
Осы порталмен жұмысты бастамас бұрын тіркеуден өту керек.

Тіркеу:
1. Азаматтықты таңдаңыз;
2. Өзіңіздің ЖСН көрсетіңіз;
3. Өзіңіздің e-mail-ыңызды көрсетіңіз (белсенді болу керек, болашақта
мұнда хабарламалар келетін болады);
4. Құпия сөзді ойлап табыңыз (құпия сөз бас, кіші әріптерден, сандардан
және таңбадан тұруы керек);
5. Өз пароліңізді растайсыз;
6. «Мен робот емеспін» белгісін қойып, сұраққа жауап беріңіз;
7. «Тіркелу» батырмасын басасыз.

Осымен тіркеу рәсімі аяқталады. «Жүйеге кіру» батырмасын басып, өзіңіз
туралы қажетті ақпаратты толтырыңыз.



Жүйеге кіру:

«Жүйеге кіру» батырмасын басу арқылы сіз авторландыру бетіне кіресіз:

1. Тіркеу кезінде көрсетілген e-mail енгізіңіз;
2. Тіркеу кезінде ойластырған құпия сөзді енгізіңіз;
3. «Жүйеге кіру» батырмасын басыңыз.
Жүйеге кіресіз.

Егер сіз құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, «Құпия сөзді ұмыттыңыз ба?»
батырмасын басу керек



Ашылған терезеде өзіңіздің e-mail-ді көрсетіп, «Құпия сөзді ауыстыру»
батырмасын басасыз. Көрсетілген e-mail-ге құпия сөзді қалпына келтіру жөніндегі
нұсқаулық келеді.



Деректерді толтыру:

«Профайл» басыңыз жәнеЖеке деректерді енгізу қажет бетке түсесіз:

Құжаттық фото – бұл 3х4 көлеміндегі фотосурет (сканерлеу және жүктеу).
Барлық жолдарды міндетті түрде жеке куәлік сияқты жазбаларға сәйкес

енгізу қажет. Барлық деректерді енгізгеннен кейін сканерленген жеке куәлікті
(немесе телефоннан фотосуретті) тіркеу қажет.

Жеке басын куәландыратын құжат туралы деректер:
Бұл қосымша бетке арналған ақпаратты жеке куәлік сияқты деректерге

сәйкес енгізу керек. Жеке куәлікті сканерлеу және жүктеу керек.



«Әскердегі қызмет» жолында, егер сізде әскери билет болса, «Әскери
міндетті» санатын таңдап, әскери билет туралы деректерді енгізу қажет. Әскери
билеттің сканерін/суретін сканерлеу және жүктеу керек.

Әлеуметтік сипаттамалары:
Осы қосымша бетте Сіз өзіңізде бар әлеуметтік жеңілдіктер немесе санаттар

туралы деректерді көрсетуіңіз қажет.

Міндетті түрде жатақханаға «мұқтаж» немесе «мұқтаж еместігіңіз»
туралы көрсетіңіз.

Мекен-жайы және байланыс деректері:
Осы қосымша бетте Сіз өзіңіздің туған жеріңіз, қайдан келгеніңіз, оқу кезінде

тұрғылықты мекен-жайыңыз, қалалық телефон нөмірі (егер бар болса), ұялы
телефон нөмірі және ата-анасының біреуінің ұялы телефон нөмірі туралы
мәліметтерді енгізуіңіз қажет.



Білім:
Білім қосымша бетінде Сіз ЖОО-на түсуге негіз болатын өзіңіз аяқтаған орта,

орта-техникалық және жоғары білім туралы мәліметтерді көрсетесіз.

Міндетті түрде Сізге білім туралы құжатты сканерлеу және тіркеу қажет.



Егер сіз республикалық бюджеттен білім беру грантының иегері болсаңыз,
онда сізге куәлік туралы мәліметтерді көрсету қажет (куәліктің күні мен нөмірін

көрсету керек).

Ата-аналар туралы мәліметтер:
Осы қосымша бетте ата-аналар туралы деректерді кезекпен енгізіңіз: аты-

жөні, мамандығы және жұмыс орны.

Қосымша:
Мұнда Сіз еңбек қызметіне қатысты, егер бар болса ғылыми жетістіктеріңіз

туралы қосымша деректер көрсетуіңізге болады. .
Бар болса, 086 медициналық анықтаманы сканерлеу және жүктеу қажет.



Барлық деректерді енгізгеннен кейін «Сақтау» батырмасын басыңыз»

Келесі қадам: білім беру бағдарламасын таңдау.

Осы қосымша бетте сүзуді пайдалана отырып, Сіз оқу нысанын, оқу деңгейін
және білім беру бағдарламаларының тобын таңдау қажет.

1) Егер сіз бірінші жоғары білім (ақылы) алатын болсаңыз, онда «Оқу
деңгейі» қосымша бетінде мыналарды таңдаймыз: бірінші жоғары білім және
білім беру бағдарламалары тізімінде тек қажетті білім беру бағдарламалары
қалады. Содан кейін оқу сатысын таңдайсыз: бакалавриат. Содан кейін іріктелген
тізімде Сіздің бейіндік пәндеріңізге сәйкес таңдап алынған білім беру
бағдарламасына өтінім береміз.

P. S.: білім беру бағдарламаларының тізімін Сіз университет сайтынан таба
аласыз:http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2020/06/Obrazovatelnye-programmy-v-
razreze-profilnyh-predmetov.pdf

2) Егер Сіз бірінші жоғары қысқартылған білім (ақылы) алатын болсаңыз,
онда «Оқу деңгейі» қосымша бетінде мынаны таңдаймыз: бірінші жоғары
қысқартылған білім және білім беру бағдарламаларының тізімінде тек қажетті

http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2020/06/Obrazovatelnye-programmy-v-razreze-profilnyh-predmetov.pdf
http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2020/06/Obrazovatelnye-programmy-v-razreze-profilnyh-predmetov.pdf


білім беру бағдарламалары қалады. Содан кейін оқу сатысын таңдайсыз:
бакалавриат. Содан кейін іріктелген тізімде сіздің бейіндік пәндеріңізге сәйкес
таңдап алынған білім беру бағдарламасына өтінім береміз. Таңдау үшін екі нұсқа
ұсынылады: ҚОТ (қашықтық пішімі) және дәстүрлі пішім. Білім берудің бұл түрін
Сіз таңдап алған бакалавриат мамандығына сәйкес келетін орта техникалық
біліміңіз болған жағдайда таңдай аласыз.

3) Егер сіз екінші жоғары білім (ақылы) алатын болсаңыз, онда «Оқу
деңгейі» қосымша бетінде мынаны таңдаймыз: екінші жоғары білім және
іріктелген білім беру бағдарламалары тізімінде өзіңіз таңдаған білім беру
бағдарламасына өтініш бересіз. Білім берудің бұл түрін Сіз өзіңізде бірінші
жоғары білім болған жағдайда таңдай аласыз.

Мысалы: Сіз ҰБТ-дан кейін ЖОО-ға «Ақпараттық технологиялар» білім
беру бағдарламалары тобында толық ақылы оқу нысанына түскіңіз келеді.

Сүзгілеу критерийлері көрсетілгеннен кейін Сізге жоғары білім алуға
болатын осы білім беру бағдарламасы бойынша біздің ЖОО-да бар мамандықтар
тізімін ұсынамыз

Оқуға түскіңіз келетін білім беру бағдарламасының оң жағындағы «Өтінім
беру» батырмасын басасыз.



«Өтінім беру» батырмасын басқаннан кейін Сізге өтінімді рәсімдеу керек.
Өтінім:

Бұл терезеде Сізге оқу түрі мен оқыту тілін, төлем түрін көрсету және бар
болған жағдайда сертификаттың түрін көрсету және сертификат туралы
деректерді толтыру қажет. Егер сіз ақылы негізде түсетін болсаңыз, «Шарт
бойынша» түрін таңдайсыз.

Егер сіз бізге ҰБТ-да (КТ) жинаған баллдар негізінде түссеңіз, онда сізге
тізімнен «ҰБТ (КТ) сертификатын» таңдап, «Сертификатты қосу» батырмасын
басу қажет.



Ашылған қосымша терезеде сертификат нөмірін, сериясын, ҰБТ (КТ)
сертификатының берілген күнін көрсетіңіз.

Бұдан әрі ҰБТ-да (КТ) тапсырған пәндерді таңдау қажет, ол үшін пән
жолында тізімнен қажетті пәнді таңдап, қосу батырмасын басыңыз



Осылайша ҰБТ-ға тапсырған барлық пәндерді, әр пән бойынша балдарды көрсете
отырып, қосасыз.

Содан кейін Сақтау батырмасын басыңыз. Өтінім терезесіне түсесіз.
Өтінімдер

Бұл терезеде сіз ЖОО-ға қарау үшін жіберген өтінімдер тізімі көрсетіледі.
Университеттің техникалық хатшылары Сіздің өтінімдеріңізді қарағаннан
кейін ЖОО-дан түсініктеме берілген жауаптар келіп түседі.


