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«APEC PetroТechnic» Жоғары колледж 
студенттерінен жасақталған теңбіл доп 
шеберлері облыстық спартакиадада  
футзалдан үздік атанды.

Біздің жігіттер Атырау облысының түп-
кір-түпкірінен жиналған 13 команданың 
ішінен суырылып шығып жеңіс тұғы-
рынан көрінді. Республикалық жарысқа 
жолдама алды.

Үздік ойын өрнегін көрсеткен «АРЕС 
құрамасы» үшін жеңіс кубогін алу оңай-
ға соқпағаны рас. Қажырлы еңбек пен 
үздіксіз жаттығудың арқасында көштің 
алды болды.

Жандарбек СҮЛЕЙМЕН, қақпашы: Ойын 
физикалық тұрғыдан ауыр басталды. 
Қарсыластарымыз да осал болған жоқ. 
Бірақ бізді жеңіске жетелеген - намыс! 
Жарысқа дайындаған бапкерлеріміздің 
еңбегін еш кетірмей «Колледждің атын 
асқақтату керекпіз!» деген кеудемізде 
ұран тұрды. Соның арқасында бірінші 
орынды жеңіп алдық.

Расында, студенттерге рух беріп, ала-
манға баптап, тактикалық шеберліктерін 
жетілдірген АРЕС «Спорт кешенінің» 
меңгерушісі Ринат Темірболатов пен 
жаттықтырушы Мирас Бақтығалиевтің 
еңбегі ерен. Әр студент үшін тақымын 
қысып, жанұшыра ақыл-кеңес беріп, сәт 
сайын алаң сыртында қолдау көрсетіп 
тұрды.

Ринат ТЕМІРБОЛАТОВ, АРЕС «Спорт ке-
шенінің» меңгерушісі: Физикалық күштен 
бөлек әр ойыншының жүйке-жүйесіне 

түскен психологиялық салмақтың өзін 
ойлай беріңіз. Еңбекпен келген жеңістің 
артында төгілген ащы тер тұр. Студент-
терге де оңай болмағаны рас. Бәріне 
мың алғыс!

Мирас БАҚТЫҒАЛИЕВ, жаттықтырушы: 
Дәл қазір бұны жеңістің ең кішісі деп 
есептеуіміз керек. Бұл додада АРЕС сту-
денттері тек колледж атынан шықса, ер-
тең Атырау облысының намысын қорғай-
ды. Сондықтан, республикадан тағы бір 
кубок алып келу керекпіз. Командаға 
айтарым: Босаңсымайық! Күнделікті жат-
тығуды екі есе күшейтеміз!

«APEC PetroТechnic» Жоғары колледж 
директоры Жанарбек Жаңабайұлы ойын-
шыларға алғыс білдіріп, алдағы болатын 
жарысқа сәттілік тілеп, арнайы диплом 
мен медальдарды табыс етті.

Жанарбек ЖАҢАБАЙҰЛЫ, «APEC 
PetroТechnic» Жоғары колледж директо-
ры: Футзал, футбол нағыз ер азаматтар-
дың ойыны. Сіздер ауыр жүкті арқалап 
жүрсіздер. Сондықтан, сіздерді қашан да 
қолдауға әзірмін. Алдағы республикалық 
жарыста тек биіктен көрініңіздер!

APEC  
Республикалық  
додаға  
жолдама алды
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«APEC MEDIA» клубының мүшелері 
«Atyraý» телеарнасында болды.
Республика мен 
облысқа белгілі, 
қаламы қарымды 
журналистермен 
кездесті.

Телеарна басшы-
сы, танымал жур-
налист ҚР Прези-
дентінің "Болашақ" 
халықаралық 
стипендиясы сти-
пендиаты Қанат 
Әуесбай «APEC 
MEDIA» клубының 
мүшелерін қабыл-
дап, тілшілік жо-
лындағы қызықты 
сәттерімен бөлісті. 
Сондай-ақ, теле-
журналистиканың 
қоғамдағы орны 
турасында тұшым-
ды ойлар айтты.

Студенттер басқо-
судан соң телеар-
наның тыныс-тір-
шілігімен танысты. 
«102 FM» радио-
сы студиасының 
жұмыс барысын 
көріп, жаңалықтар 
қызметінің тіл-
шілермен тілдесті.

 Бұл кездесудің 
басты мақсаты 
– «APEC MEDIA» 
клубының жұмы-
сын жандандырып, 
кәсіби маман-
дармен пікір ал-
масып, тәжірибе 
жинау. Айтары 
бар, білетіні көп 
тілшілермен тығыз 
байланыс орнату.

Нұр-Сұлтан қаласын-
да өткен пара-үстел 
теннисінен Қазақстан 
Республикасының VI 
Спартакиадасында Аты-
рау облысы командалық 
есепте 1-орынды иелен-
ді. Жерлестеріміздің 
қоржынанда 7 алтын, 6 
күміс, 1 қола жүлде бар.
Атыраудан барған ко-
манда құрамында              

Қадырбек Нұрқожа 
қола жүлдеге 
иегері болды

«APEC PetroTechnic» Жоға-
ры колледж студенті Нұрқо-
жа Қадірбек те өнер көр-
сетті. Ол Махулбековпен 
жұптасып күміс медальды 
қанжығасына байлады.
Жекелей сында колледж 
мақтынышы Нұрқожа қола 
жүлдені қанағат тұтты.

Республикалық додада облыс намысын қорғап, теннисшілер арасында үздік атанған 
Нұрқожа Қадірбекті кезекті жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз!

Алар асуыңыз көп болсын!!!
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APEC студенттері Талғайранда өткен жарыста 
топ жарды
8-9 қазан күндері Атырау қаласының іргесінде орналасқан Талғайран тоғайында кол-
ледж студенттері арасында “Спорттық бағдарлау және туризмнен” облыстық спартакиа-
да өтті.

Аталмаш бәсекеде «AРЕС PetroTechnic» Жоғары колледжі алтыннан алқа тақты.

 Екі күнге созылған жарысқа 6 команда қатысып, 30-ға жуық жастар бақтарын сынады.

 Қос кезеңнен тұратын сыннан АРЕС студенттері еш сүрінбей өтіп үздіктердің үздігі 
атанды. Алғаш кезең «Туртехника» деп аталса, екінші бөлім «Спорттық бағдарлау» түрі-
нен өтті.

 Жарысқа студенттерді физикалық және психологиялық тұрғыдан даярлаған дене шы-
нықтыру пәнінің мұғалімі, команда жетекшісі Сұлтан Нұрланұлының еңбегін ерекше 
атап өткен жөн.

 КОМАНДА ҚҰРАМЫ:
 Ерасыл Қапизов (ЭНГМ 11/19)
 Қайсар Табылды (КИП 11/19)
 Алмаз Жұмағалиев (КИП 4/18)
 Дариға Қайратова (ТХИ 11/19)
 Махаббат Бағытова ТХИ 11/19

«AРЕС PetroTechnic» Жоғары колледж директоры Жанарбек Жаңабайұлы студенттермен 
кездесіп өз алғысын білдірді.

Колледж абыройын асқақтатқан команда мүшелеріне алдағы бәсекелерде сәттілік 
тілейміз!

ЖАЛПЫЛАМА ЖАРЫС ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

1 орын-«Apec PetroTechnic» Жоғары колледжі;
2 орын- С.Мұқашев атындағы Атырау политехникалық колледжі;
3 орын Жоғары инновациялық халықаралық қатынастар колледжі;

october 2021 I www.apec.edu.kz
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«APEC PetroTechnic» Жоғары колледж қыздарынан құралған топ футзалдан 8 ко-
манданың ішінен үздік үштікке ілінді. Колледж студенттері арасында болған об-
лыстық спартакиада АРЕС «Спорт кешенінде» өтті.

⚽ Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, АРЕС Қыздар құрама командасының жат-
тықтырушысы Ғалия Сәлменова байрақты бәсекенің оңайға түспегенін жасырма-
ды. Алайда, бабында болған қыздар 5 команданы ойсырата жеңіп, үшінші орынға 
табан тіреді.

⚽ Ғалия СӘЛМЕНОВА, АРЕС Қыздар құрама командасының жаттықтырушысы:
Үшінші орынға талас кезінде қарсылас командамен тең түстік. Былай айтқанда, 
тағдырымызды пенальти шешті. Осы тұста, біздің қақпаға бағытталған 5 доптың 
біреуін қағып түсірген Тілекші Жексенбаева АРЕС-ке жеңіс сыйлады. Команда-
дағы барлық қыздарыма алғыс білдіремін. Жарайсыздар!

⚽ Жанарбек ЖАҢАБАЙҰЛЫ, «APEC PetroTechnic» Жоғары колледж директоры:
Нәзік жанды бола тұра ең күрделі спорт түрін таңдапсыздар. «Үштің өзі – күш» 
дейді. Сондықтан, көңілдеріңізді еш түсірмеңіздер. Біздің жеңіс әлі алда деп 
білемін. Сіздер АРЕС-тің нағыз ЧЕМПИОНЫСЫЗДАР! Баршаңызға алғыс біл-
діремін!

ЖАРЫС ҚОРЫТЫНДЫСЫ:
-Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжі;
-С.Мұқашев атындағы Атырау политехникалық колледжі;
-«APEC PetroТechnic» Жоғары колледжі командасы иеленді.

APEC қыздар құрамасы үздік үштікте

АРЕС ҚЫЗДАР ҚҰРАМА КОМАНДАСЫ:

- Аружан Аманкелдиева
- Данагүл Қапсих
- Назгүл Көпжан
- Махаббат Бағытова
- Дариға Қайратова
- Тілекші Жексенбаева
- Нұрай Жұмбай
- Алтынай Кенжеғалиева
- Валерия Дьяченко
- Зарина Төретаева
- Әмина Өтебаева
- Қарлығаш Сабазова
- Аружан Ізтілеуова
- Айгерім Исламова 

ЖЕҢІСТІ КҮНДЕРДЕ ЖОЛЫҚҚАНША!!!

october 2021 I www.apec.edu.kz
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 Кітапхана түні
15 қазан күні- Сланов атындағы облыстық әмбебап кітапханасында өткен «КІТАП-
ХАНА ТҮНІ» рухани-мәдени шарасына APEC «PetroTechnic» Жоғары колледждің 
бір топ студенттері қатысты.

Кітапхананың түнгі әлемі кешке жиналған қауымды рухани кемелдендіріп, бай-
ыта түсті. Акцияның мақсаты қала тұрғындарын кітап оқуға шақыру, оқырмандар 
санын көбейту. Шара аясында кітап көрмесі, авторлық ойындар, әдеби мерекелік 
концерт ұйымдастырылды. Кешкі 6-да басталған рухани жиын түнгі сағат 10-ға 
дейін жалғасты.

Ақсүйрік МАТЖАНҚЫЗЫ, АРЕС кітапханасының меңгерушісі:
Біз бұл шараға АРЕС-тің жастарын арнайы алып келдік. Ал колледждің кітапсүй-
ер студенттері өздері келді. Басты мақсат – жатақханадағы және үйден қатынап 
оқитын студенттердің уақытын пайдалы дүниелерге жұмсауды дағдыландыру. Ең 
бастысы бүгінгі шара барысында да АРЕС-тің біраз қыз-жігіттері «Оқырман би-
летін» алып үлгерді.

Оқырмандар түн ауғанша кітапхананың мұрағат қоймаларын емін-еркін аралап, 
мекеме қызметкерлері дайындаған түрлі тосын сыйларға куә болды.

Акция концерттік кешке ұласып, келген қонақтар ұйымдастырушыларға өз алғы-
старын білдірді.
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Колледж ұжымы мен сту-
денттері күзгі тал егу
жұмыстарын жүргізді 

«APEC PetroTechnic» Жоғары колледж ұжы-
мы мен студенттері күзгі тал егу жұмыста-
рын жүргізді.

Оқу ордасының ауласына бірнеше көшет 
отырғызылып, колледждің «ЭКО-КЛУБ» 
мүшелері алдағы уақытқа жоспарланған 
бірқатар жобаны талқылады. Ал қазір 
«Түлектер» алеясының іргесі «Ясин» та-
лымен толығып тұр.

Көшеттерді «Ынтымақ» қоғамдық бірлесті-
гі АРЕС-ке сыйға тартты.

Колледж қызметкерлері мен студенттері 
жұмыла жүріп отырғызған ағаштар көк-
темде жапырағын жайып, жайқалары 
анық.

Естеріңізге сала кетейік, «Ынтымақ» қоғам-
дық қоры 2012 жылы аз қамтылған, көпба-
лалы, жағдайы төмен отбасылар мен на-
уқас балаларға қол ұшын созу мақсатында 
құрылған.
«Ынтымақ» қоғамдық қорының мақсаты – 
экологиялық, әлеуметтік, білім беру және 
қайырымдылық жобаларын іске асыру 
арқылы, тұрақты экономикалық даму үшін 
жергілікті қауымдастықтың әлеуметтік ка-
питалын арттыру.

Ұлық, ұлыс-Алтын орда

Бүгін APEC PetroTechnic жоғары резервтік 
колледжінің ұжымы Хан ордасы Сарайшық 
төріндегі этноауылда болып, тарихи көрмені 
тамашалады.  «Ұлы Ұлыс – Алтын Орда» V көр-
месінде Сарайшық, Ақтөбе-Лаети және Таске-
шу керуен сарайы орындарында жүргізілген 
қазба жұмыстары кезінде табылған жәдігерлер 
қойылған.  Көрмеге 1909 жылы Сарайшықтан 
табылған қыш ыдыстар, сүйек және күміс зер-
герлік бұйымдар, нумизматикалық және ар-
хеологиялық жәдігерлер де Жүсіп Баласағұн-
ның өлеңінен үзінді қойылған.  V этноауылға 
келушілер Атырауда 1975-2020 жылдар ара-
лығында алғаш рет жүргізілген археологиялық 
қазба жұмыстарының түпнұсқа ғылыми есеп-
терімен танысуға мүмкіндік алады. Еске сала 
кетейік, 30-дан астам отандық және 10 шетелдік 
ғалымдар қатысқан.  Атырауда Қазақстан Тәуел-
сіздігінің 30 жылдығына арналған «Ұлық Ұлыс – 
Алтын Орда» халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясында.
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АРЕС студенттері Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған кәсіптік және техни-
калық оқу орындары арасында пневматикалық мылтық ату біріншілігінде ҮЗДІК 
АТАНДЫ.
Команда жетекшісі Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің 
мұғалімі Мұхтаров Серік.

ЖАЛПЫ НӘТИЖЕ:
«АРЕС PetroTechnic» Жоғары колледжі;
С. Мұқашев атындағы Атырау политехникалық Жоғары колледжі;
О. Көшеков атындағы Атырау аграрлы-техникалық колледжі;
Атырау «Болашақ» жоғары колледжі.
КОЛЛЕДЖ НАМЫСЫН ҚОРҒАҒАН «АРЛАН» ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ КЛУБЫНЫҢ 
СҰРМЕРГЕНДЕРІ:
Базаров Жансерік, 1-курс, ПО 1-21;
Зулфукаров Әлішер, 2-курс, КИП 4-20;
Дьяченко Валерия, 2-курс, ТХИ 2-20;
Елемес Еңлік, 1-курс, ПО 1-21;
Есенғожин Азиз, 1-курс, ЭНГМ 1-21.
Зулфукаров Әлішер ұлдар арасында үздік нәтиже көрсетсе, қыздардың ортасын-
да мықты атанған Дьяченко Валерияны болды.

Сұрмергендер анықталды


