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1 желтоқсан - Тұңғыш Президент күні
14 желтоқсан- Колледж студенті Камелия Қу-
анқызына Елбасының қола медалі табысталды.
15 желтоқсан - Директор тәуелсіздік күнімен құт-
тықтады
15 желтоқсан- 1 курс студенттеріне «ТӘУЕЛСІЗ 
ЕЛІМ- ҚАЗАҚСТАНЫМ» атты кураторлық сағат 
өтті
15 желтоқсан- Әкімшілік бөлімі студенттер мен 
ұстаздарды тәуелсіздік күнімен құттықтады
22 желтоқсан – Колледж директоры Камелия Қу-
анқызын жеңісімен құттықтады
31 желтоқсан – Колледжде WorldSkills талаптары 
бойынша демонстрациялық емтихан өтті
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Тұңғыш Президент күні
1 желтоқсан- Қазақстан тәуелсіздік тарихындағы айту-

лы күндердің бірі. Өйткені дәл осы күні бүкіл халықтық 
сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев егемен ел-
дің Тұңғыш Президенті болып сайланды. Сол сәттен 

бастап ел тағдыры Ұлт көшбасшысының қолына сеніп 
тапсырылды.Тұңғыш Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

салиқалы саясатының арқасында тәуелсіз Қазақ елі 
қалыптасып, тарихымыз түгенделіп, дініміз және тіліміз  
қайта оралып, мемлекетіміздің ұлттық рәміздері қабыл-
данды. Қазақстанның шынайы егемендігін қамтамасыз 

еткен маңызды мемлекеттік актілерге қол қойылды.
Тәуелсіз Қазақстанның қа лыптасуы Президенттің қыз-
метімен тікелей байланысты.Сондықтан да Елбасымыз 

Қазақстан тарихында елеулі орын алып, үлкен құрметке 
ие.Бұл күн халқымыз үшін елеулі оқиға болып қала бер-
мек .Дәл осы орайда барша қазақ елін мерекемен шын 

жүректен құттықтай отырып, барлықтарыңызға зор 
денсаулық пен жақсы көңіл күй тілейміз!

Колледж студенті Камелия Қуанқызына Елбасының 
қола медалі табысталды.
Елбасының қатысуымен «Тәуелсіздік жолын 
жалғастырар ұрпақ» атты форумда біздің 
Камелия Қуанқызы «Елбасы Медалі» жобасы-
ның қола медаль иегері атанды. 2020 жылдың 
14 желтоқсанында елімізде Елбасының «Ел 
Үміті» және «Қамқорлық» бастамалары аясын-
да ұйымдастырылған қабілетті балалар мен 
жастарды қолдауға және инклюзивті қоғам 
қалыптастыруға бағытталған «Тәуелсіздік 
жолын жалғастырар ұрпақ» атты форумы өтті. 
Елордада өткен орталық форумға Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті - Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаев, Нұрсұлтан Назарба-
ев қорының директоры Дариға Назарбаева, 
«Ел Үміті» және «Қамқорлық» бастамаларының 
қамқоршылар кеңесінің төрағасы, Прези-
денттің көмекшісі - Қазақстан Республикасы 
Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы Әсет Исекешев 
қатысты.Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев фо-
румға қатысушылар алдында сөйлеген сөзінде 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап 
мемлекет бәсекеге қабілетті жастарды тәр-
биелеуге әрқашан баса назар аударып келе 
жатқанын атап өтті. 

- Жастар жылы аясында дарынды балаларды 
қолдау мақсатында мен «Ел үміті» бастамасын 
ұсындым. Сонымен қатар, біз «Қамқорлық» 
атты маңызды жобаны іске асыра бастадық, - 
деді Елбасы. Форум аясында «Елбасы медалі» 

жобасының қатысушыларына қола медальдар 
табысталды. Оның ішінде «APEC PetroTechnic» 
Жоғары колледждің белсенді студенті Каме-
лия Қуанқызы да бар.
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1 курс студент-
теріне «ТӘУЕЛСІЗ 
ЕЛІМ- ҚАЗАҚСТА-
НЫМ» атты кура-
торлық сағат өтті.

Бүгін APEC PetroTechnic жоғары колледжінде 
15 Желтоқсанда
1 курс студенттеріне арналған«Тәуелсіз елім - Қа-
зақстаным!»
атты кураторлық сағат өтті.

Мақсаты:

- Аса маңызды мемлекеттік белгілер – нышандар-
мен таныстыру;
- Ұлттық рәміздердің әрбір бөлшектеріне, халқы-
мыздың өткені мен бүгінгі күндеріне қысқаша шолу 
жасау;
- Жүздеген жылдар бойы бабаларымыздың арман-
даған егемендігіне қол жеткізгенімізді, осы тәуел-
сіздікке жету жолында талай боздақтарымыздың 
жалған айыпты болғандығын жете ұғындыру, дүни-
етанымын кеңейту;
- Отанды сүюге, құрметтеуге, әрдайым құрмет көр-
сетуге, адамгершілікк, әдептілікке, ел мен жердің 
қадір - қасиетін ұғынуға тәрбиелеу.

Камелия ҚУАНҚЫЗЫ, «Елбасы ме-
далі» жобасының қола жүлдегері: 
Форум аяқталар кезде Дариға На-
зарбаева қатысушылармен суретке 
түсіп, маған ақ батасын берді. «Өр-
кенің өссін! Оқу орнын жақсы бітіріп 
шық! АРЕС Жоғарғы колледжін 
білемін. Өте жақсы мамандарды 
даярлайтын, керемет колледж» деп 
айтты. Қола медальді алу үшін 6 ай 
бойы тәлімгерім Жаниева Гүлса-
ра ханым берген тапсырмаларды 
орындап отырдым. Жоба барысында 
әрбір істі бастауға сылтау іздемей 
өздігіммен әрекет жасауға дағды-
ландым. Шын көңілмен Екінші дүни-
ежүзілік соғыс ардагерінің ауласын 
жинадық, көше тазалаушыға және 
үйсіз жануарларға тамақпен көмек-
тестік. Геолог саябағында 1000 ағаш 
егу акциясына қатысып, 100 ағаш 
еккен болатынбыз. Мен өзім тәт-
тілер пісіріп, шеберлік сағаттарын 
ұйымдастырамын. Осы өнерімді 
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пайдалана отырып Шаңырақ бала-
лар үйіне тәттілер пісіріп балалар-
ды қуантқан болатынмын. Ол маған 
ерекше шабыт сыйлайды.  Өз за-
мандастарыма айтарым, уақыттарын 
босқа өткізбей, тәрбиелік мәні бар 
жобаларға қатысуға кеңес беремін.
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Колледжде 
WorldSkills та-
лаптары бой-
ынша демон-
страциялық 
емтихан өтті

Колледжде WorldSkills 
талаптары бойынша 
демонстрациялық емти-
хан өтті. Демонстра-
циялық емтихан – бұл, 
WorldSkills талаптарына 
сәйкес, нақты қызмет-
терді немесе өндірістік 
процестерді модельде-
удегі практикалық дағ-
дыларды, білім деңгейін 
және икемділікті қамта-
масыз ететін техника-
лық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім 
беру студенттерін сер-
тификаттау нысаны. 
 «APEC PetroTechnic 
Жоғары колледждің» 
«Химиялық инжини-
ринг зертханасында» 
желтоқсанның 28, 29 
күндері «Химиялық 
анализ лаборанты» 
құзіреттілігі бойынша 
WorldSkills талаптарына 
сәйкес демонстраци-
ялық емтихан болып 
өтті. Аталмыш сынаққа 
оқу орнынан 8 студент, 
4 модуль бойынша 
бақтарын сынады. KPI 
компаниясы мен АМӨЗ 
ЖШС-нен келген білікті 
сарапшылар студент-
тердің теориялық және 
практикалық білімдерін 
бақылап, кәсіби тұрғы-
дан бағасын берді. 
Алтынай ҚАЛДЫБАЕ-
ВА, «APEC PetroTechnic 

Жоғары колледждің» 
«Химиялық инжиниринг 
технологиясы» маман-
дығы бойынша арнайы 
пән мұғалімі: Біздің 
студенттер бұл сынаққа 
өз еріктерімен қатысып 
жатыр. Демонстраци-
ялық емтиханның басқа 
сынақ алаңдарынан 
басты ерекшелігі 
бағалаудың заманауи 
мультикритериалдық 
әдісімен WorldSkills 
талаптарын (стандартта-
рын) қолдану болып та-
былады. Жалпы алған-
да, демонстрациялық 
емтихан, қазіргі тәсілде-
ме сияқты, нақты қыз-
меттер мен өндірістік 
процестерді модельдеу 
жағдайында практика-
лық дағдыларды, білім 
мен машықтың деңгейін 
көрсетуді және тәуелсіз 
сараптамалық бағалау 
процедурасын қарасты-
рады;

Кенжетай МАМЫТОВ, 
KPI компаниясының 
жетекші инженері, 
Органикалық заттар-
дың химиялық техно-
логиясы мамандығы 
бойынша PhD докторы: 
Колледждің зертхана-
сы жоғары дәрежеде 
жабдықталған. Тіпті, 
еліміздедегі ЖОО-да 

мұндай зертханалар 
жоқтың қасы. Екіншіден, 
8 студенттің де аяқ алы-
стары жаман емес. Дәл 
осындай емтиханды Қа-
зақстан бойынша бар-
лық оқу орнына енгізсе, 
«сапасыз дипломдар» 
азаяр еді. Үшіншіден, 
ұйымдастырылу жағы 
өте тамаша. Әрине, ұзақ 
уақытты алады. Бірақ, 
сапалы дүние біраз ең-
бекті талап етеді ғой...

Гүлнәр СӘРСЕНҒАЛИ-
ЕВА, «АМӨЗ» ЖШС-нің 
өндіріс бойынша ба-
стықтың орынбасары:
Студенттер не бары 
екі жылда теориялық 
білім мен практикалық 
дағдыларды жақсы 
ұштастыра білген. Бүгін 
емтиханға қатысқан 
студенттер компани-
ямызға келіп жұмыс 
жасай берсе де болады. 
Дайын тұған мамандар! 
Өйткені біздің меке-
меге жоғары білімді 
лаборанттар келеді. 
Өкінішке орай, олар 
қарапайым химиялық 
элементтердің нақты 
атауын білмей, зертха-
нада емін-еркін жұмыс 
жасай алмай жатады. 

Жасыратыны жоқ, «APEC 
PetroTechnic Жоғары 
колледж» студенттері 
оларды екі орап ала-
ды. Өйткені емтихан 
барысында олар мате-
матикалық, физикалық 
білімдерін де жоғары 
дәрежеде көрсете алды. 

Махаббат АЗАМАТҚЫ-
ЗЫ, «APEC PetroTechnic 
Жоғары колледждің» 
«Химиялық инженерия 
технологиясы» маман-
дығы бойынша 2 курс 
студенті:
Бүгін өте жауапты сәт 
болды. Алған білімді 
сараладық, талдадық, 
дәлелдедік. Барлығы 
колледж қабырғасында 
өзіміз көріп, ұстаздар 
үйреткен дүниелер ғой. 
Зертханалық жұмыстар 
және технологиялық 
аппараттармен жұмыс 
істеу деген секілді. Сол 
үшін де емтихан қиын 
болмады. Ең маңызды-
сы еліміздегі ірі мұнай 
компаниясынан келген 
сарапшылармен пікір 
алмастық. Бұл бастама-
сы ғана, үйренеріміз әлі 
алда деп ойлаймын.
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Директор мен Әкімшілік бөлімі 
студенттер мен ұстаздарды тәу-
елсіздік күнімен құттықтады
Құрметті Қазақстандықтар!

Сіздерді Республикамыздың әр азаматы үшін айту-
лы мереке-Тәуелсіздікпен күнімен шын жүректен құт-
тықтаймын! Бұл күн — ата-бабамыз аңсаған арманның 
жүзеге асқан, елімізге еркіндік пен бостандық сыйлаған 
Ұлы күн. Осындай маңызы бар тарихи күні еліміздің туы 
асқақтап, келешегі өркейе берсін.
Сіздерге мықты денсаулық, еңбекте мол табыс, сәтті күн-
дер, зор жетістіктер тілеймін. 
Құрметті ұстаздар мен студенттер!Құрметті ұстаздар мен студенттер!
  
Сіздерді еліміз үшін Ұлық мереке-Тәуелсіздік күнімен құт-Сіздерді еліміз үшін Ұлық мереке-Тәуелсіздік күнімен құт-
тықтаймын!Еліміз тыныш,халқымыз аман,Тәуелсіздігіміз тықтаймын!Еліміз тыныш,халқымыз аман,Тәуелсіздігіміз 
тұғырлы болсын!  Тәуелсіздіктің тал бесігінде тербеліп, тұғырлы болсын!  Тәуелсіздіктің тал бесігінде тербеліп, 
көк аспанымызда қыран құсы қалықтап, бақытты ғұмыр көк аспанымызда қыран құсы қалықтап, бақытты ғұмыр 
кешулеріңізге тілектеспін!кешулеріңізге тілектеспін!


