
Қыркүйек- Қазан 

Басылым № 1 

КРИС 
ИНФО 
Сентябрь - Октябрь 

Выпуск №1 

Торжественное собрание 

посвященное Дню знаний  и 27-ой годовщине 

принятия Конституции РК. 
Дата проведения:  01  сентября 2022года 

Время:10.00 часов 

Место проведения: Дворец молодежи, Большой зал. 

    



   

01.09.2022жылы «Радиотехника және 

байланыс колледжі» КМҚК «Білім 

күніне және Ата Заңымыздың 27-

жылдығына арнау» атты іс-шара 

өткізілді. Бұл іс-шара дәстүрлі түрінде 

салтанатты жиын болып өткізіледі. 

Оған жаңадан келген студенттер мен 

олардың ата-аналары және 

колледжіміздің атақты арадагерлері 

мен педагогикалық ұжым мүшелері 

қатысты.                                                                                                                                

 

«День здоровья» 
Время:10.00 

Место проведение: Бейбітшілік алаңы 

Дата: 23.09.2022 года. 

Охват: 150 

    



 

   

Посещение Музея технической  связи 
Дата:19-23.09.2022 

Место: Музей технической связи в Колледже радиотехники и связи. 

              

 2022 жылғы 19-23 қыркүйек 

аралығында Жаңа қабылдау 

студенттерін бейімдеу шеңберінде 

техникалық байланыс мұражайына 

бірінші және екінші курс топтары 

қатысты: №113мт, №123ЦТ, №133ВТ, 

№163РЭТ, №244/1. Завмузей-ҚР 

Құрметті байланысшысы, байланыс 

саласының ардагері М. С. 

Молдарахимов студенттерді 

экспонаттармен таныстырып, 

байланыс тарихындағы қызықты 

фактілерді айтты. 

Республиканская акция: «Бір Ел –бір кітап» 



Час истории: «Видный деятель Алаша» 
Дата: 22 сентября 2022года. 

Место: Библиотека №6 

        

    

Литературно – познавательное мероприятие: 

«Мұхтар әлемі»,  

посвященного 125-летию великого писателя 

М.О.Ауэзова 
Время: 11.00 

Место проведения: КГКП «Колледж радиотехники связи» 

Дата:28.09.2022 года. 



      

                       

2022 жылдың 28 қыркүйегінде Семей 

қаласының "Радиотехника және байланыс 

колледжі" КМҚК - да ұлы жазушы М. 

О.Әуезовтің 125 жылдығына арналған 

әдеби-танымдық іс-шара 

ұйымдастырылды. Бір қызығы, біздің 

колледж орналасқан ғимарат Мұхтар 

Омарханұлы жас кезінде оқыған 

мұғалімдер семинариясы болды. Іс-шараға 

Абай атындағы облыстық көпшілік 

кітапханасының қызметкері М.И. 

Парфенович шақырылды. Ол студенттерге 

ұлы жазушының өмірбаянының қызықты 

фактілері туралы көптеген мәліметтер берді.  

Мероприятие посвященное  

Дню Учителя «Высокое звание – Учитель» 



Дата:30.09.2022года 

Время:14.00 

Место:КГКП «Колледж радиотехники и связи» 

            

     

Экологическая акция 
Дата: 01.10.2022 года 

Время: 10.00 

Место: Загородный лагерь «Орбита» детского дома №8 



       

 

Торжественное мероприятие посвящение в 

студенты. 
Дата: 07.10.2022 

Время: 11:00 

Место: КГКП«Колледж радиотехники и связи». 

Охват: 120 

       



   
Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Республики Казахстан 
Дата: 22.10.2022 года. 

Место: КГКП«Колледж радиотехники и связи». 

       
   2022 жылғы 22 қазанда Республика 

күнін мерекелеу аясында куратор 

Абдрахманова АЖ басшылығымен 

№113 МТ  тобы - «Елім деп соғады 

жүрегім» атты мерекелік іс шара 

ұйымдастырды. 

 


