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4 маусым- Мемлекеттік 
рәміздер күні 

6 Маусым - Директордың 
студенттермен керi байла-
ныс жасауы. 

Жоғары оқу орны APEC 
Petrotechnic немен ерекше-
ленеді? 
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4 маусым - Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздері күні – бұл тәуелсіз 
Қазақстанымыздың қолжетімділігі мен 
құндылығын насихаттау және ұлттардың 
бірлік мерекесі. Мемлекеттік рәміздер - 
Елтаңба және Әнұран Қазақстан Республи-
касының дербестігі мен тәуелсіздігін бүкіл 
әлемге танытушы әрі мемлекетіміздің 
өткені мен бүгіні және болашағы арасын-
дағы сабақтастықтың жарқын көрінісі. 
Сондықтан қазақстандықтардың осы рәміз-
дерге деген құрметі, оларды бойтұмар-
дай қастерлеуі ерекше сезіліп тұруы тиіс. 
Рәміздер арқылы елімізді бүкіл әлем тани-
ды. Өйткені онда қазақ халқының бастан 
өткізген тарихы, мәдениеті мен дәстүрі 
көрініс береді. Жастардың отансүйгіштік 
сезімін оятады, патриотизмге үндейді, 

Мемлекеттік 
рәміздер күні

батылдыққа тәрбиелейді. Алғашқы жыл-
дардағыдай емес, қазіргі кезде еліміздің 
Әнұраны мәтінін білмейтін жан кемде-кем. 
Ол насихаттың жемісі десек, қателеспей-
міз.
Осы мереке күні Сіздерге зор денсау-
лық,сәттілік тілейміз ,елімізге мәңгі  ты-
ныштық ,бәйбітшілік болсын!
Біздің Отанымыз - Қазақстан Республикасы 
гүлдене берсін!

Директордың студенттер-
мен керi байланыс жасауы.
МАУСЫМ АЙЫНЫҢ 6 ЖҰЛДЫЗЫНДА КОЛ-
ЛЕДЖ ДИРЕКТОРЫ ЖАНАРБЕК ЖАҢАБАЙ-
ҰЛЫ СТУДЕНТТЕРМЕН КЕРІ БАЙЛАНЫС 
ЖАСАУҒА ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ. БҰЛ КЕРІ 
БАЙЛАНЫСТЫҢ СЕБЕБІ: СТУДЕНТТЕР МЕН 
АТА- АНАЛАРЫНЫҢ МАЗАЛАП ЖҮРГЕН 
СҰРАҚТАРЫНА ТОЛЫҚТАЙ ЖАУАП БЕРУ 
БОЛДЫ. БҰЛ ЭФИРДЕ ДИРЕКТОР ҒАНА 
ЕМЕС APEC ӘКІМШІЛІГІДЕ ҚАТЫСТЫ

Наурыз айының 16 жұлдызында 
APEC Petrotechnic  Жоғары колледжінің сту-
денттері  мен қызметкерлері  дүниежүзін  дүр-
ліктірген  дерт COVID-19 вирустық инфекциясы-
ның жаппай таралуын  алдын алу мақсатында, 
онлайн форматқа оқуға көшкен болатын.
 
Карантиндік режимге көшіп, алдағы 2 се-
местрді онлайн форматта аяқтауға тура 
келді.Барлық деңгейде білім беру   Moodle 
қашықтықтан оқыту платформасында жүзеге 
асырылып,студенттер қашықтықтан білім алды. 
Мұғалімдер жаңа форматпен жұмыс жасап 
өздерінің біліктіліктерін дамыта түсті.Сонымен 
қатар колледж,барлық қоғамдық шаралардан 
бас тартты.

Онлайн форматқа көшу 
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Жоғары оқу орны APEC Petrotechnic 
немен ерекшеленеді?
APEC PetroTechnic колледжі - мұнай 
-газ саласы үшін кадрлар дайын-
дайтын жаңа үлгідегі бірегей оқу 
орны. Оқу ағылшын тілінде жүзеге 
асырылған. Біздің колледж түлек-
терді жұмысқа орналастыруда 
икемділікті қамтамасыз етеді және 
болашақ жұмыс берушілердің та-
лаптарын қанағаттандыратын 
әлемдік мұнай -газ индустриясын 
жүргізуге лайықты мамандарды 
даярлайды. APEC PetroTechnic Жоға-
ры Колледжінің  басты ерекшелік-
терінің бірі - инновациялық білім 
беру бағдарламаларын қолдану.  
Олардың әрқайсысының мазмұ-
ны халықаралық стандарттар мен 
үздік әлемдік тәжірибені, сондай-ақ 
шетелдік және қазақстандық мұнай 
-газ компанияларының талаптарын 
ескере отырып әзірленген. Біздің 
колледжіміздің басты ерекшелігі - 
бұл оқытудың сипаты. Оған сәйкес 

студенттерге теориялық білім және 
практикалық жұмыс дағдылары 
беріледі. Сонымен қатар Заманауи 
қондырғылармен жабдықталған 
шеберханаларда өндіріс проце-
стері қарқынды дамыған. Осының 
арқасында түлектер жұмысты өн-
дірісте бірден және тиімді түрде 
бастай алады. APEC Petrotechnic 
колледжі туралы айтатын болсақ, 
құрылған инфрақұрылым ерек-
ше назар аударуға лайық, бұл тек 
тиімді оқуға ғана емес, сондай-ақ 
студенттердің белсенді әлеуметтік 
өміріне де ықпал етеді( заманауи 
сыныптар, практикалық дағдылар-
ды қолдануға арналған кең және 
жабдықталған шеберханалар, көп-
функционалды спорт залы, жаттығу 
залы және тағыда басқалары).


