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1. ТЫНДАҒАНДАР: 
"СарыарқаАвтоПром" ("Allur") ЖШС Семейбаева С.С. директоры. Ол 
кәсіпорынның бастамасымен 24 млн. теңгеге салынған жаңа спорт алаңын 
ашты. Қамқоршылық кеңестің төрағасы бола отырып, студенттерді, 
педагогтарды, ата-аналарды оның ашылуымен құттықтады. Спорт алаңы 
әмбебап болып табылады, сіз үш спорт түрінен жарыстар өткізе аласыз: 
волейбол, баскетбол, мини-футбол. Жаңа оқу жылына жоспарланған 
спорттық-бұқаралық жұмыстар осы спорт алаңында ұйымдастырылады. 
Бұдан басқа, студенттер, педагогтар және әлеуметтік серіктестер үшін 
спорттық іс-шаралар ұйымдастырылады және өткізіледі. Семейбаев Сырым 
Сайранбекович кәсіпорын үшін колледж студенттерінің әрдайым сау болуы, 
жақсы білімге қол жеткізуі, спортпен шұғылдануы өте маңызды екеніне 
назар аударды. 
Колледжмен қамқорлық туралы меморандум жасасу туралы айтып берді. Бұл 
ынтымақтастық, ең алдымен, колледждің материалдық-техникалық базасын 
жақсартуға, студенттердің практикасын және педагогтардың 
тағылымдамасын ұйымдастыруға бағытталған. Колледждің, түлектің және 
жұмыс берушінің өзара іс-қимылының тиімді нысандарының бірі ретінде 
мақсатты мемлекеттік білім беру тапсырысы туралы айтып берді. Кәсіпорын: 
білім алушыларды жұмыс орнында қауіпсіз жұмыс жағдайымен қамтамасыз 
ету; алған мамандығына сәйкес толық оқу курсын аяқтағаннан кейін 
бітірушілерді жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету міндеттемесін алды; 
білім алушылардың кәсіптік практика бағдарламаларын орындауы үшін 
қажетті жағдайлар жасау. 

1.Сөз сөйлегендер: 
Колледж директоры Дмитрий Иванович Павленко 

"СарыарқаАвтоПром" ("Allur") ЖШС осы тамаша жобаны-жаңа спорт 
алаңын салуды жүзеге асыруға көрсеткен көмегі үшін алғысын білдірді. 
Біздің келісілген әрекеттеріміз ұзақ мерзімді перспективада барлық мүдделі 
тараптарға айтарлықтай пайда әкелуі мүмкін деді. Колледж кадрлық 
мәселелерді шешу және жоғары білікті жұмысшылар мен орта буын 
мамандарының қажеттіліктерін қанағаттандыру құралына айналуда. 
Сондықтан жаңа спорт алаңының арқасында студенттер мен педагогтар дене 
шынықтыру мен бұқаралық спортты дамытудың кешенді жоспарын 
орындайды.  

1.ШЕШІМ: 
Дене шынықтыру мен бұқаралық спортты дамыту жөніндегі 

кешенді жоспарды іске асыру үшін жаңа спорт алаңы ашық деп 
саналсын. 

 
2. ТЫНДАҒАНДАР: 
Екінші мәселе бойынша "Колледждің Қаржы-шаруашылық қызметі 

туралы есепті қарау және ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу. Студенттерді 
әлеуметтік қолдау үшін қосымша қаржыландыру көздерін тарту " Павленко 
Дмитрий Иванович, колледж директоры. Ол Қамқоршылық кеңестің 
мүшелеріне Қамқоршылық кеңестің жаңадан келген мүшелерін таныстырды: 



әлеуметтік серіктестер қатарынан корпоративтік университеттің жетекшісі 
Людмила Юрьевна ОЛКИНЯН, ата-аналар комитетінен Надежда 
Александровна Гилязова, ҚӘБ атындағы ҚӘБ әдебиет бөлімінің сектор 
меңгерушісі. Қостанай облысы әкімдігінің Л. Н. Толстой мәдениет 
басқармасы және "Забота Company LTD"ЖШС дәріхана меңгерушісі 
Анастасия Анатольевна Компаниец. Д.И. Павленко Қамқоршылық кеңес 
мүшелеріне Қаржы-шаруашылық қызметі туралы есепті ұсынды. Жалпы 
мемлекеттік қаржыландырудың, жергілікті және республикалық бюджеттің 
цифрлық деректерін көрсетті. Күндізгі бөлімде колледжде оқу құнын 
көрсетті, баптар бойынша шығыстар сомасын, ағымдағы оқу жылында сатып 
алу сомасын ұсынды. 

2.РЕШИЛИ: 

Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности 
принять к сведению. 

 
 3. ТЫНДАҒАНДАР: 

"Жастар SAP "бірлескен ынтымақтастық бағдарламасын іске асыру" 
үшінші мәселесі бойынша Сергей Николаевич Булат, директордың оқу-
өндірістік жұмысы және шыңдалған Владимир Иванович, директордың 
тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары "Жастар SAP" бірлескен 
ынтымақтастық бағдарламасы шеңберіндегі бірлескен іс-шаралар туралы 
ақпарат ұсынды: Психология және коучинг орталығының өкілдерімен 
кездесу-пікірталас "СарыарқаАвтоПром"("Allur")" ЖШ өткізілді: 
көшбасшылық, даму, позитив" тақырыбы бойынша (2021 жылғы қараша); 
"СарыарқаАвтоПром" ЖШС ("Allur") қолдауымен оқушылар үшін 
экскурсиялар өткізілді, онда біздің барлық бірінші курс студенттеріміз 
зауыттың өндірістік алаңдарында болып, кәсіпорын мамандарынан толық 
жауаптар алды (2021-2022 оқу жылы ішінде); кәсіпорында Ашық есік 
күндері, кәсіпорын базасында сынып сағаттары, тренингтер, квесттер, 
гранттар және тағы басқалар (2021-2022 оқу жылы ішінде); кәсіпорын 
өкілдерімен тимбилдингтің көшпелі іс-шаралары (2021-2022 оқу жылы 
ішінде); студенттер арасында, сондай-ақ педагогтер мен кәсіпорын 
қызметкерлері арасында спорттық жарыстар, зияткерлік ойындар өткізіледі. 
          3.ШЕШТІ: 
Қамқоршылық кеңес мүшелерінің колледж іс-шараларына, соның 
ішінде "Үздік Қамқоршылық кеңес-2022"облыстық конкурсына 
белсенді қатысуын жалғастыру. 

 
4. ТЫНДАҒАНДАР: 

 Төртінші мәселе бойынша директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс 
жөніндегі орынбасары Бибик Виктория Викторовна машина жасау саласы 
үшін кадрлар даярлау мәселелері бойынша халықаралық меморандумдар 
шеңберінде жұмысты ұйымдастыру және жүргізу туралы айтып берді. Атап 
айтқанда: 



1. (қыркүйек 2021) "КАМАЗ" студенттерімен бірлескен іс - шаралар 
(зияткерлік ойындар, қонақ кездесулері, онлайн режиміндегі зертханалық-
практикалық сабақтар және т.б.). 
2. Қазақстанда ғылым қызметкерлері күніне арналған "Ғылым және жастар: 
жаңа идеялар мен шешімдер" атты студенттер арасында ғылыми-
практикалық конференция ұйымдастырылып, өткізілді. Конференцияға 
Набережные челны қаласынан - 10 жұмыс, оның ішінде техникалық колледж 
ұсынылды. В.Д. Поташова 8 жұмысты және Кама мемлекеттік 
автомеханикалық техникумын - 2 жұмысты ұсынды. 
3. 3. "Автомобиль саласындағы инновациялық технологиялар: білім беру. 
Ғылым. Тәжірибе". Кама мемлекеттік автомеханикалық техникумы, 
техникалық колледжі қатысты. В. Д. Поташова г. Набережные Челны. 
Қамқоршылық кеңесінің өкілдері сараптау комиссиясына және 
қатысушыларды "СарыарқаАвтоПром" ("Allur") ЖШС бағалы сыйлықтармен 
марапаттауға белсенді қатысты. 

4.ШЕШТІ: 
Машина жасау саласы үшін кадрлар даярлау мәселелері бойынша 

халықаралық меморандумдар шеңберінде жұмысты жалғастыру 
жалғасуда. 
 5.ТЫНДАҒАНДАР: 
 Бесінші сұрақ бойынша Климова Светлана Васильевна, "Стратегиялық 
алаңы "Аймақтық желілік өзара оқыту жобасын іске асыру" тақырыбы 
бойынша кәсіптік оқыту оқу орталығының меңгерушісі. "Стратегиялық 
алаңы" өңірлік желілік өзара оқыту жобасын іске асыру шеңберінде 
"Тәжірибе бағытталған желілік оқыту" алаңында жұмыс осы жобаның 
бірнеше бағыттары бойынша жүзеге асырылады, атап айтқанда: "Қазақстан 
агротехникалық колледжі" КМҚК және "Қостанай индустриялық-
педагогикалық колледжі" КМҚК-мен "Ынтымақтастық туралы" 
меморандумдар жасалды. Меморандумдарды іске асыру шеңберінде: педагог 
оқытушылар үшін тағылымдама өткізілді; көлік саласы бойынша педагогтер 
арасында республикалық байқауға қатысушыны дайындау бойынша жұмыс 
жүзеге асырылды (Валиева А. Т., "Қазақстан агротехникалық колледжі" 
КМҚК өндірістік оқыту шеберлері); ҚИПК студенттеріне ағымдағы жылы 
сатып алынған заманауи жабдықтарды пайдалана отырып, "Жүк 
автомобильдерін жөндеу" шеберханасында желілік оқыту жүргізілді «Жас 
Маман» жобасы аясында; ОК-нің "Автокөліктерге техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу" онкүндігі аясында мұғалімдер ҚӨК педагогтарының 
ашық сабақтарына қатысуын және басқа да іс-шараларды ұйымдастырды. 
     5.ШЕШТІ: 
Кәсіптік бағдарлау жұмысына әлеуметтік серіктестерді тарту: 
конкурстарға, көрмелерге бірлесіп қатысу, жұмыс берушілердің Ашық 
есік күніне қатысуы, әлеуметтік серіктестер кәсіпорындарында кәсіби 
сынамалар ұйымдастыру. 
 
 
 



 
Қостанай облысы әкімдігінің 

білім басқармасы 
                       ҚОСТАНАЙ  
            АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІ  
                КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

                 
 

 

Управление образования акимата 
Костанайской области 

КГКП «КОСТАНАЙСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА» 

 
         ХАТТАМА №4 
 Қостанай қ. 2022.09.27. ж 

                      ПРОТОКОЛ № 4 
                     г.Костанай, 27.09.2022 г. 

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

директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:  
ОЛКИНЯН  
Людмила Юрьевна 

руководитель корпоративного университета 

ШАГМАНОВ  
Серик Закирьянович 

директор ТОО «Олжа-Ак-кудук» 

ПАСТУШЕНКО  
Владислав 
Александрович 

директор ТОО «КамлитKZ» 

СЮНДИКОВА  
Данагуль 
Жаппасбаевна 

директор ГУ "Гимназия имени С.Мауленова 
отдела образования акимата города Костаная" 
 

ТАМАНЦЕВА  
Анна Вячеславовна  

руководитель отдела планирования расходов 
социальной сферы ГУ «Управление экономики и 
бюджетного планирования акимата Костанайской 
области», представитель родительского комитета 

МЕДЕНЦЕВА 
Елена Евгеньевна  

старший кассир ТД «Костанай Кама», 
представитель родительского комитета 

ГЕЙСТ 
Оксана Талгатовна 

парикмахер-универсал, представитель 
родительского комитета 

ГИЛЯЗОВА  
Надежда 
Александровна 

заведующая сектором отдела литературы по 
искусству КГУ УНБ им. Л.Н.Толстого Управления 
культуры акимата Костанайской области  

КОМПАНИЕЦ 
Анастасия Анатольевна 

заведующая аптекой ТОО «Забота Company LTD», 
представитель родительского комитета 

ПРИГЛАШЕННЫЕ  
САНДЫБАЕВА Майра 
Болатовна  

заведующая сектором развития воспитательной 
работы в организациях ТиПО методического 



кабинета ТиПО Управления образования акимата 
Костанайской области 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  
ШАРИПОВА  
Айгуль Маратовна 

главный инспектор ГУ «Аппарат акима города 
Костаная» 

БОКАЕВА  
Марал Мендыбаевна 

руководитель методического кабинета Т и ПО 
Управления образования акимата Костанайской 
области 

ШУКИЖАНОВА 
Динара Аманжеловна  

первый вице-президент «АгромашхолдингKZ» 

МОГИЛАТОВ  
Сергей Анатольевич 

советник директора ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

ЛЕВЧЕНКО  
Олег Михайлович 

шеф-тренер ТОО «Автодом Костанай» 

АЛШИНБАЕВ  
Абылайхан Ерболович 

директор филиала РГП «Национальный центр 
качества дорожных активов» 

УБЕЙ-ВОЛК 
Геннадий Николаевич 

директор ТОО «Костанай жолдары» 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Открытие спортивной площадки 
 

Семейбаев С.С., директор ТОО 
«СарыаркаАвтоПром»  
Павленко Д.И., директор колледжа 

2.Рассмотрение отчета о финансово-
хозяйственной деятельности колледжа и 
выработка рекомендаций и предложений. 
Привлечение дополнительных источников 
финансирования для социальной поддержки 
обучающихся  

Павленко Д.И., директор, 
Николаева Н.Д., главный бухгалтер 

3.Реализация программы совместного 
сотрудничества «Жастар SAP»  
 

Булат С.Н., заместитель 
директора по учебно-
производственной работе,  
Закалюжный В.И., заместитель 
директора по воспитательной 
работе 

4.Организация и проведение работы в 
рамках международных меморандумов по 
вопросам подготовки кадров для отрасли 
машиностроения  

Бибик В.В., заместитель 
директора по научно-
методической работе 

5.Реализация регионального проекта 
сетевого взаимообучения «Серіктестік 
алаңы»  

Климова С.В., заведующая учебным 
центром профессионального 
обучения 

6.Разное Председатель и члены 
Попечительского совета 

7.Принятие решений Председатель и члены 
Попечительского совета 

 
1. СЛУШАЛИ: 



Семейбаева С.С., директора ТОО «СарыаркаАвтоПром» («Allur»). Он 
открыл новую спортивную площадку, построенную по инициативе 
предприятия, за 24 млн. тенге. Являясь председателем попечительского 
совета, поздравил студентов, педагогов, родителей с его открытием. 
Спортивная площадка является универсальной, можно проводить 
соревнования по трем видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол. 
Спортивно-массовая работа, запланированная на новый учебный год, будет 
организована на данной спортивной площадке. Кроме этого, будут 
организованы и проведены спортивные мероприятия для студентов, 
педагогов и социальных партнеров. Семейбаев Сырым Сайранбекович 
акцентировал внимание на том, что для предприятия очень важно, чтобы 
студенты колледжа всегда были здоровы, имели доступ к хорошему 
образованию, могли заниматься спортом.  

Рассказал о заключении меморандума с колледжем о шефстве. Данное 
сотрудничество направлено, прежде всего, на улучшение материально-
технической базы колледжа, организацию практики студентов и стажировки 
педагогов. Рассказал о целевом государственном образовательном заказе, как 
одной из эффективных форм взаимодействия колледжа, выпускника и 
работодателя. Предприятие взяло обязательство: обеспечить обучающихся 
условиями безопасной работы на рабочем месте; обеспечить 
трудоустройство выпускников по окончании полного курса обучения в 
соответствии с полученной специальностью; создать необходимые условия 
для выполнения обучающимися программ профессиональной практики.  
 

1.ВЫСТУПИЛИ: 
Павленко Дмитрий Иванович, директор колледжа, поблагодарил ТОО 

«СарыаркаАвтоПром» («Allur») за оказанную помощь в реализации этого 
замечательного проекта - возведение новой спортивной площадки. Сказал, 
что наши скоординированные действия в долгосрочной перспективе могут 
принести ощутимую пользу всем заинтересованным сторонам. Колледж 
становится инструментом решения кадровых проблем и удовлетворения 
потребностей в высококвалифицированных рабочих и специалистах среднего 
звена.  Поэтому благодаря новой спортивной площадке студенты и педагоги 
выполнят комплексный план по развитию физической культуры и массового 
спорта.  

1.РЕШИЛИ: 
Считать новую спортивную площадку открытой для реализации 

комплексного плана по развитию физической культуры и массового 
спорта.  

2. СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу «Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной 
деятельности колледжа и выработка рекомендаций и предложений. 
Привлечение дополнительных источников финансирования для социальной 



поддержки обучающихся» Павленко Дмитрия Ивановича, директора 
колледжа. Он представил членам Попечительского совета вновь прибывших 
членов Попечительского совета: из числа социальных партнеров ОЛКИНЯН 
Людмилу Юрьевну, руководителя корпоративного университета, из числа 
родительского комитета Гилязову Надежду Александровну, заведующую 
сектором отдела литературы по искусству КГУ УНБ им. Л.Н.Толстого 
Управления культуры акимата Костанайской области и Компаниец 
Анастасию Анатольевну, заведующую аптекой ТОО «Забота Company 
LTD». Павленко Д.И. представил членам попечительского совета отчет о 
финансово-хозяйственной деятельности. Продемонстрировал цифровые 
данные общего государственного финансирования, местного и 
республиканского бюджета. Показал стоимость обучения в колледже на 
очном отделении, представил суммы расходов по статьям, суммы 
приобретения за текущий учебный год.  

2.РЕШИЛИ: 
Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности 

принять к сведению. 
 
 3. СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу «Реализация программы совместного 
сотрудничества «Жастар SAP» Булат Сергея Николаевича, заместителя 
директора по учебно-производственной работе и Закалюжного Владимира 
Ивановича, заместителя директора по воспитательной работе, которые 
представили информацию о совместных мероприятиях в рамках программы 
совместного сотрудничества «Жастар SAP»:  проведена встреча-дискуссия 
представителями центра психологии и коучинга ТОО «СарыаркаАвтоПром» 
(«Allur») по теме «Мудрость предков: лидерство, развитие, позитив» (ноябрь 
2021 года); проведены экскурсии для школьников, организованные при 
поддержке ТОО «СарыаркаАвтоПром» («Allur»), где все наши 
первокурсники побывали на производственных площадках завода, где 
получили исчерпывающие ответы от специалистов предприятия (в течение 
2021-2022 учебного года); дни открытых дверей на предприятии, классные 
часы на базе предприятия, тренинги, квесты, гранты и многое другое (в 
течение 2021-2022 учебного года); выездные мероприятия тимбилдинг с 
представителями предприятия (в течение 2021-2022 учебного года); 
спортивные соревнования, интеллектуальные игры как среди студентов, так 
и среди педагогов и сотрудников предприятия. 

 
3.РЕШИЛИ: 
Продолжить активное участие членов попечительского совета в 

мероприятиях колледжа, в том числе и в областном конкурсе «Лучший 
попечительский совет-2022». 
 

 
 



4. СЛУШАЛИ: 
 По четвертому вопросу Бибик Викторию Викторовну заместителя 
директора по научно-методической работе, которая рассказала об 
организации и проведении работы в рамках международных меморандумов 
по вопросам подготовки кадров для отрасли машиностроения. А именно: 
1. Совместные мероприятия ПАО «КАМАЗ» со студентами 

(интеллектуальные игры, гостевые встречи, лабораторно - 
практические занятия в режиме онлайн и др.) (сентябрь 2021).  

2. Организована и проведена научно-практическая конференция среди 
студентов «НАУКА И МОЛОДЕЖЬ: НОВЫЕ ИДЕИ И РЕШЕНИЯ», 
посвященная Дню работников науки в Казахстане. На конференцию 
было представлено из г. Набережные Челны - 10 работ, в том числе 
Технический колледж им. В.Д.Поташова представил 8 работ и Камский 
государственный автомеханический техникум - 2 работы.  

3. 3. Организована и проведена и научно-практическая конференция 
среди педагогов по теме «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
ПРАКТИКА». Приняли участие Камский государственный 
автомеханический техникум, Технический колледж им. В.Д. Поташова 
г. Набережные Челны.  
Представители попечительского совета принимали активное участие в 
экспертной комиссии и награждении участников ценными призами от 
ТОО «СарыаркаАвтоПром» («Allur»). 

 
4.РЕШИЛИ: 
Продолжить работу в рамках международных меморандумов по 

вопросам подготовки кадров для отрасли машиностроения 
продолжается. 

 
 5.СЛУШАЛИ: 
 По пятому вопросу Климову Светлану Васильевну, заведующую 
учебным центром профессионального обучения по теме «Реализация 
регионального проекта сетевого взаимообучения «Серіктестік алаңы»». В 
рамках реализации регионального проекта сетевого взаимообучения 
«Серіктестік алаңы» на площадке «Практико-ориентированное сетевое 
обучение» работа осуществляется по нескольким направлениям данного 
проекта, а именно: заключены меморандумы «О сотрудничестве» с КГКП 
«Казахстанский агротехнический колледж» и КГКП «Костанайский 
индустриально-педагогический колледж». В рамках реализации 
меморандумов: проведена стажировка для преподавателей педагогов; 
осуществлялась работа по подготовке участника к республиканскому 
конкурсу среди педагогов по отрасли транспорт (Валиева А. Т., мастера 
производственного обучения КГКП «Казахстанский агротехнический 
колледж»); проводилось сетевое обучение студентов КИПК) в мастерской 
«Ремонт грузовых автомобилей» с использованием современного 
оборудования, закупленного в рамках проекта «Жас Маман; в рамках декады 



ЦК «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» педагогами было 
организовано посещение открытых занятий педагогами КИПК и другие 
мероприятия. 

 
5.РЕШИЛИ: 
Привлекать социальных партнеров к профориентационной работе: 

совместное участие в конкурсах, выставках, участие работодателей в дне 
открытых дверей, организации профессиональных проб на 
предприятиях социальных партнеров. 
 

 


	директор ГУ "Гимназия имени С.Мауленова отдела образования акимата города Костаная"

