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4 қараша - Қашықтықтан оқытудың өзекті мәселелері,тақырыбында оф-
флайн бас қосу
16 қараша - Шахмат ойынынан турнир
30 қараша APEC PetroTechnic жоғары колледжінде 1 курс студенттеріне 
арналған Тұңғыш Президент күніне орай «Біздің тұңғыш Президент» атты 
кураторлық сағат өтті.
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Биыл «KAZENERGY» қауымдастығына 15 жыл. «KAZENERGY» қауымдастығы 
2005 жылы 2 қарашада мұнай-газ саласындағы кәсіпкерлікті дамыту мақса-
тында құрылды. Өзінің 15 жылдық тарихында Қауымдастық мұнай-газ және 
энергетика кешенінің 80-нен астам компанияны,оның ішінде тасымалдаушы 
және өндіруші,сервистік,уран және де басқа да алпауыт компанияларды 
біріктірді. Ол мемлекеттік органдармен, бизнес өкілдерімен және қоғамдық 
құрылымдармен тығыз әрекет жасай отырып, Қазақстан Республикасының 
мұнай-газ және энергетика саласын тұрақты дамытуға және халықара-
лық әрекеттестікті күшейтуге мүмкіндік берді. «APEC PetroTechnic» Жоғары 
колледжінің ұжымы «KAZENERGY» Қауымдастығын 15 жылдық мерейтойымен 
шын жүректен құттықтайды!

«KAZENERGY 15 ЖЫЛ»

Қашықтықтан оқытудың өзекті 
мәселелері,тақырыбында оф-
флайн бас қосу
4 қараша күні онлайн форматта 
«Қашықтықтан оқытудың өзекті мәселелері» 
тақырыбы аясында Атырау облысындағы 
студенттермен үлкен басқосу өтті.Аталмыш 
жиында қашықтықтан оқытудың басты мәсе-
лелері бойынша пікірталас алаңыw жүргізіліп, 
аталған оқыту жүйесіндегі ұйымдастыру және 
жүргізу жұмыстарының тиімді болатын плат-
формалары мен ыңғайлы ресурстар туралы 
айтылды.Қатысушылар өздерін толғандырып 
жүрген сұрақтарды қойып,ойларымен бөлісті.
Дәл осы шарада «APEC PetroTechnic» Жоғары 
колледжінің  белсенді студенті Сансызбаев  
Асылжан қатысып ,пікір  алмасты. Атырау об-
лысының  білім беру  басқармасы   Әдістемелік  
орталығының  әдіскері  Нұргүл  Қайырқызы мен 
Атырау  облысы әдістемелік  орталығының ор-
талығының әдіскері Өнербек Асылұлы  жастар-
мен пікір алмасып,  оқу процесінің  кемшіліктері 
мен артықшылықтары  туралы сөз қозғады.
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Шахмат ойынынан 
турнир

Студенттер күніне орай 2020 жылдың 26-14 
қараша аралығында «APEC PetroTechnic» Жоғары 
колледжі студентттері арасында ШАХМАТТАН 
ОНЛАЙН ТУРНИР өтті.  60-тан астам жас-өспірім 
қатысқан жарыстың басты мақсаты салаутты өмір 
салтын насихаттап, шахмат ойынынан колледж 
жүйрікттерін анықтау. Сондай-ақ, дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымы жариялаған пандемия 
кезеңінде COVID – 19 короновирустық инфекци-
ясы таралуының алдын алу үшін жарысты Lichess. 
ord платформасы арқылы өткізіп, студенттер 
арасында достық қарым-қатынас орнату.  Шахмат 
турнирі ережеге сай топ ішінде, кейін топ жарған 
ойыншылар өзара ақтық ойындарда өнер көр-
сетіп, колледж жеңімпаздары мен жүлдегерлері 
анықталды. 
 
Қыздар арасында жулдегерлер үштігін I орын 
Салешова Ажар (ИС 2/20) топ, II орын Сәлімге-
рей Аружан (КИП 4/18 топ), III орын Амангелді 
Наргиз (КИП 3/18) топ құрады. 
 
Ұлдар арасында Iорынды Амирали Абзал (ИС 
1/20 топ), II орынды Қазиев Нұртай (АиУ 2/19 
топ), III орынды Жолдас Абылай (ЭС 1/19) топ 
иеленді.

30 қараша APEC PetroTechnic 
жоғары колледжінде 1 курс 
студенттеріне арналған
Тұңғыш Президент күніне орай 
«Біздің тұңғыш Президент» атты 
кураторлық сағат өтті.

Мақсаты: Отанға деген патриоттық 
сезімдерін тәрбиелеу. Студенттердің 
Қазақстан және Мемлекет басшысы ту-
ралы ой-өрістерін кеңейту. Өз Отаны-
на деген мақтаныш сезімін тәрбиелеу, 
ата-баба мұрасына, тарихи өткенге 
деген құрмет сезімін тәрбиелеу.
Студенттерге Президенттік қызметіндегі 
еңбегін, яғни:
- ұйымдастырушылық қабілетін; 
- - қазақстанның әлеуметтік-экономика-
лық дамуындағы; -тәуелсіздікті нығайту-
дағы;
- еліміздің халықаралық аренадағы бе-
делін арттырудағы;
- - ел бірлігін сақтаудағы атқарған жұ-
мыстары және
- жеке басының қасиеттері (білімділік,  
көрегенділік,  жауапкершілік,  табан-
дылық,  мейірбандылық,  адамгершілік) 
туралы қатысушыларға ақпарат берілді.
- Студенттер қызыға тыңдап, өз ойла-
рымен бөлісіп, кураторлық сағатқа 
белсене араласып отырды.
- Студенттер – еліміздің болашағы-
сыздар, қиыншылықтар алдында 
тоқтамай, өздерін тұратын елді сүйе 
біліңдер.  Елімізді жаудан қорғаған 
ата-бабаларың сияқты, ата-әжелерің,  
ата-аналарың  сияқты сүйіңдер!
-  Қазақстандық  болғандықтарыңды  
мақтаныш етіңіздер.


