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Встреча с ЦИПР  

Дата:22.11.2022года. 

Время: 11.30 

Место: КГКП «Колледж радиотехники и связи»  

        

  22 ноября 2022 года в КГКП «Колледж 

радиотехники и связи» была 

организована встреча с 

представителями Центра исследований 

проблем религии области Абай. На 

встрече присутствовали: Калибекова 

Мдира Кадырбаевна – психолог ЦИПР, 

специалист –теолог Турсунханов Канат 

Мұратбекұлы 

  

 



Турнир по шахматам 
Дата:07.12.2022года. 

Место: КГКП «Колледж радиотехники и связи» 

   

07.12.2022 Радиотехника және 

байланыс колледжінің студенттері 

арасында шахматтан турнир өтті. 

Бұл шара Балалар жылына арналды! 

Іс-шараның мақсаты: «Шахмат» 

ойынына қызығушылықты дамыту, 

сонымен қатар логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту және оларды 

интеллектуалдық сипаттағы 

ойындарда пайдалана білу. 

Турнир нәтижесінде келесі 

студенттер жүлделі орынмен 

марапатталды: 

1 орын – Берсебаев Қайрат (332 

ET) 

2 орын – Ақылбеков Данияр 

(473 РБ) 

3 орын – Шарғали Әкежан (473 

РБ) 

Қыздар арасында 1 орынды 

Мұқатаева Алуа (163 РЭТ) иеленді. 

Қалған қатысушылар алғыс 

хаттармен марапатталды! 

Ұйымдастырушыларға, дене 

шынықтыру пәнінің оқытушылары 

А.У. Алалжановқа, П.А. Климовқа 

алғысымызды білдіреміз!!!  

 

Викторина  

«Қазақстан Республикасының - Тәуелсіздік күні» 

Дата:19.12.2022года 



Место: Литературно-мемориальном музеем  Ф. М. Достоевского  

«Радиотехника және байланыс 

колледжі ҚМКҚ» мен Ф.М. 

Достоевский атындағы әдеби-

мемориалдық музейінде бірігіп 

Тәуелсіздік күні мейрамына қарсы 

«Қазақстан Республикасының - 

Тәуелсіздік күні» атты викторина 

өткізілді. 

 

Викторинаға «233 топ Сандық техника» 

маман топтары қатысты. Алды мен 

слайд пен желтоқсан құрбандарын еске 

ала отыра көрсетілді. Тәуелсіздік күніне 

байланысты сұрақтар қойылды. 

Сұрақтар барысы өткен тарихтың 

желісінде болды. Балалар ортаға шығып 

арнайы бокстағы сұрақтарға 

білгендерінше жауап берді, жауап бере 

алмаған жағдайда жауабын білген 

достары өз жауаптарын айтты. 

 

Соңында мұғалімдері өз 

ризашылығын білдіріп, Музей 

тарапынан «Алғыс хат» пен 

марапатталды. 

 

Колледж студенттеріне экскурсия 

жүргізілді. 

 

 

Областная научно-практическая конференция 

бизнес-проектов «Innovation challenge», 

посвященная 31-летию Независимости Республики 

Казахстан.    



Дата: 29.12.2022 года. 

Место: КГКП «Колледж радиотехники и связи» 

Абай облысы техникалық және кәсіптік білім 

беру колледждерінің студенттері мен 

мектептердің 10-11 сынып оқушылары арасында 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 31-

жылдығына арналған "INNOVATION 

CHALLENGE" облыстық ғылыми-тәжірибелік 

бизнес-жоспарлар конференциясы өтті. 

Конференцияны «Облыстық инновациялық-

әдістемелік орталығы» КММ және «Радиотехника 

және байланыс колледжі» КМҚК ұйымдастырды. 

Іс-шараға Абай облысының Үржар, Бесқарағай, 

Жарма аудандары, сондай-ақ Семей қаласының 

27 колледжі мен 8 мектебінің 42 жастары 

қатысты. Қатысушылардың бизнес жобаларын 

бағалауға эксперттер шақырылды: Атамекен 

облысының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының адами 

капиталды дамыту бөлімінің маманы Какимов Т.Е., 

облыстық инновациялық-әдістемелік орталығының 

әдіскері Аукишева М.М., Электротехникалық 

колледждің экономикалық пәндер оқытушысы, заң 

ғылымдарының магистрі Г.К. 

Қожабекова,  Радиотехника және байланыс 

колледжінің бөлім меңгерушілері, техника 

ғылымдарының магистрлері Г.К. Қонақбаева, 

Шалова Ф.К., Радиотехника және байланыс 

колледжінің экономикалық пәндер оқытушысы 

Сартаева Г.Т., экономика және құқық оқытушысы 

А.Ж. Жетыбаева, әдіскері Қайыржанова Е.Е. 

«Туризмдегі Start up», «IT Start up» бағыттары бойынша Калайда Д., Еділқызы Б. (Р.Байсеитов 

атындағы қаржы – экономикалық колледжі), Жумагелдин Е., Капышов С., (№4 орта мектеп), 

Уразбеков М., Гришина Е. (Олимпиадалық резерв колледжі), «Экологиялық start up», 

«Агроэкономика» бағыттары бойынша Бақтиярова М. 

(Үржар ауд. Алтынсарин орта мектебі), Амирсоветова 

Д. (Д.Қалматаев жоғары медициналық колледжі), 

«Өндіріс және қызмет» бағыты бойынша Баяхметова 

А., Қадырханова А. (Бизнес және сервис колледжі), 

Братищева М., Вершинина А., Жукова А. 

(Ж.Шайжүнісов электронды колледжі), «Креативті 

бизнес идея» Төлеген М. (Геодезия және картография 

жоғары колледжі), Дулатов Қ. (Геологиялық барлау 

колледжі). жобалары «Ең үздік жоба» болып 

Дипломдармен марапатталды. 

 


