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Қарттар күні.
Үлкенді сыйлау мен оларға құр-
мет көрсету – ата-бабадан келе 
жатқан салтымыз. Сіздердің өмір-
лік тәжірибелеріңіз бен ақыл-кеңе-
стеріңіз, тәлім-тағылымдарыңыз-
дың біз үшін орны бөлек. Себебі, 
әрқайсыларыңыздың облыстың 
өсіп - өркендеуіне қосқан үле-
стеріңіз бен еңбектеріңіз ерен. 
Талай жасты тәрбиелеп, ізбасар-
ларыңызды өсірдіңіздер. Бүгін, 
еңбектеріңіздің зейнетін көріп 
отырған шақта да сіздер ұрпақта-
рыңызға игілік пен ізгіліктің, 
пайым - парасаттың үлгісін таныту-
дан жалыққан емессіздер.  «Атаңа 
не қылсаң,  алдыңа сол келеді» де-
ген сөз бар. Жастарымыз ата-ана-
сының қадірін кеш болмай түсінсе 
екен. Қарттары бар ел-бақытты ел. 
Сондықтан ел басына күн туған, 
қиын-қыстау күндерде халқына 
сүйеу, жұртына қамқор болатын 
қарттарымыз қашан да аман бол-
сын!

Атырау қаласының ішкі сая-
сат бөлімі студенттер арасында 
«Жастар жемқорлыққа қарсы» 
тақырыбында байқау өткізді.
Атырау қалалық ішкі саясат бөлімі студенттер арасында 
«ЖАСТАР –ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ» тақырыбында байқау 
өткізді. «Төртінші билік» Атырау журналистер одағы қоғам-
дық бірлестігінің ұйымдастыруымен болған сайысқа «АРЕC 
PetroTechnic» Жоғары колледжінің 2-курс студенттері де қа-
тысты. Үш кезеңнен құралған жарысқа қаламыздағы ЖОО-ны 
мен колледж студенттері белсене кіріскен: 
 
I кезең - «Таныстыру»
II кезең – «Жарқын болашақ» тақырыбында видеоролик 
түсіру.
III кезең - «Бiлiмдi жастар» атты сұрақ-жауап кезеңі.

Онлайн форматта өткен шараның басты мақсаты - жастар-
ды отан сүйгіштікке тәрбиелеп, рухани мәдени танымда-
рын кеңейту. Сондай-ақ, еліміздегі жемқорлықтың деңгейін 
төмендетіп, жарқын болашаққа деген сенімді күшейту. Байқа-
уға қатысқан студенттерді «APEC PetroTechnic» Жоғары кол-
ледж директоры Жанарбек Жаңабайұлы арнайы қабылдап, 
алған марапаттарымен құттықтады.

«Біз таза қала 
үшін» атты 

экопикниктің 
ұйымдасты-

рылды

Атырау қаласының 380 жылдық мерейтойына орай 380 көшет жеміс 
ағашы, жаңадан ашылған «Балықшы» саябағындағы 2 гектар алаңға 
отырғызылды. Көшеттердің арасында Алматының алма бағынан 
әкелінген жоғары сортты алма ағаштары да бар. Экологиялық шараға 
«АРЕС PetroTechnic» Жоғары колледж кызметкерлері мен студент-
тері белсене атсалысып, қаламыздың гүлденуіне өз үлестерін қосты. 
Ал оқу ордамыздың ұстаздары мен қызметкерлері сенбілікке өздері 
ғана емес, отбасыларымен бірлесе келді. Колледж ұжымы алдымен 
болашақта жүздеген түп ағаш егілетін ашық алаңқайды қоқыстан 
тазартып шықты. Жұмысқа жұмыла кiрiскен студенттер мен ұстаздар 
екі сағаттың iшiнде 50-ден астам қап қоқыс жинады. Алаңды тазар-
тып болған соң, жастар бірден көшет ағаштарын отырғызуға кірісті. 
Ұйымдастырушылар, «Таза пикникке» қатысушы еріктілерге түскі 
ас мәзірін де әзірлеп қойған. Алдағы уақытта дəл осындай айтулы 
экологиялық шаралар мен басқосулар облыс көлемінде ұйымдасты-
рылатын болады деп үміттенемін.
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Ұстаздардың кәсіби мерекесі 
 
Құрметті ұстаздар!!! Шәкірттеріңіздің құрметі мен махаббаты-
на бөленіңіздер. Шығармашылық ізденістер, ғылыми жаңа-
лықтарыңыз арта берсін. Мерекелеріңізбен! Мерейлеріңіз 
үстем болсын!

Ұстаз - ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, 
тәлім - тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, 
адамгершілік рухта бағыт - бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. 
Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеле-
неді. Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына 
құрмет арта бермек! Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын 
жүректен құттықтаймыз!

ҰСТАЗДАРҒА МИНИСТРДІҢ «ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ» 
ТАБЫС ЕТІЛДІ.
«АРЕС PetroTechnic» Жоғары колледж ұстаздары мен қызметкерлері ҚР Білім және ғылым 
министрі Асхат Қанатұлы Аймағамбетовтың арнайы «ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫМЕН» марапат-
талды. Министр, коледж ұстаздарына «Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік 
дамуы жолында білім беру жүйесін дамытуға және білім беру сапасын арыттыруға қосқан 
үлесі үшін» алғысын білдірді.

ҚР Білім және ғылым министрінің «ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫМЕН» марапатталғандар:
1. Гүлмаржан Есенқызы
2. Лян Айсұлу
3. Асқар Шалдарбекұлы
4. Айдана Саттыбайқызы
5. Гүлсім Жұматқызы
6. Самал Жұмашқызы
7. Полина Ыбраева
8. Темірболат Халелұлы
9. Гүлнара Амангелдіқызы
10. Ринат Махметұлы
11.  Алмагүл Жәкенқызы
Сондай-ақ, «АРЕС PetroTechnic» Жоғары колледж директоры Жанарбек Жаңабайұлы «Білім 
беру саласына қосқан үлестері үшін» оқу ордасының қызметкерлеріне «АЛҒЫС ХАТ» жари-
ялады.

«АРЕС PetroTechnic» Жоғары колледж директорының «АЛҒЫС ХАТЫНА» ие болғандар:
1. Данияр Аманұлы
2. Мөлдір Ерланқызы
3. Асхат Сүндетұлы
4. Фарида Шектебайқызы
5. Серік Қабдиұлы
6. Фариза Ғабдуллақызы
7. Бауыржан Қалқаманұлы
8. Айзада Сәрсенқызы
9. Нұрсәуле Райсқызы
Марапаттарыңыз құтты болсын! Еңбекте жемісті болыңыздар!
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Кәсіптік-техникалық білім 
беру жүйесіне - 80 жыл
Кәсіптік-техникалық білім беру саласында 
аянбай қызмет етіп, шәкірт тәрбиелеп, Еге-
менді еліміздің ертеңіне елеулі үлес қосып 
жатқан қызметкерлер мен ұстаздарды шын 
жүректен айтулы мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз!  Қазақстандағы кәсіптік-техни-
калық білім беретін мекемелер, университет, 
колледж, лицей, оқу өндірістік комбинаттары 
мен орталықтары, арнайы курстар жүргізетін 
ұйымдардың жұмысы өркендеп, алға баса 
берсін. Білікті жұмысшы кадрларды даяр-
лауда тек үздіктердің қатарынан көрінсін. 
Өйткені, Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың өзі, кәсі-
би-техникалық білім беру саласына айрықша 
көңіл бөліп, кезекті бір жолдауында: «Кəсі-
би-техникалық жəне жоғары білім ең бірінші 
кезекте ұлттық экономиканың мамандарға 
деген қазіргі жəне келешектегі сұранысын 
барынша өтеуге бағдар ұстауы керек. Көп 
жағынан бұл халықты еңбекпен қамту мəсе-
лесін шешіп береді...», — деп атап өткен бола-
тын. Қашанда, шәкірттеріңіздің құрметі мен 
махаббатына бөленіңіздер. Шығармашылық 
ізденістер, ғылыми жаңалықтарыңыз көп 
болсын!

Bookdating
«APEC PetroTechnic» Жоғары колледж сту-
денттері мен ұстаздары кітап әуесқойлары 
үшін өткен «Bookdating» алаңына қаты-
сып қайтты. Студенттер сарайында болған 
жиынның басты қонақтары белгілі блогер, 
журналист, саяхатшы Өркен Кенжебек пен 
блогер Яков Федоров. Олар өзінің осыған 
дейін оқыған кітаптарын талқыға салды. 
«Қандай кітап оқу керек?» деген жастар-
дың сауалына жауап та берді. Шараның 
басты мақсаты, жастарды білімнің қайнар 
көзі кітапқа деген қызығушылықтарын 
арыттыру болды. 

Атырау облысы әкімдігінің қолдауымен 
«Жас қоғам» жастар бастамаларын да-
мыту қорының ұйымдастыруымен Заң-
ды бұзбайтын азаматты қалыптастыру 
бағытында онлайн форматта кездесу 
өтті. Жиынға «APEC PetroTechnic» Жоға-
ры колледж студенттері де қатысты. 
Білікті заңгерлер Ғани Жорабекұлы 
мен Светлана Амангелдіқызы кәмелет-
ке толмаған балалардың құқықтары 
мен міндеттері тақырыбында кеңінен 
әңгіме өрбітті. Мамандар, жастарды 
толғандырып жүрген бірнеше сұраққа 
да жауап берді.

Заңды бұзбайтын азаматты қалыптастыру 
бағытында онлайн форматта кездесу
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Колледждің белсенді жайдарманшылары АТЫРАУ ТАҢЫ 
бағдарламасында қонақта.

«Atyraý» облыстық телеарнасының «Атырау 
таңы» бағдарламасында «APEC PetroTechnic» 
Жоғары колледжің белсенді студенттері, 
жайдарманшылары Дастан Қамалов, Айдын 
Маратов, Рамазан Киікбаев қонақта болып 
қайтты. Олардың айтуынша,  жайдарман клубы 
1 курста ашылған және олар өздерінің бақта-
рын сынау мақсатында сол клубқа қатысуға бел 
буған. Жайдарманшылар «APEC PetroTechnic 
Жоғары Колледж»-нің арқасында Қызылорда 
қаласына Бірінші Лига жайдарман ойынына ба-
рып қайтты. Жайдарман ойынына 24 команда 
қатысты және олардың ішінен санаулы коман-
да ғана жартылай финалға өтті. 

1 курс студенттері 
Атырау облыстық 
өлкетану мұра-
жайымен танысуы
«APEC PetroTechnic» Жоғары кол-
ледждің 1 курс студенттері Атырау 
облыстық өлкетану мұражайында 
болды. Іші қазынаға толы орынды ара-
лаған жастар өлкемiздiң сырға толы 
тарихымен танысты. Атырау жерінен 
шыққан ұлы тұлғалар мен киелі ел-
ді-мекендер туралы толыққанды мағұл-
мат алды. Еске сала кетейік, мұражай 
карантиндік талапқа сай жұмыс жасап 
жатыр.

Атырау облыстық өлкетану мұражайы 
туралы қосымша ақпарат: 
Атырау облысы тарихи-өлкетану музейі 
- Қазақ КСР Жоғары Кеңесі Төралқа-
сының Гурьев облысы бойынша ұй-
ымдастыру комитетінің 1939 жылғы 
22 шiлдедегі № 23 «Облыстық музейді 
ашу туралы» қаулысымен ашылған. Ал 
1940 жылы 5 қарашада жалпы көлемі 
240 шаршы метрлік орыстың бұрынғы 
шіркеу үйі (1886 жылы негізі қаланған, 
қазіргі Әйтеке би, бұрынғы Орджони-
кидзе көшесіндегі №14 үй) opнында 
ресми түрде ашылып, барлығы 300-
дей жәдігермен алғашқы көрерменін 
қабылдады. Қазақстан мұнайының 100 
жылдығына байланысты 1999 жылы 3 
кыркүйекте лайықталып өңделген Б.

Момышұлы көшесіндегі № 3, екі қабатты бұрынғы мәдени – ағар-
ту училищесі ғимаратына көшірілді. Ғимараттың жалпы көлемі 
- 3658 шаршы метр, экспозициялық көлемі – 916,72, қор сақтау 
бөлімі 89,19 шаршы метрді құрайды. Музейдің ашылуы рәсіміне 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев қатына-
сып, қолтаңбасын қалдырды. Өлке шежіресінің ордасына қаланың 
орталығынан орын беріліп, халықтың өз тарихымен жақын таны-
суына, музей қызметкерлеріне жаңа ғасыр табалдырығын жаңа 
ізденіспен бастап, көне ғасырлар қойнауынан бастау алар төл 
тарихымызды сан қырынан жарқырата көрсетуіне мүмкіндік туды. 
Бүгінгі күні өлке тарихының негізгі кезеңдерін зерттеп, білім алу-
дың дерек көздеріне айналған музейдің қорында 59 298 (бөлім-
шелерімен қоса есептегенде 93040) жәдігер жинақталған.


