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21 СӘУІР – ПСВК МЕН APEC PETROTECHNIC ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖДЕРІНІҢ ЖШС 
БАСШЫЛАРЫ КЕЗДЕСІП ӨЗАРА ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ КЕЛІСІМ ШАРТҚА ҚОЛ 
ҚОЙЫЛДЫ

28 СӘУІР – APEC PETROTECHNIC ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖІ МЕН ДАУГАВПИЛС 
ҚҰРЫЛЫС КОЛЛЕДЖІ БІРЛЕСКЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ 
ҚОЛ ҚОЙДЫ

1 КУРС СТУДЕНТТЕРІ АРАСЫНДА МАМАНДЫҒЫМДЫ, ЖАН РАХАТЫМ ҮШІН 
ТАҢДАДЫМ БА, ӘЛДЕ АҚША ҮШІНБЕ?

1 МАМЫР- КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІ ЖЕМҚОР ҚОҒАМНАН БІЛІМДІ ЕЛ ҚАЛЫП-
ТАСПАЙДЫ АТТЫ ОНЛАЙН ФОРМАТТА ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТКІЗДІ.

1 МАМЫР- ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ БІРЛІГІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН.

4 МАМЫР- МЕНІҢ АТАМ- МАЙДАНГЕР АТТЫ ЭССЕ БАЙҚАУЫ

7 МАМЫР -ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ

КIШI АЯК ДОБЫНАН «АРЕС» КОМАНДАСЫ АТЫРАУ ФУТБОЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫ-
НЫҢ КУБОГІ ҮШІН ЖҮЛДЕДЕ 1/4 ФИНАЛҒА ЖОЛДАМА АЛДЫ.
 
СIЗДЕРДI 9 - МАМЫР - ЖЕҢІС КҮНІМЕН ШЫН ЖҮРЕКТЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ ! 

APEC PETROTECHNIC » ЖОҒАРЫ  КОЛЛЕДЖДІҢ БИЫЛҒЫ ТҮЛЕКТЕРІ «СТУ-
ДЕНТТЕР АЛЛЕЯСЫНА» ӨЗДЕРІНІҢ АТАУЛЫ АҒАШТАРЫН ОТЫРҒЫЗДЫ. 

24 МАМЫР -СТУДЕНТТЕР GOOGLE КОМПАНИЯСЫНЫҢ IT-МАМАНЫ ЕРЖАН 
СҮЛЕЙМЕНОВПЕН ОНЛАЙН КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ
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Бүгін Каспий өңірінің қазіргі за-
манғы жоғары колледжі мен «APEC 
PetroTechnic» Жоғары колледж ЖШС-
гінің басшылары кездесіп, өзара ын-
тымақтастық келісім-шартқа қол қой-
ды. Атырау облысындағы қос бірдей 
Жоғары колледж ендігі кезекте кей-
бір айтулы жобалар мен шаралар-
ды жұмыла ұйымдастыратын болды. 
Оқу ордаларының білікті ұстаздары 
болса өзара тәжірибе алмасады. Ма-
териалдық-техникалық базаны қол-
дану аясында да мамандар қашанда 
бір-біріне кеңес беріп тұруды мақсат 
тұтты. Колледж басшылары Жанарбек 
Жаңабайұлы мен Мұстахим Харенұлы 
алдағы уақытта атқарылатын ауқым-
ды жұмыстарды кеңінен талқылады. 
Екі колледж арасында берік орнаған 
серіктестік, достық қатынас ендігі ке-
зекте нығая бермек.

ПСВК мен APEC PetroTechnic жоғары колледждерінің 
ЖШС басшылары кездесіп өзара ынтымақтастық 
келісім шартқа қол қойылды

APEC PetroTechnic жоғары колледжі мен Даугавпилс 
құрылыс колледжі бірлескен ынтымақтастық тура-
лы келісімге қол қойды

«APEC PetroTechnic» Жоға-
ры колледжі мен Даугавпилс 
құрылыс техникумы арасында 
ынтымақтастық туралы келісімге 
қол қойылды. Техникум бүгін-
гі таңда Латвиядағы құрылыс 
саласындағы ең ірі оқу орын-
дарының бірі болып табылады. 
Кәсіптік білім беру саласы үшін 
маңызы зор меморандумға қол 
қою рәсіміне колледж басшысы 
Жанарбек Жаңабайұлы мен тех-
никум директоры Инара Остров-
ска қатысты. Сондай-ақ, қос оқу 
ордасының қызметкерлері де 

болды. Пандемиялық жағдайға 
байланысты аталмыш шара он-
лайн форматта өтті. Қос тарап 
ендігі кезекте бәсекеге қабілет-
ті мамандар даярлау арқылы, 
білім беру мен оқу үдерісін 
жүйелі түрде жетілдіруге қаты-
сты жобаларды бірлесіп жүзеге 
асыруды көздеп отыр. Сонымен 
қатар, білім беру ұйымдарын-
ның мамандары арасындағы 
тәжірибе алмасу жұмыстарын 
да біріздендірмек. Ең маңы-
здысы, еңбек нарығындағы 
түрленіп отыратын талаптарға 

сәйкес білім беруді дамытуға бағытталған халықаралық жобаларды бірге әзірлеуді қолға алмақ. Ынты-
мақтастыққа қол қою кезінде АРЕС студенттерінің Латвияда орналасқан компаниялардан немесе құрылыс 
техникумының жастары Қазақстандағы айтулы кәсіпорындарда тағылымдамадан өтуді ұйымдастыру 
жайы да кеңінен талқыланды. Өз кезегінде, техникум директоры Инара Островска еліміздегі колледжбен 
жасалған ынтымақтастыққа үлкен мән беретінін жеткізді. Ал колледж басшысы Жанарбек Жаңабайұлы 
әріптестікті одан әрі нығайта түсу жайын басты назарға алды. Серіктестік пен өзара түсіністік күйінде 
өткен онлайн кездесудің қорытындысы бойынша «APEC PetroTechnic» Жоғары колледжі мен Даугавпилс 
құрылыс техникумы өкілдері тарапынан нақты қадамдар белгіленді.
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1 курс студенттері арасында МАМАНДЫҒЫМДЫ, ЖАН РАХАТЫМ 
ҮШІН ТАҢДАДЫМ БА, ӘЛДЕ АҚША ҮШІНБЕ?

«APEC PetroTechnic»  Жоғары оқу 
орнының бірінші курс студенттері 
арасында « МЕН БАҚЫТҚА МАМАН-
ДЫҚТЫ МА?» Пікірсайыс онлайн 
режимінде жүргізілді.  Жанжалды 
кездесуде студенттер өз ойларын 
ашық та айқын жеткізе білді. Бір 
жағы даулы және дәйекті түрде өз 
позициясын қорғады, бұл маман-
дық адамның әл-ауқаты үшін қажет 
екенін баса айтты.  

Екінші жағынан, қазіргі нарықтық 
экономика жағдайында жақсы төле-
нетін жұмысты таңдау маңызды. 
Алайда, екі команданың өкілдері 
талқылау соңында келісімге келе 
алмады.  Әр топ өз ойлары мен 
пікірлерін өзгертпеді.  Жақын күн-
дері жоғары сынып оқушыларымен 
осы тақырыпта онлайн дебат өткізу 
жоспарлануда.

1 Мамыр - Колледж студенттері ЖЕМҚОР ҚОҒАМНАН БІЛІМДІ 
ЕЛ ҚАЛЫПТАСПАЙДЫ атты онлайн форматта дөңгелек 
үстел өткізді.

Қазақ - бауырмал ха-
лық . Әр кезеңдерде 
елімізден пана іздеп 
келген «жат жұрттар-
дың» бәрін бауырына 
басып , төрінен орын 
беріп , қандай қиын 
кезеңдердің өзінде 
бір үзім нанды бөліп 
жеді . Сөйтіп , қаймағы 
бұзылмаған Қазақ 
жері көпұлтты мемле-
кет болып шыға келді . 
Бүгін елiмiзде 130 - дан 

астам ұлт пен ұлы-
стың өкілдері бір 
тудың астында тату 
- тәтті ғұмыр кешiп 
жатыр . Барлығымыз 
туған жердің төсінде 
, құшағын жайған 
бейбіт елдің ішінде 
ел бірлігін сақтауға 
атсалысайық !
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Қазақстан халқының 
бірлігі құтты болсын!
«APEC PetroTechnic» Жоғары колледжі 9 - Мамыр – Ұлы 
жеңіс күніне орай ЭССЕ БАЙҚАУЫН ұйымдастырған 
болатын. « МЕНІҢ АТАМ – МАЙДАНГЕР » тақырыбын-
дағы эсседе Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 
атаңыздың ерлігін немесе тылда еңбек еткен әжеңiздiң 
өмiрiн , басынан кешкен әсерлі оқиғаларын баяндауға 
болады..Эссе байқауының жеңімпазы жақындату керек.
 1)Нұрай Асанова  (ЭНГМ 2-19)
2) Жақсылық  Нұршат (КИП 2-20)
3)Дельназ Тегізбай (ТХИ 1-19)
Аталған  үздік үш эссенің авторлары арнайы диплом-
мен және бағалы сыйлықтармен марапатталды.Бұл 
шараның негізгі мақсаты  жас ұрпақтың майдангер-
лерге деген құрметтінің шексіз екендігін баяндау. Ұлы 
Отан соғысының халық жадына салған жарасы мен 
Ұлы Жеңістің маңыздылығын насихаттап, жас ұрпақтың 
санасында отансүйгіштік пен ардагер батырларымызға 
деген құрмет пен тағзымды арттыру.

Отан қорғаушылар күні

7-мамыр — Отан қорғаушылар күнімен Сіздерді шын 
жүректен құттықтаймыз!

Жігіттерімізге амандық, денсаулық тілейміз. Еңсе-
леріңіз биік, мерейлеріңіз үстем болсын. Отанға адал, 
елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар.

Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым 
жас болсын. Қайратты, мақсатты болыңыздар. Еңбек-
те табыс, тілейміз. Таусылмайтын дәулет, арылмайтын 
бақыт тілейміз.

Шаңырақтарыңыз биік, керегелеріңіз берік бол-
сын. Әрдайым нәзік жандарға тірек болып, алақан-
дағы гүлдеріңізді аялап жүріңіздер. Биік шыңдардан 
көрініңіздер!
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Кiшi аяк добынан «АРЕС» командасы Атырау футбол  
федерациясының кубогі үшін жүлдеде 1/4 финалға  
жолдама алды
«APEC PetroTechnic» Жоғары колледж 
ойыншылары алғашқы кездесуде АТЕКС - 
САМБОның жiгiтеттерімен тең түсiп , пе-
нальти кезiнде 4 : 2 есебімен алға шықты 
. Кейін « Олимп құрама командасын 3 : 2- 
мен жеңді . Ойын өте тартысты өтті . Қазiр 
бiздiң футзалшылар « Алтынсарин » ко-
мандасымен 1/4 финалда кездесуге дай-
ындық үстінде . Қарсылас команда да осал 
емес . Десекте , бас жатықтырушы Ринат 
Темірболатов жеңісті қолдан бермейміз 
деп бекiнiп отыр . Естеріңізге сала кетейік 
, «АРЕС» құрамасы кіші аяқ  добынан 
Қала біріншілігінде 14 команданың iшiнде 6 орынды місе тұтты . Ойын үш айға 
созылды. Ал сәуір мен мамыр аралығында өткен Қала кубогінде 64 команданың 
арасынан іріктеліп 1/4 финалға жолдама алды . Колледж намысын қорғап жүрген 
ойыншыларымыз тек жеңіс тұғырынан көрінсін . Бабы мен бағы қатар шапсын !!!

Сiздердi 9 мамыр Жеңіс күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз ! 

Бұл мереке - жанқияр ерлік-
тің , еңселі елдіктің рухы өр-
леп , Жеңіс жалауы желбіре-
ген кун . Бүгiнгi тәуелсіздік 
тұғырының берік , еңсеміздің 
биік болуы да , еліміздің өр-
кендеуі мен елордамыздың 
гүлденуі де - осынау мере-
кенің жемiсi . Баршаңыздың 
дендеріңізге саулық , шаңы-
рақтарыңызға шаттық , бақ 
пен береке тілейміз ! Бүгін-

гі ұрпақ аға буын - ардагерлер танытқан қаһармандық пен 
қайсарлықтан үлгі алып , бой түзейдi . Осынау ерлікке толы 
Күн тарихымыздың мәңгілік ұмытылмас парағы болып қала 
бермек .
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АРЕС қалашығын көгалдандыру жұмысына 
колледж қызметкерлері мен ұстаздары да 
жұмылдырылды .  Атылмыш шарада оқу орда-
сының директоры Жанарбек Жаңабайұлы сөз 
бастап , түлектерге сәт - сапар тіледі . Бүгінгі 
таңда колледж қалашығы Атырау қаласындағы 
жасыл желекке айналған ең көрікті жердің бірі 
болып үлгерді . Қазір колледж маңынан өтсеңіз 
бүршік атып гүлдеп жатқан ағаштардың жұпар 
иісін бірден сезесіз .

APEC PetroTechnic жоғары  
колледждің биылғы түлектері  
«СТУДЕНТТЕР АЛЛЕЯСЫНА» 
өздерінің атаулы ағаштарын 
отырғызды .

Студенттер Google ком-
паниясының IT-маманы 
Ержан Сүлейменовпен он-
лайн кездесу өткізді  
 «APEC PetroТechnic» Жоғары колледжі, «Ақпа-
раттық жүйелер» мамандығының студенттері 
«Google» мекемесі, Швейцария Конфедерация-
сының Цюрих қаласындағы филиалының Senior 
Software Engineer маманы Ержан Сүлейменовпен 
онлайн кездесу өткізді.

 Басқосу барысында, ақпараттық жүйелер сала-
сындағы мәселе кеңінен айтылды. Студенттер 
көкейінде жүрген сұрақтардың нақты, әрі тұшым-
ды жауабын білікті маманнан біліп алды. Күн санап 
қарыштап дамып келе жатқан IT саласының өзге 
кәсіппен байланысын, артықшылығын, озығы мен 
тозығын талқылады.

Сондай-ақ Ержан Сүлейменов тіс қаққан IT ма-
маны болуы үшін математиканы терең зерттеп, 
зерделеу қажет екендігін баса айтты. Ал IT ме-
кемесіне жұмысқа орналасу үшін де белгілі бір 
бағдарламаларды бүге-шүгесіне дейін үйреніп 
алған жөн екен.

Кездесудің басты мақсаты, білім алып жатқан 
жастарға ақпараттық жүйелер саласында үлкен 
жетістікке жету үшін нақты қандай қадамдар жасау 
керектігін ұғындыру. Ал студенттер болса әлемнің 
кез-келген ең ірі IT компанияларына жұмысқа ор-
наласуға болатындығын түсінді. Бастысы, қажыр-
лы еңбек пен білікті маман болуға талпыныс.

Алдағы күндері, «APEC PetroТechnic» Жоғары кол-
леджінің қызметкерлері мен ұстаздары да осын-

дай үлгідегі онлайн кез-
десулерді жоспарлап 
отыр. Біз өз кезегіміз-
де, Ержан мырзаның 
жұмысына сәттік тілеп, 
шығармашылық жұмы-
стары шыңдала берсін 
демекпіз. Алтын уақы-
тын бөліп, онлайн кез-
десуге келісім бергені 
үшін алғыс білдіреміз!
 
Айта кетейік, Ержан 
Сүлейменов Атырау 
облысы, Қосшағыл 
елді-мекенінің тумасы. 
Дарынды балаларға 
арналған қазақ-түрік 
лицейінің 2008 жылғы 
түлегі (қазіргі Білім Ин-
новация Лицейі). Ли-
цейді тәмамдаған соң 

ҚБТУ-ға оқуға түседі. 
Бір жылдан кейін 
«Болашақ» Халықара-
лық бағдарламасының 
стипенциясын ұтып 
алады. Осылайша, АҚШ-
тағы University of Illinois 
Urbana-Champaign 
«Ақпараттық жүйелер» 
мамандығы бойынша 
бакалавр дәрежесін 
алып шығады. Кейін 
бірден «Google» меке-
месіне жұмысқа орна-
ласады. Қазір Ержан 
Сүйлейменов әлемнің 
айтулы компаниясында 
қызмет етіп келе жатқа-
нына 7 жылдан асты.


