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       Қостанай автомобиль көлігі колледжінің Қамқоршылық кеңесінің 
отырыстары. 
 
Қатысқандар: 
Төраға  
СЕМЕЙБАЕВ 
Сырым Сайранбекулы 

«СарыаркаАвтоПром»ЖШС директоры 

КЕНЕС МҮШЕСІ:  
ОЛКИНЯН  
Людмила Юрьевна 

Корпоративтік университет басшысы 

ШАГМАНОВ  
Серик Закирьянович 

«Олжа-Ак-кудук» ЖШС директоры 

ПАСТУШЕНКО  
Владислав 
Александрович 

 «КамлитKZ» ЖШС директоры 

СЮНДИКОВА  
Данагуль 
Жаппасбаевна 

"Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің С. 
Мәуленов атындағы гимназиясы"ММ директоры 
 

ТАМАНЦЕВА  
Анна Вячеславовна  

"Қостанай облысы әкімдігінің экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқармасы" ММ 
Әлеуметтік сала шығыстарын жоспарлау бөлімінің 
басшысы, ата-аналар комитетінің өкілі 

МЕДЕНЦЕВА 
Елена Евгеньевна  

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

ГЕЙСТ 
Оксана Талгатовна 

әмбебап шаштараз, ата-аналар комитетінің өкілі 

ГИЛЯЗОВА  
Надежда 
Александровна 

Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет 
басқармасының Л. Н. Толстой атындағы ОӘҒК 
КММ өнер бойынша әдебиет бөлімінің сектор 
меңгерушісі 

КОМПАНИЕЦ 
Анастасия Анатольевна 

 «Забота Company LTD»ЖШС дәріхана 
меңгерушісі, ата-аналар комитетінің өкілі 

ШАРИПОВА  
Айгуль Маратовна 

«Қостанай қаласы әкімінің аппараты»ММ бас 
инспекторы 

БОКАЕВА  Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 



Марал Мендыбаевна әдістемелік кабинетінің ТжКБ басшысы 
ШУКИЖАНОВА 
Динара Аманжеловна  

«АгромашхолдингKZ» бірінші вице-президенті 

МОГИЛАТОВ  
Сергей Анатольевич 

«СарыаркаАвтоПром»ЖШС директордың 
кеңесшісі 

ЛЕВЧЕНКО  
Олег Михайлович 

 «Автодом Костанай»ЖШС бас-тренері 

АЛШИНБАЕВ  
Абылайхан Ерболович 

«Жол активтері сапасының ұлттық 
орталығы»АМК филиалының директоры 

УБЕЙ-ВОЛК 
Геннадий Николаевич 

 «Қостанай жолдары»ЖШС директоры 

МАДИНИНА 
Манара 
Амангельдиновна 

Кәсіпкерлер палатасының адами капиталды 
дамыту бөлімінің бастығы 

ПРОЦЕНКО 
Константин Сергеевич 
 

«Альтаир»ӨК директоры 

 
КҮН ТӘРТІБІ: 

 
1. "Қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастырудың үлгілік қағидаларын 
және оны білім беру ұйымдарында сайлау тәртібін бекіту туралы "Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 
355 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" жобаны қарастыру (жауапты: Д.И. 
Павленко директор, В.В.Бибик директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс 
жөніндегі орынбасары). 
2. Колледжді дамытудың 2022-2027 жылдарға арналған стратегиялық 
жоспарын қарастыру (жауапты: Ф.М. Искаков директордың оқу жұмыс 
жөніндегі орынбасары, В.И. Закалюжный директордың тәрбие жұмыс 
жөніндегі орынбасары). 
3. WorldSkills чемпионатының қорытындысы (Жауапты: С.Н. Булат 
директордың оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі орынбасары). 
4.  «Кітапқа өз дауысыңды бер» мемлекеттік тілдегі шығармашылық 
конкурсының нәтижелері туралы (Жауапты: В.И. Закалюжный 
директордың тәрбие жұмыс жөніндегі орынбасары).  

 
1. ТЫНДАҒАНДАР: 
Қостанай автомобиль көлігі колледжінің директоры Д. И. Павленко 

"Қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастырудың үлгілік қағидаларын 
және оны білім беру ұйымдарында сайлау тәртібін бекіту туралы" Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 
355 бұйрығына өзгерістер енгізілгені туралы айтып берді.  Қамқоршылық 
кеңес ТжКБ ұйымының дамуына жәрдемдесуге және оның қызметіне 
қоғамдық бақылауды қамтамасыз етуге арналған және өтеусіз негізде әрекет 
ететін ТжКБ ұйымының консультативтік – кеңесші органы екендігіне назар 



аударды. ТжКБ ұйымының интернет – ресурсында немесе әлеуметтік 
желілерде есепті орналастыру арқылы жылына кемінде 1 рет жұртшылықты 
қызметі туралы хабарландыру. Қамқоршылық кеңестің отырыстары штаттық 
режимде де немесе қашықтықтан да өткізуге болады. 
1.СӨЗ СӨЙЛЕГЕНДЕР: 

Бибик В.В. директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі 
орынбасары бұйрық жобасына сәйкес Қамқоршылық кеңестің құрамын 
тәуелсіз комиссия конкурстық негізде қалыптастыратынына назар аударды. 
Комиссияны уәкілетті орган құрайды. Қамқоршылық кеңестің құрамына 
кандидаттардың тізімін білім беру ұйымы қалыптастырады және қоса беріліп 
отырған құжаттармен бірге білім беру ұйымының басқару органына 
жіберіледі. Кандидаттар Қамқоршылық кеңесті қалыптастыру және оның 
құрамы бойынша ұсыныстарды қабылдау туралы хабарландыруда 
көрсетілген мерзімдерде комиссияға мынадай құжаттарды береді: 1) 
конкурсқа қатысу туралы өтініш; 2) кандидаттың жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесі; 3) мемлекеттік (немесе) орыс тілдеріндегі түйіндеме; 4) 
білімі бар екендігі туралы құжаттың көшірмесі (5) Қазақстан 
Республикасының Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы 
есепке алу комитетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы мен 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының жоқтығын растайтын 
құжаттар. 
1.ШЕШТІ: 
         Қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастырудың үлгілік 
қағидаларын және жаңа бұйрық қабылданғанға дейін оны білім беру 
ұйымдарында сайлау тәртібін бекіту туралы "Қазақстан Республикасының 
Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығына 
сәйкес қызметті жүзеге асыруды жалғастыру. 
2. ТЫНДАҒАНДАР: 
         Искаков Ф.М. директордың оқу жұмыс жөніндегі орынбасары 
колледжді дамытудың 2022-2027 жылдарға арналған Стратегиялық 
жоспарының бөлімдерін ұсынды (ішкі және сыртқы ортаны талдау, әлсіз 
және күшті жақтарын талдау, колледжді дамытудың стратегиялық 
бағыттары, күтілетін нәтижелер. Стратегиялық картаны және қызметтің 
негізгі көрсеткіштерін көрсетті. Тәуекелдерді басқару жүйесін көрсетті.  
2.СӨЗ СӨЙЛЕГЕНДЕР: 
   Закалюжный В.И. директордың тәрбие жұмыс жөніндегі орынбасары 
кәсіптік білім беру жүйесінің негізгі міндеті қолжетімді және сапалы 
техникалық және кәсіптік білім беру болып табылатынын атап өтті. «Сапалы 
білім» Білімді ұлт»  ұлттық жобасында кадрларды даярлау және қайта 
даярлау, білім беру процесіне инновациялық технологиялар мен 
практикаларды енгізу мәселелеріне ерекше назар аударылады. 2022-2027 
жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары колледж жұмысының 
миссиясын, негізгі бағыттарын қамтиды, миссияны іске асыруға бағытталған 
мақсаттарды, міндеттерді айқындайды. 



2.ШЕШТІ: 
Колледжді дамытудың 2022-2027 жылдарға арналған стратегиялық 

жоспары туралы ақпарат назарға алынсын. 
 3. ТЫНДАҒАНДАР: 

          Болат С. Н. директордың оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі орынбасары, 
WorldSkills чемпионаттарының қорытындылары туралы айтып берді. 
Қазақстанда VII Республикалық кәсіби шеберлік чемпионаты - 
WorldSkillsKazakhstan-2022 аяқталғанын айтты. Кәсіби шеберлік 
чемпионатындағы бәсекелестік деңгейі өте жоғары болды, өйткені 30 
құзыреттілікке еліміздің 17 өңірінің 500-ден астам мықты өкілдері қатысып, 
кадрларды даярлаудың әлемдік стандарттарына сәйкес өз шеберліктерін 
көрсетті. Ишменев Данил «Желілік жүйелік әкімшілендіру» құзыретінде 
және Хлебов Данил «Жеңіл автомобильдерді жөндеу және қызмет көрсету» 
құзыретінде чемпионатта бірінші орынға және алтын медальдарға ие болды. 
Сондай-ақ, чемпионатқа біздің студенттер Стукалин Анатолий «CAD 
инженерлік тәртібі» құзыретіне, Трохимик Андрей «Дәнекерлеу 
технологиялары» құзыретіне, Фомичев Никита «СББ станоктарындағы 
токарлық жұмыстарға» қатысты. 

3.ШЕШТІ: 
Қамқоршылық кеңес мүшелерінің колледж іс-шараларына, оның ішінде 

2023 жылғы қаңтарда өткізілетін халықаралық педагогикалық оқуларға 
белсенді қатысуын жалғастыру. 

4. ТЫНДАҒАНДАР: 
         Закалюжного В.И. директордың тәрбие жұмыс жөніндегі орынбасары 
ол 2022 жылдың қазан-желтоқсан айлары аралығында өткізілетін "Кітапқа өз 
дауысыңды бер" мемлекеттік тілдегі шығармашылық конкурсының 
нәтижелері туралы айтып берді. Байқау «Allur» бастамасымен өтті. Оған 10-
нан астам адам қатысты, олар әлеуметтік желілерде оқылған кітаптар туралы 
посттар ұсынды. Байқаудың қазылар алқасы жақын арада байқаудың 
жеңімпаздары мен жүлдегерлерін анықтап, «Allur» атынан естелік 
сыйлықтармен марапаттайды. 

4.ШЕШТІ: 
Осындай оқу сайыстарын тұрақты негізінде өткізу.  
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                       ҚОСТАНАЙ  
            АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІ  
                КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 
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                      ПРОТОКОЛ № 5 
                     г.Костанай, 15.12.2022 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 

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» 

МАДИНИНА 
Манара 
Амангельдиновна 

начальник отдела развития человеческого 
капитала Палаты Предпринимателей 

ПРОЦЕНКО 
Константин Сергеевич 
 

директор ПК «Альтаир» 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение проекта «О внесении изменения в приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 «Об 
утверждении Типовых правил организации работы Попечительского совета и 
порядка его избрания в организациях образования» (Ответственные: 
Павленко Д.И., директор, Бибик В.В., заместитель директора по научно-
методической работе). 
2. Рассмотрение стратегического плана развития колледжа на 2022-2027 годы 
(Ответственные: Искаков Ф.М., заместитель директора по учебной 
работе, Закалюжный В.И., заместитель директора по воспитательной 
работе).  
3. Итоги чемпионатов WorldSkills (Ответственный: Булат С.Н., 
заместитель директора по учебно-производственной работе). 
4.  О результатах творческого конкурса на государственном языке «Кітапқа 
өз дауысыңды бер» «Подари книге свой голос» (Ответственный: 
Закалюжный В.И., заместитель директора по воспитательной работе).  

 
1. СЛУШАЛИ: 
Павленко Д.И., директора Костанайского колледжа автомобильного 

транспорта, который рассказал об изменениях приказа Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 «Об 
утверждении Типовых правил организации работы Попечительского совета и 
порядка его избрания в организациях образования». Акцентировал внимание 
на том, что Попечительский совет – это консультативно-совещательный 
орган организации ТиПО, призванный содействовать развитию организации  
ТиПО и обеспечивать общественный контроль за ее деятельностью и 



действует на безвозмездной основе. Не реже 1 раза в год необходимо 
информировать общественность о деятельности путем размещения отчета на 
интернет – ресурсе организации ТиПО или в социальных сетях. Заседания 
Попечительского совета могут проводятся как в штатном режиме, так и в 
дистанционной форме. 

1.ВЫСТУПИЛИ: 
Бибик В.В., заместитель директора по научно-методической работе. 

Акцентировала внимание на том, что согласно проекта приказа состав 
Попечительского совета формируется независимой комиссией на конкурсной 
основе. Комиссия создается уполномоченным органом. Список кандидатов в 
состав Попечительского совета формируется организацией образования и 
направляется в орган управления организации образования с прилагаемыми 
документами. Кандидаты в сроки, указанные в объявлении о формировании 
Попечительского совета и приеме предложений по его составу, представляют 
Комиссии следующие документы: 1) заявление об участии в конкурсе; 2) 
копию документа, удостоверяющего личность кандидата; 3) резюме на 
государственном (или) русском языках; 4) копию документа о наличии 
образования (при наличии); 5) документы, подтверждающие отсутствие 
судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными 
подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.  

 
1.РЕШИЛИ: 
Продолжить осуществлять деятельность согласно приказа Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 «Об 
утверждении Типовых правил организации работы Попечительского совета и 
порядка его избрания в организациях образования» до принятия нового 
приказа. 

2. СЛУШАЛИ: 
Искакова Ф.М., заместителя директора по учебной работе. Представил 

разделы стратегического плана развития колледжа на 2022-2027 годы  
(анализ внутренней и внешней среды, анализ слабых и сильных сторон, 
стратегические направления развития колледжа, ожидаемые результаты. 
Показал стратегическую карту и ключевые показатели деятельности. 
Продемонстрировал систему управления рисками.  

 
2.ВЫСТУПИЛИ: 
Закалюжный В.И., заместитель директора по воспитательной работе. 

Отметил, что ключевой задачей системы профобразования является 
обеспечение доступным и качественным техническим и профессиональным 
образованием. В Национальном проекте «Качественное образование 
«Образованная нация» особое внимание уделяется вопросам подготовки и 
переподготовки кадров, внедрению инновационных технологий и практик в 
образовательный процесс. Стратегический план развития на 2022-2027 гг. 



содержит миссию, видение, основные направления работы колледжа, 
определяет цели, задачи направленные на реализацию миссии. 

 
2.РЕШИЛИ: 
Информацию о стратегическом плане развития колледжа на 2022-2027 

годы принять к сведению. 
 
 3. СЛУШАЛИ: 
Булат С.Н., заместителя директора по учебно-производственной 

работе, который рассказал об итогах чемпионатов WorldSkills. Отметил, что в 
Казахстане завершился VII Республиканский Чемпионат профессионального 
мастерства - WorldSkillsKazakhstan-2022. Уровень конкуренции на 
чемпионате профессионального мастерства был очень высок, так как в 30 
компетенциях принимали участие более 500 сильнейших представителей 17 
регионов страны, показывающие свое мастерство в соответствии с мировыми 
стандартами подготовки кадров. Ишменев Данил в компетенции «Сетевое 
системное администрирование» и Хлебов Данила в компетенции "Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» заняли первые места на чемпионате и 
золотые медали. Также в чемпионате принимали участие наши студенты 
Стукалин Анатолий в компетенции «Инженерная графика CAD», Трохимик 
Андрей в компетенции «Сварочные технологии», Фомичев Никита 
«Токарные работы на станках с ЧПУ». 

 
3.РЕШИЛИ: 
Продолжить активное участие членов попечительского совета в 

мероприятиях колледжа, в том числе в международных педагогических 
чтениях, проводимых в январе 2023 года. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
Закалюжного В.И., заместитель директора по воспитательной работе, 

который рассказал о результатах творческого конкурса на государственном 
языке «Кітапқа өз дауысыңды бер» «Подари книге свой голос», проводимого 
в период с октября по декабрь 2022 года. Конкурс был инициирован «Allur». 
Приняло участие в нем более 10 человек, которые представили посты в 
социальных сетях о прочитанных книгах. Жюри конкурса определит в 
ближайшее время победителей и призеров конкурса и наградит памятными 
призами от «Allur». 
 

4.РЕШИЛИ: 
Проводить аналогичные читательские конкурсы на постоянной основе. 
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