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1 қыркүйек -Білім күні 

3 қыркүйек-Мұнайшылар күні 

14 Қыркүйек -Дін тәрбие діңгегі 

14Қыркүйек-<< APEC PetroTechnic >>  жоғары колледжі мен 
<< Арнайы экономикалық аймақты басқарушы компа-
ния » АҚ << Ұлттық индустриалдық мұнай - химия тех-
нопаркі >> арасында iскерлік ынтымақтастық орнады .  

20 Қыркүйек АПЕК-тің туған күні. 

28 ҚЫРКҮЙЕК-ТАЭКВОНДОШЫЛАР КОМАНДАЛЫҚ  ЕСЕПТЕ 
БІРІНШІ ОРЫНҒА ИЕ БОЛДЫ  
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Құрметтті  APEC Petrotechnic жоғары кол-
леджінің  студенттері мен оқытушылары  
сіздерді білім күнімен шын жүректен құт-
тықтаймыз.

Білім -адам өміріндегі сарқылмас қазына,о-
ны  ешбір бағалы зат алмастыра алмайды.
Біздің колледжіміз білім нәрімен сусында-
уға келген әр студентті қуана қарсы ала-
ды.Жаңа оқу жылына қадам басқан және  
жаңадан оқуға түскен әр студентті құт-
тықтаймыз .Ел болашағы жастар деп айта 
отырып,сіздерге  жаңа белестерді бағын-
дыруға , үздіктер қатарында болуды тілей-
міз.Сонымен қатар колледжіміз онлайн 
оқытудан, дәстүрлі оқу жүйесіне оралғалы 
отыр. Ұзақ уақытқа  созылған қашыктықтан 
оқудан кейін, оқу ордамыз студенттерді  
сағына қарсы алады.

Жаңа оқу жылы құтты болсын !!!

Білім күні

 Мұнайшылар күні
Құрметті мұнай-газ саласының қызметкер-
лері!
Жер қойнауының қара алтынын игеріп,ел 
ырзығын еселеуге үлес қосып жүрген бар-
шаңызды төл мерекелеріңізбен құттықтай-
мын!
Егеменді елдің ертеңі мұнай-газ кешенінің 
қарыштап дамуына де тікелей байланысты. 
Сондықтан да кәсіби біліктілік шыңдала 
бергей.Дендеріңізге саулық,отбасыла-
рыңызға амандық тілеймін!

Кеше «АРЕС PetroTechnic» Жоғары колледж студенттері белгілі ғалым , PhD докторы , Қазақстан мұсылман-
дары діни басқармасының ұстазы Батыржан Берденұлы және Құспан молда мешітінің бас имамы Эммат 
кажы Сәрсенғалиұлымен кездестi. Басқосуда дін өкілдері түрлі жат ағымдардан сақтану амалдарын, сондай 
- ақ асыл дініміздің діңгегі – қазақы тәрбиеде екендігін түсіндірді . Адам баласының тұлға болып қалыпта-
суына отбасындағы жақсы тәрбие мен дұрыс берілген білім үлкен әсер ететіндігін қасиетті Құрани Кәрiмнiң 
аяттарына сүйене отырып әңгіме қылды. Сондай - ақ , Эммат қажы Сәрсенғалиұлы жиналған жастарға дінге 
қатысты көкейде сұрақтар туындаса өз бетінше әлеуметік желіден ізденбей бiлiм иелерінен, яғни мешіттен 
барып жауап алуға кеңес берді . Шара соңында, колледж студенттері белгілі ғалым Батыржан Берденұлына 
бірнеше сұрақ қойып, тұшымды жауап алды.
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«APEC PetroTechnic»  жоғары колледжі мен «Арнайы экономикалық ай-
мақты басқарушы компания» АҚ «Ұлттық индустриалдық мұнай - хи-
мия технопаркі» арасында iскерлік ынтымақтастық орнады. 

Меморандумға қол қою рәсіміне кол-
ледж басшысы Жанарбек Жаңабайұлы , 
директордың ұйымдастыру және тәрбие 
iсi жөнiндегi орынбасары Шәкіржан Қи-
шуұлы , сондай - ақ «Арнайы экономика-
лық аймақты басқарушы компания» АҚ 
« Ұлттық индустриалдық мұнай - химия 
технопаркінің » басқарушы директоры 
Дәурен Жұмақалиұлы мен аталмыш ме-
кеменің HR бөлiмiнiң жетекшiсi Светла-
на Шуганова қатысты . Қос тарап алдағы 
уақытта мамандардың біліктілігін арт-
тыру , ғылыми - зерттеу нысандарының 

ауқымын кеңейту жұмыстарын бірлесіп атқаруды жоспарлап отыр . « Ұлттық инду-
стриялық мұнай - химия технопаркінің » басқарушы директоры Дәурен Жұмақа-
лиұлы дуалды оқытуға қатысты оң пікір білдіріп , меморандумда көрсетілгендей 
колледж студенттерін өндірістік тәжірибеден өту үшін қашан да қолғабыс етентiн-
дiгiн жеткізді. «APEC PetroTechnic» жоғары колледж директоры Жанарбек Жаңа-
байұлы серіктестік орнатуға арнайы келген меймандарға оқу ордасын танысты-
рып шықты . Серіктестік кездесудің қорытындысы бойынша «АРЕС PetroTechnic» 
Жоғары колледжі мен «Арнайы экономикалық аймақты басқарушы компания » 
АҚ « Ұлттық индустриалдық мұнай - химия технопаркі » арасында нақты қадамдар 
белгiлендi . ЕСТЕРІҢІЗГЕ САЛА КЕТЕЙІК : « Ұлттық индустриялық мұнай - химия тех-
нопаркі » арнайы экономикалық аймағы Қазақстан Республикасы Президентінің 
2007 жылғы 19 желтоқсандағы № 495 Жарлығымен 2032 жылдың 31 желтоқсанына 
дейін құрылды.

ТАЭКВОНДОШЫЛАР КОМАНДАЛЫҚ  
ЕСЕПТЕ БІРІНШІ ОРЫНҒА ИЕ БОЛДЫ  
27-қыркүйек күні Елордада параспортшылардың 
VI Жазғы спартакиада ойындары аясында таэк-
вондодан дүбірлі жарыс өті. Еліміздің түпкір-түп-
кірінен ең мықтылар бас қосқан сайыста "АРЕС 
PetroTechnic" Жоғары колледж студенті Бақберген 
Ғибратжан да өнер көрсетті. Қатарынан төрт жекпе-
жек өткізген Бақберген үш қарсыласын айқын ба-
сымдылықпен жеңді. Олардың ішінде Азия чемпи-
оны да бар еді. Ал финалдық кездесуде алматылық 
спортшымен тең түсті(11:11). Алайда, төрешілер 
жеңіс туын оңтүстік астанадан келген жігітке ұстат-
ты. Бақберген Ғибратжан чемпиондық тұғырға бір 
табан жақын болды. Десекте, Бақбергеннің күміс медалі алтынға бергіcіз жүлде. Осылай-
ша Атыраудан барған таэквондошылардың қоржыны 3 алтын, 2 күмiс медальмен толығып, 
топтық сайыста бірінші орынға шықты. Колледж мақтанышы Бақберген Ғибратжанды 
жеңісімен құттықтаймыз.
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АPEC-тің туған күні!
БҮГІН АРЕС-ТІҢ ТУҒАН КҮНІ! · «Колледжде университет бітірген бала-
лар білім алып жатыр. Өйткені, ол жерде мұнай-газ кен орындарында 
жұмыс жасап тұратын құрылғылардың бәрі бар. Дайын! Дуалды оқыту 
жүйесі дегенмiз осы емес пе?!» Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев

«APEC PetroTechnic» Жоғары колледжі – тек ағылшын тілінде білім 
беріп, халықаралық жүйемен жұмыс істеп, еліміздің білім беру на-
рығында өзінің дербес қызметін жалғастырып, көш бастап келеді. 
Оқу ордасының түлектері халықаралық және қазақстандық үлгідегі 
диплом мен сертификаттарға ие болып, жақсы жұмысқа орналасуға 
мол мүмкіндік алып жүр.

2012 жылдың 20-қыркүйегінде негізін қалаған колледж бүгінгі таңда 
мұнай-газ саласы үшін білікті кадрларды даярлап келеді. Білім ошағы 
Оңтүстік Альберта технологиялар институтымен - SAIT Polytechnic 
(Канада) стратегиялық серіктестік негізде ашылды. Ал АРЕС-ті тә-
мамдаған жас мамандардың 90% елiмiздiң жетекші мұнай-газ кәсіпо-
рындарында жұмыс жасап жүргенін ескере кеткен жөн.

Колледжде ОPITO Мұнай және газ Академиясынан халықаралық 
аккредитация алу бойынша жұмыс жүргізілуде. 2020 жылы барлық 
мамандықтар бойынша халықаралық сарапшылардың қатысуымен 
институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу 5 жыл 
мерзiмге алынды.
 
Мұнай-газ компаниялары, ғылыми қауымдастық және стартаптар 
арасында серіктестік өзара іс қимылды ұйымдастыру мақсатында, 
сондай-ақ. қазақстандық компанияларды колледждегі мұнай газ са-
ласын цифрландыру процесіне тарту үшін Atyrau HUB-халықаралық 
акселератор және мұнай газ саласына арналған инновациялар орта-
лығы құрылды.
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