сатып алынған оқу-зертханалық жабдықтарды пайдалану мүмкіндіктерін 
кеңейту үшін өз мамандықтары бойынша педагогтердің біліктілігін 
арттыруды ұйымдастыру (мерзімі: тұрақты, жауаптылар: колледж әкімшілігі) 
4. ТЫНДАҒАНДАР: 
Төртінші мәселе бойынша оқу-әдістемелік бірлестік жөніндегі директордың 
орынбасары Базарбаев Виктор Жолдасович индустриалды кеңесті 
ұйымдастыру және мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын 
келісу туралы айтты. Түлектердің тиімді еңбек қызметіне дайындығы: 
сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқыту, біліктілік талаптарына сәйкес 
әзірленген білім беру бағдарламалары, өндірістік тәжірибесі бар 
оқытушылар, кәсіпорындарда қолданылатын заманауи оқу практикалық 
жабдықтар, колледждің сапалы инфрақұрылымы, өзекті оқу әдебиеті және 
оқытудың жаңа әдістері, оның ішінде электрондық, икемді оқу процесі 
арқылы қамтамасыз етілетінін атап өтті әлеуметтік серіктестермен бірге 
өндірістегі тәжірибе. Индустриялық кеңес жұмысының негізгі ережелері 
туралы айтып берді. Білім беру бағдарламаларын келісу мақсатында 
индустриялық кеңестің құрамына колледжді даярлау мамандықтары 
бойынша жұмыс берушілердің өкілдерін қосуды ұсынды (мерзімі: 2022 
жылғы тамыз, жауаптылар: колледж әкімшілігі). 
СӨЗ СӨЙЛЕГЕНДЕР: 
Колледж директоры Павленко Дмитрий Иванович Қамқоршылар кеңесінің 
мүшелеріне индустриялық кеңестің құрамына "автомобиль жолдарын 
салу"мамандығынан басқа, колледжді даярлау мамандықтары бойынша 
жұмыс берушілердің өкілдерін қосуға көмек көрсетуге өтініш білдірді. 
Колледж директоры Павленко Дмитрий Иванович Қамқоршылар кеңесінің 
мүшелеріне индустриялық кеңестің құрамына "Автомобиль жолдарын 
салу"мамандығынан басқа, колледжді даярлау мамандықтары бойынша 
жұмыс берушілердің өкілдерін қосуға көмек көрсетуге өтініш білдірді. 
ШЕШТІ:  
Білім беру бағдарламаларын келісу мақсатында индустриялық кеңестің 
құрамына колледжді даярлау мамандықтары бойынша жұмыс берушілердің 
өкілдерін енгізу (мерзімі: 2022 жылғы тамыз, жауаптылар: колледж 
әкімшілігі). 
ВИДЕОЖАЗБА: 
https://netacad.webex.com/netacad/ldr.php?RCID=1838457689067eefd73a7992d96cdee9 

https://netacad.webex.com/netacad/ldr.php?RCID=1838457689067eefd73a7992d96cdee9
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                        ПРОТОКОЛ № 3 
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заседания Попечительского совета Костанайского колледжа 
автомобильного транспорта  
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СЕМЕЙБАЕВ 
Сырым Сайранбекулы 

директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:  
ПАСТУШЕНКО  
Владислав 
Александрович 

директор ТОО «КамлитKZ» 

АЛШИНБАЕВ  
Абылайхан Ерболович 

директор филиала РГП «Национальный центр 
качества дорожных активов» 

МОГИЛАТОВ  
Сергей Анатольевич 

советник директора  
ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

ШАГМАНОВ  
Серик Закирьянович 

директор ТОО «Олжа-Ак-кудук» 

УБЕЙ-ВОЛК 
Геннадий Николаевич 

директор ТОО «Костанай жолдары» 

СЮНДИКОВА  
Данагуль 
Жаппасбаевна 

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

ТАМАНЦЕВА  
Анна Вячеславовна  

представитель родительского комитета 

ОЛКИНЯН  
Людмила Юрьевна 

Руководитель корпоративного университета 

МЕДЕНЦЕВА 
Елена Евгеньевна  

старший кассир ТД «Костанай Кама», 
представитель родительского комитета 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  
ГЕЙСТ 
Оксана Талгатовна 

представитель родительского комитета 

ШАРИПОВА  
Айгуль Маратовна 

главный инспектор ГУ «Аппарат акима города 
Костаная» 

ТРОЦКО  
Виталий 
Александрович 

руководитель ИП «Троцко», представитель 
родительского комитета 



ЛЕВЧЕНКО  
Олег Михайлович 

шеф-тренер ТОО «Автодом Костанай» 

БОКАЕВА  
Марал Мендыбаевна 

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

ШУКИЖАНОВА 
Динара Аманжеловна  

первый вице-президент                                        АО 
«АгромашхолдингKZ» 

САЛАМАТОВ  
Талгат 
Амангельдинович 

начальник отдела развития человеческого 
капитала Палаты предпринимателей Костанайской 
области 

 
Формат проведения заседания: онлайн и офлайн. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об организации   профориентационной работы с абитуриентами  
(Отв. Искаков Фуат Маратович, заместитель директора по учебной 
работе) 

2. О новых воспитательных технологиях. Семья и колледж: пути 
эффективного сотрудничества в современных условиях  
(Отв. Закалюжный Владимир Иванович, заместитель директора по 
воспитательной работе) 

3. Об использовании приобретенного учебно-лабораторного 
оборудования в учебном процессе: проблемы и пути решения  
(Отв. Булат Сергей Николаевич, заместитель директора по учебно-
производственной работе) 

4. Об организации индустриального совета и согласование 
образовательных программ по специальностям  
(Отв. Базарбаев Виктор Жолдасович, заместитель директора по 
учебно-методическому объединению) 

5. Разное  
(Председатель и члены Попечительского совета) 

 
1. СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу Искакова Фуата Маратовича, заместителя директора по 
учебной работе. Рассказал об организации профориентационной работы с 
абитуриентами в Костанайском колледже автомобильного транспорта в 2021-
2022 учебном году. Профориентационная работа в колледже проводилась по 
следующим направлениям:  

1. Информирование о колледж в социальных сетях, различных 
мессенджерах, СМИ. 

2. Посещение школ города и пригородных населенных пунктов 
педагогами (беседы со школьниками, родительские собрания). 

3. Посещение профориентационных форумов отделов образования 
районов. 



4. Проведение экскурсий для школьников в течение года (419 человек). 
5. Организация профессиональных проб (142 человек). 
6. Командировка педагогов в г. Аркалык, Актюбинскую область 

(профориентация для групп на казахском языке обучения). 
7. Проведение дня открытых дверей (202 человека). 
Представил количественные показатели по государственному 

образовательному заказу на 2022-2023 учебный год и целевому 
государственному образовательному заказу на 2022-2023 учебный год. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Павленко Дмитрий Иванович, директор колледжа, обратился к членам 
Попечительского совета в целях профориентационной работы подписаться на 
Instagram. 
 
РЕШИЛИ: 
Информацию об организации   профориентационной работы с 
абитуриентами принять к сведению. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
По второму вопросу Закалюжного Владимира Ивановича заместителя 
директора по воспитательной работе о новых воспитательных технологиях, о 
семье и колледже, о путях эффективного сотрудничества в современных 
условиях. Презентовал региональный проект «Үндестік». Акцентировал 
внимание на объективной оценке воспитательного процесса со стороны 
родителей. Предложил в рамках адаптированного проекта «Үндестік» 
включить в планы работы колледжа мероприятия профессиональной 
направленности для студентов с обязательным приглашением родителей, 
организацией посещения родителями мест прохождения практик 
обучающимися, проведения встреч родителей и потенциальных 
работодателей колледжа. 
 
3. СЛУШАЛИ: 
По третьему вопросу Булат Сергея Николаевича заместителя директора по 
учебно-производственной работе, который представил информацию об 
использовании приобретенного учебно-лабораторного оборудования в 
учебном процессе, о проблемах и путях решений. Основными проблемами 
при использовании приобретенного учебно-лабораторного оборудования 
являются недостаточное обучение педагогов на новом оборудовании как 
(предполагалось по договору), отсутствуют педагогические кадры по 
профилю «Машиностроение». Возникает потребность в дополнительных 
педагогах (вакансия): 

5. Инженер/бакалавр по машиностроительному направлению – 4 
человека. 

6. Инженер/бакалавр по металлургии – 1 человек. 
7. Инженер/бакалавр по геодезии – 1 человек. 
8. Инженер/бакалавр по транспорту – 1 человек. 
9. Преподаватель общетехнических дисциплин – 1 человек. 



Предложил организовать повышение квалификации педагогов по своим 
специальностям для расширения возможностей по использованию 
приобретенного учебно-лабораторного оборудования (срок: постоянно, 
ответственные: администрация колледжа). 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Искаков Фуат Маратович, заместитель директора по учебной работе отметил, 
что имеется в 2022-2023 учебном году в связи с переходом групп 2ТМ-1, 
2АП-1, 2ТД-1, 2МО-1, 2МЧМ-1 на 3 курс, группы 1Г-10 на второй курс, с 
количественными изменениями в педагогическом коллективе и 
определенными различиями в рабочих учебных планах по сравнению с 2021-
2022 учебным годом возникает потребность в дополнительных педагогах 
(более 5000 часов по машиностроительному профилю), нужны желательно 
штатные работники. 
 
Павленко Дмитрий Иванович, директор колледжа, обратился к членам 
Попечительского совета оказать содействие в поиске кандидатов на 
вакантные должности педагогов по профилю «Машиностроение». 
 
Сюндикова Данагуль Жаппасбаевна, директор «Школы-лицей №1 отдела 
образования акимата города Костаная» Управления образования акимата 
Костанайской области, среди родителей нужно посмотреть, может кто имеет 
техническое образование, среди переселенцев можно посмотреть. Попросила 
рекламные буклеты о колледже для учащихся 9 классов. 
 
РЕШИЛИ: 
Организовать повышение квалификации педагогов по своим специальностям 
для расширения возможностей по использованию приобретенного учебно-
лабораторного оборудования (срок: постоянно, ответственные: 
администрация колледжа) 
 
4. СЛУШАЛИ: 
По четвертому вопросу Базарбаева Виктора Жолдасовича заместителя 
директора по учебно-методическому объединению об организации 
индустриального совета и согласование образовательных программ по 
специальностям. Отметил, что готовность выпускников к эффективной 
трудовой деятельности обеспечивается через: обучение по востребованным 
специальностям, образовательные программы, разработанные под 
квалификационные требования, преподавателей с производственным 
опытом, современное учебное практическое оборудование, аналогичное 
используемому на предприятиях, качественную инфраструктуру колледжа, 
актуальную учебную литературу и новейшие методы обучения, в т.ч. 
электронные, гибкий учебный процесс совместно с социальными 
партнерами, практику на производстве. Рассказал об основных положениях 
работы Индустриального совета. Предложил в целях согласования 
образовательных программ включить в состав Индустриального совета 



представителей работодателей по специальностям подготовки колледжа 
(срок: август 2022 года, ответственные: администрация колледжа). 
ВЫСТУПИЛИ: 
Павленко Дмитрий Иванович, директор колледжа, обратился к членам 
Попечительского совета оказать содействие включить в состав 
Индустриального совета представителей работодателей по специальностям 
подготовки колледжа, кроме специальности «Строительство автомобильных 
дорог». 
Олкинян Людмила Юрьевна руководитель корпоративного университета 
отметила, что бизнес сейчас создает такие уникальные проекты, запускает 
классные идеи, если бизнес будет тесно сотрудничать с образованием, то это 
будет являться колоссальным ресурсом.  
РЕШИЛИ:  
В целях согласования образовательных программ включить в состав 
Индустриального совета представителей работодателей по специальностям 
подготовки колледжа (срок: август 2022 года, ответственные: администрация 
колледжа). 
Видеозапись:  
https://netacad.webex.com/netacad/ldr.php?RCID=1838457689067eefd73a799
2d96cdee9 
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