
 

 

Сіздердің назарларыңызға, ЖОО-ның қашықтықтан оқу формасына көшуіне 

және студенттерің аймақтарға кетуіне байланысты, әскери кафедраға түсу үшін 

Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары - ҚР ҚК Бас штабының бастығымен 

төмендегідей шешім қабылдағанын жеткіземін: 

1. Студенттердің медициналық куәландыруын тіркелген мекенжайы 

бойынша және олардың нақты орналасқан жері бойынша ағымдағы жылдың 

25 қыркүйегіне дейін (студенттің әскери есепте тұру орнына және студенттерді 

оқуға қабылдайтын ЖОО орналасқан жеріне қарамастан) облыстардың 

республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, қаланың және ауданның 

жергілікті атқарушы органдарының медициналық комиссияларымен жүзеге 

асырылуы туралы. 

Студентті сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын жеке куәлікті 

және студенттік билетті (ID картасы) жарамды деп саналады. 

2. Студенттердің кәсіби-психологиялық тестілеуін қашықтықтан өткізу 

форматында өткізуді. 

3. Іріктеу комиссияларының жұмысын студенттердің қатысуынсыз GPA 

қорытындылары бойынша құралған рейтингтік балл негізінде, облыстардың 

республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, қаланың және ауданның 

жергілікті атқарушы органдарының медициналық комиссияларының 

қорытындылары және дене шынықтырудан ағымдағы бағалары негізінде өткізуді. 

4. Дайындық және іріктеу шараларының мерзімдері былай анықталды: 

- құжаттарды жинау және қабылдау - а.ж. 30 қыркүйегіне дейін, 

- конкурстық іріктеу 2020 жылғы 1 – 10 қазан кезеңінде. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты өтініштердің үлгілерін, медициналық 

карталарды жібереміз. Толтырылған өтініштер мен медициналық карталарды PDF 

форматында әскери кафедраның электрондық мекен-жайына жіберу мерзімі 2020 

жылдың 30 қыркүйегіне дейін. 

 

Доважу до вашего сведения, что в связи с переходом ВУЗов на 

дистанционную форму обучения и разъездом студентов по регионам, для 

поступления на военную кафедру, первым заместителем Министра обороны – 

начальником Генерального штаба ВС РК принято решение: 

1. Проведение медицинского освидетельствования студентов 

осуществить в срок до 25 сентября текущего года по месту их нахождения 

или проживания (независимо от места воинского учета студента и дислокации 

ВУЗов, принимающих на обучение студентов) медицинскими комиссиями 

местного исполнительного органа области, города республиканского значения, 

столицы, города и района. 



При идентификации студента считается действительным удостоверение 

личности и студенческий билет (ID карта). 

2. Профессионально-психологическое тестирование студентов будет 

проводится в дистанционном формате. 

3. Работа отборочной комиссии будет проводится без участия студентов 

на основании рейтингового балла, составленной по результатам GPA, 

заключений медицинских комиссий местного исполнительного органа области, 

города республиканского значения, столицы, города и района и оценки по 

дисциплине физическая культура за первый курс. 

4. Сроки подготовительных и отборочных мероприятий определены: 

- сбор и прием документов - до 30 сентября т.г.,  

- конкурсный отбор - с 1 по 10 октября 2020 года. 

В связи с вышеизложенным направляем образцы заявлений, медицинские 

карты. Заполненные заявления и медицинские карты в формате PDF направить 

на электронный адрес военной кафедры в срок  

до 30 сентября 2020 года.  

Электрондық мекен-жай:  vk.vkgu@mail.ru 

Анықтама телефоны: 8(7232) 751311 

Әскери кафедра бастығы Керенцев Александр Николаевич 87052964556, 

Әскери кафедра бастығының орынбасары Кемельбаев Канат Мухаметуалиевич 

87715462904, маман Базыл Нургуль 87779667029 

 

Электронный адрес:  vk.vkgu@mail.ru 

Телефоны для справок: 8(7232) 751311 

Начальник военной кафедры Керенцев Александр Николаевич 87052964556, 

Заместитель начальника военной кафедры Кемельбаев Канат Мухаметуалиевич 

87715462904, Специалист Базыл Нургуль 87779667029. 

 

 

 

 

 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті әскери 

кафедрасының бастығы                                               Керенцев А.Н.                                                                   
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Начальнику военной кафедры  

ВКГУ  

От студента _____________________ 
                                    (ФИО) 

________________________________ 
            (наименование факультета, группы) 

 

 

 

«Допустить для прохождения конкурса  

в установленном порядке на общей 

основе» 

 

___________________________________ 
       (подпись начальника военной кафедры) 

«____»  ______________ 20___года 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсном отборе для обучения на 

военной кафедре. 

Обучаюсь по специальности _____________  ____________________________ 
                                                                                       (шифр)                      (название специальности) 

_______________________________  на договорной основе (по гранту и т.д.). 

С требованиями Правил подготовки граждан к воинской службе ознакомлен 

и обязуюсь выполнять. 

        

     «____»______________ 20___г.               ________________________ 
                             (дата заполнения)                                                              (подпись студента)  
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Әскери кафедра бастығына 

                     ШҚМУ 

Студенттен  _____________________ 
                         (аты жөні) 

________________________________ 
                     (факультеттің, топтың атауы) 

 

 

 

«Белгіленген тәртіппен жалпы негізде 

конкурстан өту үшін жіберілсін» 

 

_________________________________ 
                 (әскери кафедра бастығының қолы) 

20___ жылғы  «____»  ______________  

 

 

 

 

Өтініш 

 

Сізден мені әскери кафедрада оқу үшін конкурстық іріктеуге қатысуға 

рұқсат беруіңізді сұраймын. 

___________________________шарт негізінде (грант және т.б. бойынша)  

_____________ ______________________ мамандығы бойынша оқимын. 
              (шифр)                      (мамандықтың атауы) 

Азаматтарды әскери қызметке даярлау қағидаларының талаптарымен 

таныстым, орындауға міндеттенемін. 

          

20___ж.  «____»______________                  ________________________ 
                                       (толтырылғын күні)                                                      (студенттің қолы) 
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